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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Δύο χρόνια μετά από την έκδοση του εγχειριδίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
«Εξερευνώ

τους

αρχαιολογικούς

χώρους

της

Δράμας.

Εγχειρίδιο

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων», προχωρούμε στην έκδοση του παρόντος εγχειριδίου στο οποίο
δημοσιεύονται οι εργασίες είκοσι εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δράμας, οι οποίοι συμμετείχαν στο σεμινάριο «Μαθαίνοντας την πόλη της
Δράμας: περιήγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών περιπάτων στη βυζαντινή, την οθωμανική
και τη νεότερη Δράμα».
Είναι γεγονός ότι κάθε διδακτική επίσκεψη στους ιστορικούς χώρους αποτελεί μια
ξεχωριστή εμπειρία και μια αυθεντική πρόσβαση στη γνώση με έντονο συναισθηματικό
περιεχόμενο. Είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται
υλοποιούνται με βιωματικό τρόπο, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που
συμμετέχουν σ’ αυτές, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να νοηματοδοτούν προηγούμενες
γνώσεις και εμπειρίες τους, να διαπραγματεύονται και να οδηγούνται ανακαλυπτικά και
βιωματικά, όχι μόνο στη νέα γνώση αλλά και στη διαμόρφωση νέας νοοτροπίας και
συμπεριφοράς.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην έκδοση
αυτού του πονήματος, στη συγγραφική ομάδα και τους εκπαιδευτικούς που είχαν την
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια ανήκουν στην υπεύθυνη
του σεμιναρίου και Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, την
κυρία Χριστίνα Βαμβούρη, η οποία είχε το γενικό συντονισμό της όλης προσπάθειας και
συνέβαλε τα μέγιστα ως προς την επιστημονική εγκυρότητα αλλά και ως προς την
παιδαγωγική χρησιμότητα του εγχειριδίου.
Με τις σκέψεις αυτές και με την πεποίθηση ότι το παρόν πόνημα μπορεί να αναδείξει
το τοπικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μας, ευχόμαστε να αξιοποιηθεί
κατάλληλα και να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δρ Σπύρος Κιουλάνης,
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στο παρόν βιβλίο δημοσιεύονται οι εργασίες 20 συναδέλφων που παρακολούθησαν
το σεμινάριο «Μαθαἰνοντας την πόλη της Δράμας: περιήγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών
περιπάτων στη βυζαντινή, την οθωμανική και τη νεώτερη Δράμα». Το σεμινάριο αυτό που
αφορά την πόλη της Δράμας αποτέλεσε τη συνέχεια του αντίστοιχου σεμιναρίου για το Νομό
Δράμας, τα πορίσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στο ομότιτλο βιβλίο «Εξερευνώ τους
αρχαιολογικούς χώρους της Δράμας. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (έκδοση
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, 2015).
Η μεθοδολογική προσέγγιση των υπό εξέταση μνημείων της πόλης της Δράμας
αρχικά περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες και σχετική βιβλιογραφία για κάθε μνημείο.
Ακολουθούν οι διδακτικοί στόχοι, η ηλικία και η εκπαιδευτική βαθμίδα όπου απευθύνονται
οι εργασίες, τα εμπλεκόμενα μαθήματα, η εκπαιδευτική τεχνική, η διάρκεια της εφαρμογής,
ο τόπος διδασκαλίας (τάξη και in situ-βιωματικότητα επίσκεψης), τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν και πληροφορίες για τη θέση του μνημείου και τη διαδρομή που θα
ακολουθηθεί για την ξενάγηση. Τέλος, παρατίθενται παρατηρήσεις εφαρμογής, τα φύλλα
εργασίας που εκπονήθηκαν και προτεινόμενες δραστηριότητες.
Το βιβλίο διαρθρώνεται ως εξής: στην αρχή τίθεται το ιστορικό πλαίσιο για την πόλη
της Δράμας (ονοματολογία, περιοδολόγηση και σύντομη ιστορική εξέλιξη της πόλης της
Δράμας μέχρι τη δεκαετία του 1930, επειδή αυτή αποτελεί το χρονολογικό όριο έρευνας του
σεμιναρίου), παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία και καταγράφεται το πρόγραμμα του
σεμιναρίου· ακολουθούν οι εργασίες των τεσσάρων ομάδων εργασίας για τα μνημεία της
βυζαντινής περιόδου (ναός Αγίας Σοφίας, ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών, λουτρώνας οδού
Αγίας Βαρβάρας και βυζαντινά τείχη), τα θρησκευτικά κτίσματα της οθωμανικής περιόδου
(οθωμανικά τεμένη Εσκί τζαμί, Αράπ τζαμί, Σαντιρβάν τζαμί, Κουρσούμ τζαμί και
χριστιανικός ναός της Παλιάς Μητρόπολης), κτίσματα της νεώτερης Δράμας (υδρόμυλοι
Πηγών της Αγίας Βαρβάρας και Εκπαιδευτήρια της Ελληνορθόδοξης Κοινότητος Δράμας)
και την ταυτότητα της πόλης και τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αυτή (αρχοντικά,
καπναποθήκες, Γυμνάσιο Αρρένων, πρόσφυγες)· τέλος, στο παράρτημα δίνονται ενδεικτικές
απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας των ομάδων εργασίας. Ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό θα
αποτελέσει χρήσιμο οδηγό και σύμβουλο των συναδέλφων που διδάσκουν Ιστορία για να
γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας καλύτερα τον τόπο μας.
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Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά καταρχάς τον συνάδελφο Στέλιο Λαζαρίδη που
εμπνεύστηκε το πρόγραμμα και βοήθησε πολύ κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησής του,
μεταφέροντάς μας και την εμπειρία του από την υλοποίηση την προηγούμενη χρονιά
παρόμοιου προγράμματος, σχετικού με παλαιότερες περιόδους της ιστορίας της Δράμας. Για
την πολύτιμη βοήθειά τους στις ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης της
Δράμας ευχαριστώ θερμότατα τον Δεϊμερτζόγλου Ιωάννη, την Κοντογιαννοπούλου Μαρία,
την Μπακάλη Γεωργία, την Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κορνηλία και την Χριστοδούλου
Ευμορφία. Οπωσδήποτε θα ήθελα να ευχαριστήσω – αν και ακούγεται ίσως περιττό – τόσο
για τη δουλεία που κατέβαλαν όσο και για την άψογη συνεργασία τους συγγραφείς του
βιβλίου, εκπαιδευόμενους του σεμιναρίου και συναδέλφους : Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ,
Αντωνίου Ευαγγελία, Ασκονίτη Αργυρή, Βασάκο Παναγιώτη, Γεωργιάδου Ελισάβετ,
Δελιορίδη Κωνσταντίνο, Κεντζίδου Μαρία, Λαγηνά Αιμιλία, Μουρατίδου Μαγδαληνή,
Μπουρουτζόγλου Σωτηρία, Νικηφοράκη Ειρήνη, Παντούλη Ευαγγελία, Παπαδοπούλου
Ελισάβετ, Παπαδοπούλου Μαρία, Πετρά Βασιλική, Σαββίδου Μαρία, Τριανταφυλλίδου
Σουμέλα, Χατζή Μαρία, Χατζηβασιλείου Ματθίλδη και Χατζηεσέ Φούλα. Τέλος, οφείλω να
ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους Γεωργιάδη Νικόλαο και Μεσσή Βασίλειο, που
μας ξενάγησαν στη Δράμα, μεταδίδοντάς μας το πάθος και τη γνώση τους για την ιστορία
της πόλης, και ανέλαβαν την φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης του
παρόντος πονήματος.

Χριστίνα Βαμβούρη,
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας
Δράμα, Φεβρουάριος 2017
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) Το όνομα Δράμα
Διατυπώθηκαν αρκετές θεωρίες σχετικά με το όνομα της πόλης και την προέλευσή
του, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο λογικοφανείς. Τις παραθέτουμε χωρίς να
πάρουμε θέση για το ποια μπορεί να είναι περισσότερο κοντά στη αλήθεια και την
πραγματικότητα, καθώς είναι υποθέσεις.
Το όνομα Δράμα προέρχεται από τη λέξη:
– Δίραμα (δύο + ρέμα = δύρεμα < δίραμα) < Δράμα, λόγω της άφθονης παρουσίας νερών
στην πόλη, είναι η πόλη ανάμεσα σε δύο ρέματα (της Καλλιφύτου και του Μοναστηρακίου),
σύμφωνα με τον Σταύρο Μερτζίδη,
– δράω = δέρκομαι, ὁράω-ῶ και σημαίνει την πόλη που έχει θέα, σύμφωνα με τον Τρύφωνα
Ευαγγελίδη,
– υδράμη (ύδωρ + άμη) < υδράμα < Δράμα, ή τη λέξη δράμημα = δρόμος, τρέξιμο < δράμμα
< δράμα, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Στράτη,
– Δύραμα ή Ύδραμα < Δράμα (είναι η πόλη των νερών), σύμφωνα με τον Διονύσιο
Αναγνωστόπουλο,
– δρα (ρίζα) και την κατάληξη μα → (Δρά + μα = Δράμα), έχει θρακο-πελασγική προέλευση
και σημαίνει τοποθεσία που κείται σε πλαγιά λόφου και δίπλα σε άφθονα νερά, σύμφωνα με
τους Νικόλαο Καπετανάκη-Ακρίτα και Βασίλειο Πασχαλίδη,
– το πρώτο συνθετικό της λέξης Δραβησκός ( = Δράβα + ασκός), Δράβα < Δράμα, σύμφωνα
με τον Παναγιώτη Αραμπατζή,
– δράω-ῶ, με την οποία συνδέονταν τα δρώμενα της διονυσιακής λατρείας, οι δρῶντες σε
αυτά ονομάστηκαν Δρῶοι και ο τόπος όπου λάμβαναν χώρα τα δρώμενα Δράμα, όπως και το
θεατρικό δρᾶμα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι
Δρώοι κατοικούσαν τον 5ο π.Χ. αιώνα πέραν του Στρυμόνα, βόρεια του Παγγαίου και κοντά
στην πόλη της Δράμας,
– δράττω < δράγμα (ό,τι χωρά η παλάμη) < Δράμα), άρα Δράμα = μιας παλάμης πόλη.
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β) Η ιστορία της Δράμας πριν τη βυζαντινή περίοδο
Παλαιολιθική εποχή (100000-10000 π.Χ.)
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή του νομού Δράμας
αντιπροσωπεύουν τα ευρήματα (οστά ζώων και λίθινα εργαλεία) που αποκάλυψε η
ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη, όπου εντοπίστηκε εγκατάσταση
κυνηγών της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής (χρονλογείται στο 30000 π.Χ. περίπου). Ίχνη της
παλαιολιθικής εποχής εντοπίστηκαν ακόμη στο Βώλακα, στο Αρκουδόρεμα, στους Ποταμούς
και στο Σιδηρόνερο, όχι όμως στην πόλη της Δράμας.

Νεολιθική εποχή (6000-3000 π.Χ.)
Γύρω στα μέσα της 6ης π.Χ. χιλιετίας εμφανίζονται οι πρώτοι νεολιθικοί γεωργοί και
κτηνοτρόφοι. Ένας μεγάλος αριθμός οικισμών της Μέσης και Νεότερης Νεολιθικής Εποχής
μαρτυρεί την πληθυσμιακή άνθηση της λεκάνης της Δράμας από τα μέσα της 6ης έως τα τέλη
της 4ης π.Χ. χιλιετίας. Οι ανασκαφικές έρευνες στους προϊστορικούς οικισμούς των
Σιταγρών και του Αρκαδικού έδωσαν πολύ σημαντικά ευρήματα. Εργαλεία, κοσμήματα,
αγγεία με προηγμένη τεχνολογία όπτησης και διακόσμησης αντιπροσωπεύουν τις πρώτες
τεχνολογικές κατακτήσεις του νεολιθικού ανθρώπου που συνδέονται με την παραγωγή και
την αποθήκευση τροφής, την ύφανση, την καλαθοπλεκτική, καθώς και την προσπάθεια του
να προβάλει το ατομικό του πρόσωπο και να επικοινωνήσει με τις δυνάμεις της φύσης μέσα
από τα ειδώλια και τα τελετουργικά αγγεία. Στα τέλη της νεολιθικής εποχής στον
προϊστορικό οικισμό των Σιταγρών έχουμε και τα πρώτα δείγματα μεταλλουργίας. Η ύπαρξη
νεολιθικού οικισμού στην πόλη της Δράμας, στην περιοχή των βυζαντινών τειχών και των
Πηγών της Αγίας Βαρβάρας, κατά το 5500 π.Χ. είναι πιθανή, αλλά δεν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί λόγω των επάλληλων οικοδομικών στρωμάτων από την αρχαία μέχρι τη
νεοελληνική περίοδο.
Εποχή Χαλκού (3000-1050 π.Χ.) – Εποχή Σιδήρου (1050-700 π.Χ.)
Από

τον

οικισμό

των

Σιταγρών

προέρχονται

επίσης

τα

ευρήματα

που

αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική εικόνα της περιοχής στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
3000-2000 π.Χ., περίοδο μεγάλης πολιτιστικής αλλαγής για όλον τον ευρωπαϊκό χώρο. Την
εποχή αυτή η περιοχή της Δράμας, όπως φαίνεται από τα αγγεία, αναπτύσσει πολιτιστικές
σχέσεις με την Κεντρική Ευρώπη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τα ευρήματα από τους
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ταφικούς τύμβους των Ποταμών και της Εξοχής (χρονολογούνται στα τέλη της Ύστερης
εποχής του Χαλκού) μαρτυρούν επικοινωνία με τα ηπειρωτικά Βαλκάνια και την Κεντρική
Μακεδονία, ενώ τα τοπικά μυκηναϊκά αγγεία αποτελούν τα πρώτα δείγματα επαφών με το
μυκηναϊκό κόσμο. Επίσης, αγγεία, όπλα, εργαλεία και κοσμήματα από τους τάφους της
βιομηχανικής ζώνης της Δράμας αποδίδουν την πολιτιστική εικόνα της περιοχής στην
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1050-700 π.Χ.).
Αρχαϊκή – Κλασική – Ελληνιστική Δράμα (700-148 π.Χ.)
Η κατοίκηση στον οικισμό της Δράμας συνεχίστηκε κατά τα αρχαϊκά, τα κλασικά και
τα ελληνιστικά χρόνια (ιστορικοί χρόνοι, 700-148 π.Χ.), όπως μαρτυρούν αγγεία, επιγραφές,
ανάγλυφα, βάθρα και μαρμάρινες προτομές και στήλες. Κατά τους αρχαίους χρόνους βόρεια
της σημερινής πόλης της Δράμας κατοικούσε το θρακικό φύλο των Δρώων, ενώ οι Ηδωνοί
κατοικούσαν στις περιοχές κατά μήκος του Στρυμόνα, στα παράλια του Πιερικού κόλπου της
Καβάλας και στην περιοχή του Παγγαίου όρους. Η πόλη της Δράμας των ιστορικών χρόνων
χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα, αλλά έχει υποστηριχθεί εσφαλμένα ότι ήταν η θρακική
πόλη Δραβήσκος και η ρωμαϊκή πόλη Daravescus (προφανώς πρόκειται για το σημερινό
Δραβήσκο Σερρών). Ο Φίλιππος Β΄ (359-336 π.Χ.) της Μακεδονίας κατέλαβε την περιοχή
της Δράμας το 356 π.Χ. και την ενσωμάτωσε στο βασίλειο της Μακεδονίας.
Ρωμαϊκή Δράμα (148 π.Χ.-324 μ.Χ.)
Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη της Δράμας αποτέλεσε κώμη (vicus) της
λατινικής αποικίας των Φιλίππων μετά τη μάχη του 42 π.Χ., καθώς η πεδιάδα της Δράμας και
των Φιλίππων ήταν διάσπαρτη από κώμες και αγροικίες. Έχουν βρεθεί λατινικές στήλες,
σαρκοφάγοι και επιγραφές που μαρτυρούν την άνθηση του οικισμού της Δράμας κατά τη
ρωμαϊκή εποχή. Η θέση και η έκταση του αρχαίου οικισμού της Δράμας κατά την περίοδο
αυτή θα μπορούσε να οριστεί ανατολικά από την οδό Τροίας, στα δυτικά από το συνοικισμό
της Νέας Κρώμνης, στα βόρεια από την περιοχή «Αμπέλια» και στα νότια από τις Πηγές της
Αγίας Βαρβάρας. Την περιοχή, όχι όμως και την πόλη, της Δράμας διέσχιζε η Εγματία Οδός.
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γ) Η βυζαντινή Δράμα (324-1383)
Η Δράμα κατά τη βυζαντινή περίοδο μοιράζεται απόλυτα τις τύχες της υπόλοιπης
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα τείχη της πόλης στην πρώτη τους φάση πιθανώς κτίστηκαν
την περίοδο 3ος-6ος αι. μ.Χ. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η περιοχή της Δράμας
ζούσε υπό την σκιά των Φιλίππων και της Αμφίπολης, των δύο μεγάλων πόλεων της περιοχής
και της περιόδου, και ακολουθούσε τη δική τους μοίρα, κοινή για όλη τη Μακεδονία.
Εικάζουμε, αν και οι πηγές αναφέρονται στη Μακεδονία και στη Θράκη και όχι στη Δράμα
συγκεκριμένα, ότι η περιοχή της Δράμας λεηλατήθηκε από λαούς που τότε βγαίνουν στο
προσκήνιο της ιστορίας: από τους Βησιγότθους, τους Ούνους (435-447), τους Οστρογότθους
(471-473), τους Σλάβους, τους Άντες κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (324-565) και τους
Βούλγαρους κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (565-1081).
Οι επόμενοι αιώνες, κυρίως ο 7ος και ο 8ος, λόγω των επιδρομών αλλά και σεισμών
και φυσικών καταστροφών, είναι ιδιαίτερα δύσκολοι για την Αυτοκρατορία. Είναι οι
λεγόμενοι Σκοτεινοί Αιώνες ή αλλιώς η Μεταβατική Εποχή, κατά την οποία πολλές παλιές
και ευανδρούσες πόλεις, όπως η Αμφίπολη και οι Φίλιπποι, συρρικνώνονται ή και
εγκαταλείπονται. Οι πληροφορίες γενικά για την συγκεκριμένη περίοδο είναι λίγες.
Από τον 9ο αιώνα όμως και μετά αρχίζει η περίοδος ανασυγκρότησης, που θα
εξελιχθεί σε περίοδο πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής ακμής για την Αυτοκρατορία.
Όσες από τις παλιές πόλεις επέζησαν κατά τους προηγούμενους δύσκολους αιώνες,
εμφανίζονται τώρα με περιορισμένη έκταση. Το ιπποδάμειο σύστημα, με τα μεγάλα κάθετα
και οριζόντια οικοδομικά τετράγωνα, εγκαταλείπεται και αντ’ αυτού εμφανίζονται μικρά
ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα με δαιδαλώδεις δρόμους, σύμφωνα και με τις νέες
κοινωνικές δομές και προτεραιότητες. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη
και μερικές ακόμη μεγάλες πόλεις, οι υπόλοιπες μετατρέπονται σε κάστρα στρατιωτικού
περισσότερο χαρακτήρα.
Τότε πιθανώς ξεκινά και η ιστορία της Δράμας ως μιας νέας μικρής καστροπολιτείας.
Το 10ο αιώνα υπάρχει βεβαιωμένη φάση των τειχών, και, έστω και έαν δεν έχουμε ακόμη
μαρτυρία όπου να αναφέρεται το όνομα Δράμα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η
Δράμα υπάρχει. Μια μικρή πόλη-κάστρο, μόλις 40 στρεμμάτων ή 4 εκταρίων, με περίπου
2.000 κατοίκους.
Σημαντικότατη χρονολογία για την ιστορία της πόλης μας το έτος 1165. Λίγα χρόνια
πριν ένας εβραίος περιηγητής, ραβίνος και έμπορος, ο Βενιαμίν εκ Τουδέλης ξεκίνησε από τη
Σαραγόσα της Ισπανίας και, περιοδεύοντας σε χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της
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Ασίας, για να μελετήσει την κατάσταση των εβραϊκών κοινοτήτων, περνά και από την πόλη
μας και σημειώνει το όνομά της· Δράμα (Darma). Για πρώτη πιθανώς φορά εμφανίζεται
βαφτισμένη η Δράμα στο προσκήνιο της ιστορίας. Λίγο αργότερα έχουμε και την πρώτη
αναφορά της πόλης σε ελληνική πηγή, στην Ιστορία του Νικήτα Χωνιάτη όπου αναφέρεται
ότι το 1191 στην πόλη διέμενε ο πρώην σεβαστοκράτωρ Αλέξιος Κομνηνός. Το όνομα βέβαια
θα υπήρχε και νωρίτερα. Ίσως μάλιστα η παλαιότερη και πρώτη αναφορά του να βρίσκεται
σε ακιδογράφημα:

«+Κ(ύρι)ε Βοήθ[η] / τον δ(ο)ῦλον Σ(ο)υ Μ(ι)χ(αήλ) / ἱερέ[α] κ(αί)

νομ(ικόν)/ Κάστρ(ου) Δράμ(ας) (πρωτοπαπ-) / παν τ[ό]ν Κ[α]λο(κ)τένην+» από το σπήλαιο
του Αγίου Μάρκου κοντά στην Πετρούσα, αν η χρονολόγηση της επιγραφής στον 11ο-12ο
αιώνα γίνει αποδεκτή1.
Το πολίχνιον Δράμα εξακολουθεί να μοιράζεται την τύχη και τις περιπέτειες της
υπόλοιπης Μακεδονίας και κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, ακολουθώντας συνήθως την
τύχη της γειτονικής της, σαφώς μεγαλύτερης και σημαντικότερης, πόλης των Σερρών. Η
Δράμα συνδέεται ιδιαιτέρως με τον σεβαστοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό, φέρελπι νέο της
εποχής και μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας, που τυφλώθηκε από τους πολιτικούς του
αντιπάλους και απόβλητος του συστήματος βρήκε καταφύγιο στη Δράμα από το 1185 έως το
1191. Το 1204 καταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους της Δ΄
Σταυροφορίας και όλη σχεδόν η Αυτοκρατορία μοιράζεται σε ηγεμόνες της Δύσης. Η Δράμα
εντάσσεται στο Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και ο βασιλιάς του, ο Βονιφάτιος ο
Μομφερατικός, έρχεται το 1206 στη Δράμα και επισκευάζει τα τείχη της, για να την
προστατεύσει από τους Βούλγαρους. Το 1223/4 η πόλη καταλαμβάνεται από τον δεσπότη της
Ηπείρου Θεόδωρο Δούκα Άγγελο Κομνηνό, που την απαλλάσσει από τους Λατίνους. Μετά
από έξι χρόνια όμως, το 1230, έρχεται η σειρά των Βουλγάρων, που κατέλαβαν τις Σέρρες
και την Ανατολική Μακεδονία, και προφανώς και τη Δράμα. Οι Βούλγαροι εκδιώκονται το
1246, όταν η πόλη απελευθερώνεται από τους Βυζαντινούς και συγκεκριμένα από τον
αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη.
Οι περιπέτειες της πόλης συνεχίστηκαν και κατά το 14ο αιώνα, όταν και αποτέλεσε
σημαντικό περιφερειακό κέντρο στους διαδοχικούς εμφύλιους πολέμους στο Βυζάντιο για το
ποιος από τους διεκδικητές θα καταλάβει την εξουσία και θα γίνει αυτοκράτορα [στην
περιοχή μας παρατηρήθηκαν κινήσεις στρατευμάτων το 1327/8, κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους Ανδρόνικο Β΄ και Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγους (13211

Βλ. σχετικά Ε. Α. Παπαθανασίου, «Η υπό του οσίου Γερμανού ιδρυθείσα μονή της Θεοτόκου της
Σπηλαιωτίσσης στο κατεπανίκιον της Ποπολίας», Η Δράμα και η περιοχή της Ε΄, σ. 301-380.
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1328), και το 1342, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στον Ιωάννη Ε΄
Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Καντακουζηνό (1341-1347)]. Κατά την περίοδο αυτή, και
συγκεκριμένα τις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα, με τη Δράμα συνδέεται μια Βυζαντινή
αυτοκρατόρισσα, η Γιολάντα η Μομφερατική ή Ειρήνη η Παλαιολογίνα, μετά το γάμο της με
τον Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο. Η Ειρήνη όταν βρέθηκε εξόριστη στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν
συχνά στη Δράμα, όπου περαθέριζε, και εδώ πέθανε (1316/7) και ετάφη. Την περίοδο 13171322 διοικητής-προκαθήμενος της Δράμας ήταν ο Λέων Καλόγνωμος.
Αποκαμωμένη, και πριν ακόμη τη λήξη των εμφυλίων βυζαντινών πολέμων, η Δράμα
καταλήφθηκε από τους Σέρβους το 1344/1345. Αργότερα διοικητής της τοποθετήθηκε από
τον τσάρο της Σερβίας Στέφανο Ούρεση Ε΄ ο καίσαρ Βοΐχνας. Σημαντικό πρόσωπο για την
ιστορία της Δράμας όσο και η κόρη του, η Ειρήνη-Ευφημία, δεσπότισσα, βασίλισσα, κατόπιν
μοναχή και πρώτη ποιήτρια στη σερβική λογοτεχνία. Το 1371, μετά την ήττα των Σέρβων
στη μάχη του Έβρου, ο βυζαντινός διοικητής της Θεσσαλονίκης Μανουήλ Παλαιολόγος
απελευθέρωσε την περιοχή της Δράμας. Η πόλη επιστρέφει στα χέρια των Βυζαντινών για
μια δεκαετία περίπου, αλλά η Αυτοκρατορία πνέει τα λοίσθια. Το 1383 κατά την πιθανότερη
εκδοχή η Δράμα καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς Τούρκους, 70 χρόνια πριν από την
Κωνσταντινούπολη.
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δ) Η οθωμανική Δράμα (1383-1912/3)

Η Δράμα, που καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1383, απελευθερώθηκε το 1913,
όπως και όλη η Μακεδονία, ογδόντα χρόνια περίπου μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού
κράτους. Στα 500 και πλέον χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης και παρά τους γενικά
μακρόσυρτους και βραδείς ρυθμούς που χαρακτηρίζουν την pax ottomana, η Δράμα διένυσε
την απόσταση από την παρακμή στην ακμή και τούμπαλιν, την απόσταση από ένα μικρό
τουρκοχώρι σε πρωτεύουσα σαντζακιού (μεγάλης διοικητικής ενότητας).
Τα στοιχεία για την πρώτη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην πόλη είναι
μάλλον πενιχρά. Περιηγητές δεν ήρθαν στη Δράμα για να μας αφήσουν τις εντυπώσεις τους,
ενώ κάποια στοιχεία μας παρέχουν τα κατάστιχα φορολογικών απογραφών (tahrir deftelreri)
του 15ου και 16ου αιώνα, οι Συνοδικοί Τόμοι, οι Επισκοπικοί Κατάλογοι, τα Acta του Αγίου
Όρους. Το 15ο αιώνα η Δράμα λειτουργούσε ως κέντρο βιλαετίου, μιας διοικητικής
περιφέρειας, καταλαμβάνοντας μέρος των σημερινών νομών Δράμας και Καβάλας.
Αρχικά ο πληθυσμός της πόλης μειώνεται, όπως έγινε παντού μετά την οθωμανική
κατάκτηση, αλλά ήδη από το 16ο αιώνα το βιλαέτι της Δράμας με τα συγκεκριμένα όρια,
υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό του, με κυρίαρχο πλέον το μουσουλμανικό στοιχείο.
Γιουρούκοι επήλυδες και εξισλαμισμοί βρίσκονται στην αφετηρία αυτής της μουσουλμανικής
υπεροχής. Η υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου διατηρείται μέχρι τον 20ό αιώνα και
την απελευθέρωση της πόλης.
Από το 17ο αιώνα και εξής οι πληροφορίες για τη Δράμα και την περιοχή της
αυξάνονται, κυρίως από περιηγητικά κείμενα. Το 1667 επισκέφτεται τη Δράμα ο Τούρκος
περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί και μας πληροφορεί για την πόλη που τη βρίσκει ευχάριστη και
με καλό κλίμα. Το χρήσιμο είναι ότι οριοθετεί κατά κάποιον τρόπο την τότε πόλη με τους
μαχαλάδες της και πληροφορεί για την επέκτασή της και εκτός των τειχών, με επτά
μαχαλάδες, που αποτελούσαν το Βαρόσι. Αναφέρει ακόμη ότι υπήρχαν 12 τζαμιά,
κατονομάζοντας μερικά από αυτά, και επίσης μεντρεσέδες, τεκέδες, λουτρά, χάνια.
Στις αρχές του 18ου αιώνα (1706 και 1714) περνά από την πόλη ο Γάλλος Paul Lukas,
που μας πληροφορεί για 7 τζαμιά στην πόλη, και στα τέλη του αιώνα ο Γάλλος πρόξενος στη
Θεσσαλονίκη Esprit-Marie Cousinéry, που αναφέρεται μεταξύ άλλων στον πληθυσμό της
περιοχής: Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Εβραίοι, Αλβανοί, τσιγγάνοι. Το 18ο αιώνα
η Δράμα είναι ένα ονομαστό οικιστικό κέντρο εξαιτίας των κλωστηρίων και των βαφείων
βαμβακιών. Η ανάπτυξη της Δράμας κατά τη διάρκεια του 18ου και τις αρχές του 19ου

15

αιώνα, οφειλόμενη και στην καλλιέργεια εξαιρετικής ποιότητας ρυζιού, μαρτυρείται από τη
σημαντική περαιτέρω επέκτασή της. Η περιοχή συνδέεται με τους χερσαίους δρόμους του
εμπορίου προς τα κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη βαλκανική ενδοχώρα και την
Κεντρική Ευρώπη, προμηθεύοντας με τα προϊόντα της κέντρα στην εσωτερική αγορά, όπως
τη Θεσσαλονίκη. Από την οικονομική πρόοδο της εποχής ευνοούνται κυρίως όσοι ελέγχουν
τη διοίκηση και τη γη. Η περιοχή της Δράμας ελεγχόταν από τη δεκαετία του 1770 από την
οικογένεια του γνωστού, από την ήττα του στα Δεβενάκια, Μαχμούτ Πασά ή Δράμαλη
(1780-1822), που ήταν η σπουδαιότερη και ισχυρότερη οικογένεια αγιάνηδων (Οθωμανών
προυχόντων) της περιοχής του Στρυμόνα. Οι ισχυροί αγιάνηδες του ανατολικομακεδονικού
χώρου είχαν ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 1770 συγκεντρώσει στα χέρια τους την ισόβια
διαχείρηση πολλών κρατικών εισοδημάτων. Η δραστηριότητα των τούρκων μπέηδων δεν
περιοριζόταν στον έλεγχο της διοίκησης, αλλά επεκτεινόταν και στο εμπόριο (είχαν στα χέρια
τους τα 9/10 του εξαγωγικού εμπορίου).
Το 1825 ο ελληνικός πληθυσμός της Δράμας ελαττώνεται κατά πολύ και εξαιτίας του
γεγονότος αυτού η Μητρόπολη μεταφέρεται στην Αλιστράτη, όπου το τουρκικό στοιχείο
είναι πολύ μικρότερο του ελληνικού. Το 1827 επισκέφτηκε την πόλη ο Άγγλος ιεραπόστολος
Benjamin Barker, ο οποίος αναφέρει ότι η Δράμα είναι μία μικρή τουρκική πόλη με 800
τούρκικα σπίτια και 40 ελληνικά. Σύμφωνα με τον Barker, η ελληνική αρχιεπισκοπή με
κέντρο τη Δράμα, περιλαμβάνει πάνω από 100 χωριά, βουλγάρικα στο σύνολό τους, οι
κάτοικοί των οποίων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Η ανάπτυξη που παρατηρήθηκε
κατά το 18ο αιώνα συνεχίζεται και κατά τις αρχές του 19ου. Έτσι η Δράμα γίνεται
πρωτεύουσα σαντζακιού που περιλαμβάνει στην ευρεία του έκταση τους σημερινούς νομούς
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Οι απόγονοι του Δράμαλη, ο γιος του Tahir Omer
Bey πασάς και ο εγγονός του Mahmout Bey, διατηρούν ολόκληρη την προγονική επιρροή
τους στη Δράμα. Φέρονται τυραννικά στους Έλληνες και τους αναγκάζουν να εργάζονται στα
τσιφλίκια τους. Οι μπέηδες αυτοί καταλαμβάνουν όλες τις βασικές διοικητικές θέσεις στην
πόλη, ενώ τα πρόσωπα που έχουν την εκτελεστική εξουσία καθώς και το ολιγάριθμο
χριστιανικό στοιχείο της πόλης που συνδέεται μ’ αυτή είναι αδύναμοι να προβάλουν
οποιαδήποτε αντίσταση. Έτσι ακόμη και όταν ο Tahir Omer Bey αποτραβήχτηκε από το
επαρχιακό συμβούλιο με εντολή του σταλμένου από την Υψηλή Πύλη επιτρόπου Sabhi Bey,
η επιρροή του διατηρήθηκε δυνατή. Κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Tanzimat
(1838-1875) η πόλη παρακμάζει λόγω αναμφίβολα και του περιορισμού στην καλλιέργεια και
την παραγωγή ρυζιού. Η ακμή ακολουθεί, από το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα και μετά, με
αιχμή του δόρατος πλέον την καλλιέργεια του καπνού. Οι απαρχές της καλλιέργειας και
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επεξεργασίας καπνού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τοποθετούνται γύρω στο 1821,
με εντονότερους όμως ρυθμούς περί το 1840. Κατά τη διάρκεια του β΄ μισού του 19ου αιώνα
η καλλιέργεια του καπνού επεκτάθηκε και πέρα από τον ποταμό Νέστο, με αποτέλεσμα η
Καβάλα να μεταβληθεί σε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα επεξεργασίας και εξαγωγής του
προϊόντος, υποσκελίζοντας ακόμη και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η οθωμανική κυβέρνηση
επέβαλε περιοριστικά μέτρα στην καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή αυτή, έτσι ώστε να
διατηρηθεί σε ψηλό επίπεδο η διεθνής φήμη των εκλεκτών καπνών της. Το αποκορύφωμα της
καπνοκαλλιέργειας όμως έρχεται από τα 1880 και μετά, όταν το προϊόν γίνεται διεθνώς
γνωστό και κινεί το ενδιαφέρον του δυτικού κεφαλαίου. Τα καπνά πια υποσκελίζουν ακόμη
και το βαμβάκι στις στατιστικές και αποφέρουν σημαντικά ποσά σ’ αυτούς που τα
εμπορεύονται αλλά και στο οθωμανικό κράτος.
Η μοναδική χριστιανική συνοικία της Δράμας μέχρι τα μέσα τουλάχιστον του 19ου
αιώνα ήταν η συνοικία της Μητροπόλεως ή του Μητροπολίτη. Νοτίως και νοτιοδυτικώς της
Βενιζέλου ήταν η περιοχή με τα παλιά οθωμανικά μνήματα, γνωστή ως Αράπ Μεζάρ ή
Αράπικα Μνήματα. Εκατέρωθεν της οδού Σίνα ήταν η συνοικία Τσάι Μαχαλάς, ενώ
βορειοδυτικά τα Χαγιάτικα. Η συνοικία που ορίζεται από τις οδούς Βενιζέλου και
Θερμοπυλών έως και την περιοχή της οδού Σίνα αποτελούσε το βλαχομαχαλά της Δράμας.
Κεντρικές συνοικίες ήταν η Χαλίλ Μπέη και η Ντερβίς Μπαλή (βόρεια της Πλατείας
Ελευθερίας, στις σημερινές οδούς Λ. Λαμπριανίδου, Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Παλαιολόγου).
Συνοικίες επίσης ήταν τα Χαλκουργεία (οδός Αμύντα) και τα Ταμπάχανε (Βυρσοδεψεία).
Η οικονομική ακμή της Δράμας συνοδεύεται και από τη δημογραφική κατά το
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, με Έλληνες εμπόρους και κτίστες να επιλέγουν την πόλη
ως τόπο εγκατάστασης και δραστηριοποίησής τους και τον ελληνικό πληθυσμό –που έως το
1870 δεν ξεπερνούσε τους 400 κατοίκους– να τριπλασιάζεται. Να αναφέρουμε μόνο την
περίπτωση ενός μικρού ορεινού χωριού της Ηπείρου, στις πλαγιές του Σμόλικα, του χωριού
Πάδες Κονίτσης, κάτοικοι του οποίου μεταναστεύοντας κατευθύνθηκαν κυρίως στην
Ανατολική Μακεδονία και δημιούργησαν από τα μέσα του 19ου αιώνα πραγματική παροικία
στη Δράμα με ισχυρότατη παρουσία στη ζωή της πόλης. Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο
αστικός χώρος της πόλης αναδιαρθρώνεται παράλληλα με την αλλαγή των αρχιτεκτονικών
μορφών και του στυλ των νέων κτηρίων ως αποτέλεσμα της νέας φάσης της ευρωπαϊκής
διείσδυσης.
Κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας η Δράμα ενισχύεται και εξωραΐζεται
με την κατασκευή αρκετών και σημαντικών δημοσίων κτισμάτων, τα οποία συνδέονται
κυρίως με τον Οθωμανό διοικητή της Χιβζή Πασά αλλά και με τον Μουτασερίφη Δράμας
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Ταχσίν Ουσέρ. Στο Βαρόσι από το 1884 και μετά θα ανοικοδομηθούν τα δημόσια κτήρια του
Δημαρχείου κοντά στην πλατεία, του Διοικητηρίου (1884) και των Φυλακών (1906) στη
συνοικία Ντερβίς Μπαλή, και του Ορφανοτροφείου (αρχές του 20ού αι.), του Δημοτικό
Νοσοκομείου (1901) και του Τουρκικού Διδασκαλείου (πριν το 1892). Σημαντικότατη για
την εξέλιξη της πόλης ήταν η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντινουπόλεως, κατά το 1894/6, με τη Δράμα βασικό σταθμό της γραμμής. Ο
εκσυγχρονισμός της συγκοινωνιακής της υποδομής και η ένταξή της στο σιδηροδρομικό
δίκτυο βελτιώνει τις συνθήκες διακίνησης ατόμων και προϊόντων και ενισχύει το
μεταπρατικό χαρακτήρα της πόλης. Δίπλα στα παλιά προβιομηχανικά κτίσματα των
νερόμυλων ξεπρόβαλαν τα συμπαγή πολυώροφα κτίσματα των καπναποθηκών που
εισήγαγαν νέους τύπους κτηρίων και νέες αρχιτεκτονικές μορφές στην πόλη.
Ο οδικός άξονας της Βενιζέλου (πρώην οδός Σερρών και Ερμού) ήταν ο δρόμος όπου
ήταν συγκεντρωμένα τα περισσότερα από τα χάνια, που υποστήριζαν τον εμπορικό και
μεταπρατικό χαρακτήρα της πόλης. Η υποτυπώδης αστική τάξη της πόλης από την άλλη
έπρεπε μέσω και των κατοικιών της να επιδείξει τον πλούτο της. Στη συνοικία των «Νέων
Σχολείων», όπως θα ονομαστεί από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και μετά η περιοχή
της Μητρόπολης, και στη γειτονική της συνοικία, της Αγίας Βαρβάρας, οι νεώτερες
κατασκευές, διώροφες κατά το πλείστον, είναι γενικά μεγαλύτερες από τις παλαιότερες και
έχουν περισσότερο αστικό χαρακτήρα (ορθολογίκευση της κάτοψης, νεοκλασικές
επιδράσεις).
Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα σημάδεψε την ιστορία της πόλης της Δράμας,
καθώς

ο

πόλεμος

(σε

θρησκευτικό και

εκπαιδευτικό

επίπεδο)

ανάμεσα

στους

Έλληνες/πατριαρχικούς και τους Βουλγάρους/εξαρχικούς για τη διαδοχή μετά τη
διαφαινόμενη αποχώρηση των Τούρκων από τη Μακεδονία είχε τα επεισόδια και τους
πρωταγωνιστές του και στη Δράμα με σημαντικότερο από αυτούς τον μητροπολίτη Δράμας
Χρυσόστομο. Με πρωτοβουλία του μητροπολίτη χτίστηκαν σχολεία (Εκπαιδευτήρια Δράμας,
1909) και εκκλησίες στην περιοχή της Δράμας και ιδρύθηκαν το Κέντρο και οι Επιτροπές
Αμύνης για την καλύτερη οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα.
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ε) Η νεώτερη Δράμα (1913-δεκαετία 1930)
Η τουρκική κυριαρχία στη Δράμα καταλύθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1912 κατά τη
διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου (1912-1913), όταν η πόλη καταλήφθηκε από τους
Βουλγάρους και άρχισε η πρώτη βουλγαρική κατοχή (1912-1913). Η βουλγαρική κατοχή
υπήρξε σύντομη, καθώς την 1η Ιουλίου 1913 το 21ο Σύνταγμα της 7ης Μεραρχίας του
Ελληνικού Στρατού με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Νικόλαο Μιχαλόπουλο-Αρκαδικό
απελευθέρωσε τη Δράμα και την περιοχή της κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου
(1913).
Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε η δεύτερη βουλγαρική κατοχή (1916-1918) της
περιοχής της Δράμας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918). Στις 6
Αυγούστου 1916 βουλγαρικά στρατεύματα εισήλθαν στη Δράμα, από όπου οι Έλληνες
στρατιώτες του Δ΄ Σώματος Στρατού αναχώρησαν σιδηροδρομικώς για το Görlitz της
Γερμανίας, όπου παρέμειναν υπό καθεστώς τιμητικής αιχμαλωσίας μέχρι το τέλος του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου και επέστρεψαν στην Ελλλάδα στις αρχές του 1919. Κατά τη διάρκεια
της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής επιχειρήθηκε με καταστροφές και λεηλασία
εκκλησιαστικών κειμηλίων αλλά και με απελάσεις, πείνα, βασανισμούς και ομηρίες Ελλήνων
στη Βουλγαρία να αλλάξει όχι μόνον η ιστορική εξέλιξη αλλά και η πληθυσμιακή εικόνα της
περιοχής της Δράμας. Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Δράμα απελευθερώθηκε
στις 29 Σεπτεμβρίου 1918 από τμήματα της 1ης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού.
Η ελληνική παρουσία στην περιοχή και την πόλη της Δράμας ενισχύθηκε μετά την
έλευση και την εγκατάσταση ελληνικών προσφυγικών πληθυσμών από τη Βόρεια Θράκη το
1913/4 αλλά και από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία το 1922/3 και με
την αποχώρηση των Τούρκων κατοίκων της με την Ανταλλαγή των πληθυσμών. Η
εγκατάσταση συμπαγών προσφυγικών πληθυσμών στην περιοχή της Δράμας υπαγορευόταν
από δημογραφικούς λόγους (αραίωση του πληθυσμού λόγω της αποχώρησης του
πλειοψηφούντος

στην

περιοχή

μουσουλμανικού

στοιχείου)

και

εθνικούς

λόγους

(παραμεθόριος περιοχή συνορεύουσα με τη Βουλγαρία). Οι 92.000 πρόσφυγες έδωσαν
τεράστια ώθηση τόσο στην οικονομική όσο και στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.
Ο ερχομός των προσφύγων επηρέασε και την εικόνα της πόλης της Δράμας, καθώς
στις αρχές της δεκαετίας του 1930 προστέθηκαν περιμετρικά του παλαιού αστικού ιστού της
και οι εξής προσφυγικές συνοικίες: Βορειομακεδόνων, Ταμείου Στεγάσεως (Περίθαλψη),
Νέας Κρώμνης, Αμπελοκήπων, Στενημαχητών, Ορτακινών, Εποικισμού (1929-1930),
Σαρανταεκκλησιωτών, Κρατικού Συνοικισμού (1930), Αμπελάκια, ΕΑΠ.
19

Το νέο ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίνεται τον Απρίλιο του 1930 είναι ένα σχέδιο
ολοκληρωτικής ανοικοδόμησης της πόλης, σύμφωνο με τις αντιλήψεις της εποχής και ακόμη
πρόχειρα συνταγμένο. Χαρακτηριστικό του, όπως και των ρυμοτομικών σχεδίων των άλλων
βορειοελλαδικών πόλεων που συντάσσονται την ίδια εποχή είναι η πλήρης αγνόηση της
παλιάς ιστορικής πόλης και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της. Τα τοπικά γνωρίσματα του
αστικού χώρου της πόλης θα εξαφανιστούν λόγω της ανάγκης υποταγής τους στα γενικά
γνωρίσματα

του

νέου

σχεδίου.

Χαρακτηριζόταν

από

ορθογωνικό

κάνναβο

και

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την εξαφάνιση των μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων του
αστικού χώρου της πόλης, δηλαδή για τη μορφική ομογενοποίησή του. Συγχρόνως, όσα από
τα μνημεία επέζησαν, απομονώθηκαν από τον περιβάλλοντα χώρο τους. Η Δράμα
αναπτύχθηκε ρυμοτομικά και το 1932 (έτος ολοκλήρωσης των εργασιών στο Γυμνάσιο
Αρρένων) είχε έκταση δυσανάλογη με τον πληθυσμό της, ενώ οι συνοικίες της βρίσκονταν
μακριά και χωρίς συνοχή με την παλιά πόλη.
Τη δεκαετία του 1930 η οικονομία της Δράμας συνέχιζε να βασίζεται στον καπνό,
όπως και στο τέλος της Τουρκοκρατίας. Τόσο η παραγωγή καπνού στα χωριά και τις
κωμοπόλεις της περιοχής της Δράμας όσο και η επεξεργασία του καπνού στην πόλη της
Δράμας δεν έφεραν μόνον πλούτο και κέρδη στους καπνεμπόρους για να χτίσουν τα
αρχοντικά και τις καπναποθήκες τους, αλλά και μεροκάματα στους καπνεργάτες για να
ζήσουν τις οικογένειές τους και για να τονώσουν με την αγοραστική τους δύναμη την
εμπορική κίνηση της πόλης. Έτσι, οι συνέπειες της καλλιέργειας και της επεξεργασίας του
καπνού επηρέασαν πολυεπίπεδα τη Δράμα, καθώς είχαν επίδραση στην οικονομική, την
κοινωνική και την πολιτική ζωή της πόλης, αφού παράλληλα με την οικονομική ευμάρεια
των εργοδοτών στα καπνεργοστάσια αναπτύχθηκε ένα μαζικό μαχητικό συνδικαλιστικό
κίνημα των καπνεργατών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920 και 1930).
Τέλος, η σημασία που είχαν για τη Δράμα και την περιοχή της η παραγωγή και η επεξεργασία
του καπνού σχετίζεται άμεσα και με το γεγονός ότι στις παρυφές της πόλης λειτούργησε από
το 1933 το Ελληνικό Ινστιτούτο Καπνού, το οποίο ιδρύθηκε για την έρευνα και τη βελτίωση
των ποικιλιών του καπνού.
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(για τη βυζαντινή, την οθωμανική και τη νεώτερη Δράμα)

– Αγγελούδη Σ., «Το τζαμί της πλατείας Δικαστηρίων Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή της
Ε΄2, σ. 1295-1334.
– Αϊβάζογλου-Δόβα Δ., «Η φυσιογνωμία της Δράμας μετά την απελευθέρωση. Πολεοδομία Αρχιτεκτονική», Η Δράμα και η περιοχή της Α΄, σ. 355-364.
– Αϊβάζογλου-Δόβα Δ., Η Δράμα. Ο νεοκλασικισμός στην αστική αρχιτεκτονική της πόλης,
Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2002.
– Αϊβάζογλου-Δόβα Δ., «Η εξέλιξη της αστικής αρχιτεκτονικής στη Δράμα από το τέλος του
19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση»,
Η Δράμα και η περιοχή της Δ΄, σ. 235-250.
– Αναγνωστίδης Μ. – Δούση Μ. – Νομικός Μ. – Χατζοπούλου Ο., «Αποκατάσταση επανάχρηση του παλαιού Οικονομικού Γυμνασίου Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή της Γ΄2,
σ. 427-454.
– Αναγνωστόπουλος Δ. Ι., Συμβολή στην ιστορία της Δράμας και της περιοχής της, Δράμα
1964.
– Βελένης Γ. – Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της Δράμας. Επιγραφικές
μαρτυρίες», Βυζαντιακά 11 (1991) 97-116.
– Γεωργιάδης Ν. Θ., Η Δράμα και η περιοχή της κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 2008.
– Γεωργιάδης Ν. Θ., «Εισαγωγή στην ιστορία και την ετυμολογία του ονόματος της Δράμας»,
Δίοδος 66100 1 (Δεκέμβριος 2009) 60-65.
– Γεωργιάδης Ν. Θ., Η Δράμα και η περιοχή της 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012.
– Εμμανουηλίδης Χ., «Η Δράμα προ 350 ετών. Όπως την είδε, την έζησε και την περιγράφει
ένας Τούρκος ιστορικός της εποχής εκείνης», Δραμινά Χρονικά 2 (1981) 30-35.
– Ἐπισκόπου Διονυσίου Κ. Κυράτσου, Δρος Θεολογίας Μητροπολίτου Δράμας, Ιστορία της
Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας ἀπό τίς ἀπαρχές της μέχρι σήμερα, Δήμος ΔράμαςΔ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 1997.
– Ἐπισκόπου Διονυσίου Κ. Κυράτσου, Δρος Θεολογίας Μητροπολίτου Δράμας, Συμβολή
στην ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας [με βάση Πατριαρχικά ἔγγραφα, 1608-1931],
Δράμα 1998.
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– Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δήμος
Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δράμα 21996 Α΄· 18-22 Μαΐου 1994, Δράμα
1998 Β΄· 21-24 Μαΐου 1998, Δράμα 2002 Γ΄· 16-19 Μαΐου 2002, Δράμα 2006 Δ΄· 18-21
Μαΐου 2006, Δράμα 2013 Ε΄· 8-10 Νοεμβρίου 2013, Δράμα 2013 (περιλήψεις ανακοινώσεων)
Στ΄.
– Κάζης Α., Δράμα. Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,
Δράμα 2005.
– Καμπούρη Ευ., «Το Γυμνάσιο Δράμας: η αρχιτεκτονική ως μέσον έκφρασης μιας ιστορικής
περιόδου», Η Δράμα και η περιοχή της Ε΄2, σ. 1357-1394.
– Καπετανάκης-Ακρίτας Ν., Επίτομη ιστορία της Δράμας. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη,
Θεσσαλονίκη 21998.
– Καρσανίδης Ε. Γ. σχολικός σύμβουλος ε.τ., Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας & Ζιχνών
κατά την Τουρκοκρατία (1840-1913), έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, Δράμα
2010.
– Κούντουρας Α. – Μπακιρτζής Χ., «Η Αγία Σοφία Δράμας», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση. Η
Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός, Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δράμα 1992,
σ. 141-155.
– Κωνσταντινίδης Ν., Η ξυλόστεγη βασιλική των Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας,
Θεσσαλονίκη 1961.
– Κωνσταντινίδης Ν. Α., «Ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Δράμας (οπτική αναδρομή
στο παρελθόν του μνημείου)», Δίοδος 66100 6 (Μάρτιος 2014) 98-104.
– Μεσσής Β., «Η Δράμα μέσα από τα εναπομείναντα θρησκευτικά κτίσματα της οθωμανικής
περιόδου. Ένα παράδειγμα πρόσληψης και προβολής της τοπικής ιστορίας μέσω της
εκπαιδευτικής πράξης», Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» 3.1
(2015) 179-200.
– Μπακάλη Γ., «Πρόσφυγες στη Δράμα: Το πρόβλημα της εγκατάστασής τους μέσα από την
τοπική εφημερίδα “Θάρρος” (1923-1924)», Η Δράμα και η περιοχή της Ε΄, σ. 835-851.
– Μπακάλη Γ., «Παραμεθόριες προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Νομό Δράμας», στο Οι
πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία, στην εποποιΐα, επιμέλεια Ιωάννης Σ.
Κολιόπουλος - Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εκδόσεις Μίλητος,
Αθήνα 2009, σ. 268-279.
– Ομάδα μαθητών Β΄ Λυκείου 1993-1994 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1ου Γενικού
Λυκείου Δράμας, Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας. Το σχολείο – Η ιστορία – Οι άνθρωποι, Δράμα
3

2010.
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– Ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 3ου Γυμνασίου Δράμας – 2ου Γυμνασίου Δράμας
(επ. Α. Καζαντζίδου-Κουκοπούλου, Ε. Κυριλλίδου-Βουβαλίδου, Χ. Π. Φαράκλας).
Διατηρητέα κτίσματα της Δράμας, Δράμα 2001.
– Παλλάδας Δ., «Πώς χτίστηκε ο μητροπολιτικός ναός Δράμας «Εισόδια της Θεοτόκου»
(Έχει άμεση σχέση με Τούρκους μπέηδες κατοίκους της Μουσθένης)», Δραμινά Χρονικά 2
(1981) 66-69.
– Παπαδόπουλος Σ. Π., «Η εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών στο νομό Δράμας στην
περίοδο 1913-1939», Η Δράμα και η περιοχή της Β΄2, σ. 699-715.
– Παρχαρίδου-Αναγνώστου Μ., Σχεδίασμα δραμινής βιβλιογραφίας. Καταγραφή δεύτερη,
Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2002.
– Παρχαρίδου Μ., «Απεικόνιση της Δράμας σε τοιχογραφία του Κουρσουνλού Τζαμί», ΙΔ΄
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 28-30 Μαΐου 1993, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη
1994, σ. 283-318.
– Παρχαρίδου-Αναγνώστου Μ. – Καραβελίδης Ι. – Ματσίνης Ι. – Τσάλτας Α., «Παλιά
Μητρόπολη Δράμας: οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου κατά το 2007», Αρχαιολογικό
Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 21 (2007, Θεσσαλονίκη 2010) 389-390.
– Πασχαλίδης Β. Κ., «Τα Εκπαιδευτήρια της Δράμας 1902-1909», Μακεδονικόν Ημερολόγιον
(1974) 329-332.
– Πασχαλίδης Β. Κ., «Η παληά Μητρόπολη Δράμας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον (1980) 247250.
– Πασχαλίδης Β. Κ., Δραμινά Ιστορικά, 67 Μελέτες για τη Δράμα και την περιοχή της, Δράμα
1992.
– Πασχαλίδης Β. Κ., Η Δράμα 7000 χρόνια. Μελέτες για την πόλη και την περιοχή της.
Προϊστορία, αρχαία και βυζαντινή ιστορία, τουρκοκρατία και σύγχρονη ιστορία, εκκλησιαστική
ιστορία, προσωπογραφία, Δράμα 1997.
– Πασχαλίδης Δ. – Χατζηαναστασίου Τ., Τα γεγονότα της Δράμας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
1941). Εξέγερση ή προβοκάτσια; Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, Δράμα 2003.
– Πέννας Χ., «Νομός Δράμας. Δράμα. Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών», Αρχαιολογικόν
Δελτίον 29 Β2 Χρονικά (1973-1974) 850-853.
– Πέννας Χ., «Νομός Δράμας. Δράμα. Ταξιάρχες», Αρχαιολογικόν Δελτίον 30 Β2 Χρονικά
(1975) 308-309.
– Πέννας Χ., «Ταξιάρχες Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή της Α΄, σ. 157-195, 446-449.
– Προκοπίου Γ., «Ακ Μεχμέτ Αγά τζαμί. Διατηρητέο ή υπό κατεδάφιση», Βήματα 9
(Οκτώβριος 1988) 46-47.
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– Ριτζαλέος Β., «Η δημογραφική εξέλιξη της εβραϊκής κοινότητας Δράμας από τα μέσα του
19ου αι. μέχρι την καπνική κρίση του Μεσοπολέμου», Η Δράμα και η περιοχή της Δ΄, σ. 281307.
– Σκαμπάλης Ζ. – Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Οι υδρόμυλοι της Αγ. Βαρβάρας Δράμας.
Τόπος για ένα Μουσείο Υδροκίνησης», Η Δράμα και η περιοχή της Β΄1, σ. 361-370.
– Σταυρίδης Στ. Χ. – Γεωργιάδης Ν. Θ., Ιστορία του καπνεργατικού κινήματος Δράμας (18401940), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, Δράμα 2009.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Δράμα. Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη. Εξέλιξη
της μορφολογίας του χώρου και αρχιτεκτονική», Η Δράμα και η περιοχή της Α΄, σ. 297-327.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Konrad von Vilas (1866-1929). Διείσδυση και αφομοίωση
της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της (Καβάλα, Θάσος,
Χωριστή, Δοξάτο, Ροδολείβος, Πρώτη)», Η Δράμα και η περιοχή της Β΄2, σ. 811-836.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Αρχές της βιομηχανίας στη Δράμα (1875-1930)», Η Δράμα
και η περιοχή της Γ΄1, σ. 341-372.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., Η αρχιτεκτονική του Konrad Jacob von Vilas (1866-1929) στη
Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα), Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής
Μακεδονίας-Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2002-2003.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Το Ελληνικό Ινστιτούτο Καπνού στη Δράμα και ο
αρχιτέκτων Λέανδρος Ζωίδης», Η Δράμα και η περιοχή της Δ΄, σ. 251-279.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Το Ελληνικό Ινστιτούτο Καπνού στη Δράμα: 1931-1960.
Επιστημονικό πρόγραμμα και κτιριακές εγκαταστάσεις», Η Δράμα και η περιοχή της Ε΄2,
1415-1450.
– Τριανταφυλλίδης Κ., «Η Δράμα σε τοιχογραφία μουσουλμανική. Η πιο παλιά απεικόνιση
της πόλης μας», Βήματα 8 (Σεπτέμβριος 1988) 64-65.
– Τσελεπίδης Τ., Από το μύθο στην ιστορία. Δράμα: Ηδωνίδα γη και Πρασιάδα λίμνη,
Θεσσαλονίκη 22000.
– Τσουρής Κ., «Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση της οχυρώσεως της Δράμας» Η Δράμα και η
περιοχή της Γ΄1, σ. 113-118.
– Χατζηθεοδωρίδης Β. Γ., Η Δράμα του 20ού αιώνα. Αναδρομή στο χώρο, στο χρόνο και
στους ανθρώπους της, Δράμα 2001.
– Χατζηθεοδωρίδης Β., «Μύλοι Νομού Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή της Γ΄1, σ. 373-412.
Για τους νερόμυλους της Δράμας: https://www.youtube.com/watch?v=ppKJEnBosm8.
Για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας: https://www.youtube.com/watch?v=GrDnhwLzwkk.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«Μαθαίνοντας την πόλη της Δράμας:
περιήγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών περιπάτων»
Σ.
1η
2η
3η
4η
5η

6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Χ.

Ενημερωτική Συνάντηση – Γνωριμία – Συζήτηση – Στόχοι – Τρόπος εργασίας –
Απαιτήσεις.
Πρώτος Περίπατος. Εισαγωγή στη βυζαντινή Δράμα.
Τα βυζαντινά τείχη (5ος-12ος αι.) (επιμ. Γεωργιάδης Ν., Μεσσής Β.).

3

Δεύτερος Περίπατος. Η εντός των τειχών βυζαντινή πόλη.
Αγία Σοφία (10ος αι.). Ταξιάρχες (14ος αι.). Βυζαντινός λουτρώνας (επιμ. Γεωργιάδης
Ν. Μεσσής Β., Κοντογιαννοπούλου Μ.).
Τρίτος Περίπατος. Εισαγωγή στην Οθωμανική Δράμα (1383-1912).
Ο Άγιος Νικόλαος (Εσκί Τζαμί) και η περιοχή της Πλατείας (επιμ. Μεσσής Β.).
Τέταρτος Περίπατος. Η τοπογραφία της οθωμανικής πόλης.
Οι τουρκογειτονιές,το διοικητικό κέντρο (Δικαστήρια και Αράπ Τζαμί), ο Σαντριρβάν
μαχαλάς (Σαντιρβάν Τζαμί πλησίον του ΙΚΑ) και ο Κουρσούμ μαχαλάς (περιοχή Αγίας
Τριάδας) (επιμ. Μεσσής Β.).
Πέμπτος Περίπατος. Η πολυπολιτισμική Δράμα.
Η Δράμα των Χριστιανών και των Εβραίων.
Η Παλιά Μητρόπολη. Περιοχή Αγίας Βαρβάρας (επιμ. Γεωργιάδης Ν., Μεσσής Β.).
Έκτος Περίπατος. Το νερό και η Δράμα.
Περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Μύλοι Ζώνκε, Δημηρόπουλου, Παντούλη (επιμ.
Δεϊμερτζόγλου Ι.).
Έβδομος Περίπατος. Η Δράμα κέντρο διοίκησης κατά την τελευταία φάση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκπαιδευτήρια – Στρατιωτικό Νοσοκομείο – Κέντρο
Μέριμνας Παιδιού – Οικονομικό Γυμνάσιο. (επιμ. Μεσσής Β.).
Όγδοος Περίπατος. Αστυγραφία της νεώτερης Δράμας.
Δημόσια κτήρια (Γυμνάσιο Αρρένων) (επιμ. Αντωνίου Ε., Βασάκος Π.).
Ένατος Περίπατος. Η Δράμα των αστών και του καπνεμπορίου.
Αστικές κατοικίες. Καπνεργοστάσια. Χάνια (επιμ. Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ.).
Δέκατος Περίπατος. Δράμα – πρωτεύουσα των προσφύγων.
Προσφυγικές κατοικίες (συνοικισμός «Περίθαλψη») και ίχνη των προσφύγων (επιμ.
Μπακάλη Γ., Χριστοδούλου Ε.).
Συνάντηση ολομέλειας – Απολογιστική συζήτηση – Επανακαθορισμός ή τροποποίηση
στόχων – Χωρισμός σε ομάδες – Κατευθυντήριες υποδείξεις για εργασίες.

2

13η

Συνάντηση κάθε ομάδας ξεχωριστά για κατ’ ιδίαν συζήτηση της πορείας εργασίας της
(ενδεικτικός χρόνος: 3 ώρες).

14η

Συνάντηση έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα εργασίας (10 και 15 ημέρες).
Παρουσίαση στοιχείων από τις εργασίες των ομάδων (Α+Β, και Γ+Δ) στο παρόν
στάδιο.
Πρώτα πορίσματα. Δυσκολίες. Ενίσχυση και βοήθεια όπου απαιτείται.
Συνάντηση κάθε ομάδας ξεχωριστά για κατ’ ιδίαν συζήτηση και ολοκλήρωση της
εργασίας της (ενδεικτικός χρόνος: 3 ώρες).
Συνάντηση έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα εργασίας (10, 12, 14 ημέρες).
Τελική παρουσίαση των εργασιών (σχεδίων μαθημάτων) των ομάδων.
Γενικά συμπεράσματα.
Αποχαιρετιστήρια συνάντηση.

15η
16η
17η
18η
19η
20ή

Ώ.

Στην Αίθουσα
Σ. = Συναντήσεις

In situ

Συναντήσεις κάθε ομάδας ξεχωριστά

Χ. = Χώρος

Ώ. = Ώρες
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2
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2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
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4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
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4.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ
Αντωνίου Ευαγγελία
Ασκονίτη Αργυρή
Βασάκος Παναγιώτης
Δελιορίδης Κωνσταντίνος
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ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Βυζαντινά τείχη
Τα τείχη με περίμετρο περίπου 850 μέτρα, περιέκλειαν έναν μικρό οικισμό, ένα
πολίχνιο, έκτασης μόλις 40 στρεμμάτων ή 4 εκταρίων. Το σχήμα τους ήταν ακανόνιστο, ενώ
τετράγωνοι πύργοι υψώνονταν σε απόσταση ο ένας από τον άλλο περίπου 60-80 μ. Το
υψίπεδο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η οχύρωση οριοθετείτο στα βόρεια και ανατολικά
από τον χείμαρρο, το τσάι, στα νότια από τα νερά της Αγίας Βαρβάρας, ενώ πιο ευάλωτη
ήταν η δυτική πλευρά. Υπήρχαν δύο πύλες εισόδου/εξόδου στην πόλη, με τον βασικό οδικό
άξονα να συμπίπτει με τη σημερινή οδό Βενιζέλου. Η ανατολική πύλη στους Ταξιάρχες και η
δυτική δυτικά της Μητρόπολης. Ένας από τους πύργους της ανατολικής πλευράς ήταν σημείο
αναφοράς για την πόλη, μια που «το παλιό ρολόι» που είχε τοποθετηθεί κατά την οθωμανική
περίοδο της πόλης έστεκε εκεί ως το 1945. Την ύπαρξή του μαρτυρούν τόσο ο Οθωμανός
περιηγητής Evliya Celebi του 17ου αιώνα όσο και ο Γάλλος περιηγητής του 18ου αιώνα Paul
Lucas.
Το ανώτερο σωζόμενο ύψος των τειχών μαζί με τις επάλξεις φτάνει τα 14 μ. Το πάχος
τους κυμαίνεται από 1,70 μ. (απλό) έως 3,30 μ. (διπλό). Το κάστρο έχει ακανόνιστο σχήμα με
πολυγωνική κάτοψη. Υπήρχαν δυο πύλες: μια ανατολική (κοντά στο ναό των Ταξιαρχών) και
μια δυτική.
Φαίνεται πως το κάστρο της Δράμας τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες λειτούργησε
κυρίως ως στρατιωτική εγκατάσταση προορισμένη να παρέχει ασφάλεια στους κατοίκους
των κοντινών ατείχιστων οικισμών του κάμπου των Φιλίππων. Πιο οργανωμένος οικισμός θα
γίνει από τη μεσοβυζαντινή περίοδο και μετά, όταν οι Φίλιπποι θα χάσουν τη σημασία που
είχαν ως το τέλος της αρχαιότητας και ο χάρτης των πόλεων της Αυτοκρατορίας θα αλλάξει
ριζικά.
Το θέμα της χρονολόγησης της αρχικής φάσης των τειχών της Δράμας παραμένει
ανοικτό. Δύο είναι οι προτάσεις χρονολόγησης των τειχών. Ο Γ. Βελένης τοποθετεί την α΄
φάση των τειχών στο 10ο αιώνα (σύγχρονα δηλαδή με το ναό της Αγίας Σοφίας), ενώ ο Κ.
Τσουρής προτείνει μια πολύ πρωιμότερη χρονολόγηση με α΄ φάση των τειχών στα μέσα του
3ου – τέλη 6ου αιώνα. Ως προς την τοιχοδομία παρατηρείται λιθοδομή στην οποία
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παρεμβάλλονται 3-5 σειρές πλίνθων. Ως συνδετικό υλικό χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα
με σπασμένο κεραμίδι.
Η ανατολική πλευρά των τειχών, διατηρείται σήμερα καλύτερα από όλες. Πρόσφατα
μάλιστα συντηρήθηκε από την Αρχαιολογική υπηρεσία και θα μπορέσει –με κατάλληλες
διαρρυθμίσεις– να γίνει επισκέψιμη και να ενταχθεί στο σήμερα της πόλης. Η βόρεια πλευρά
νοσεί και χρειάζεται άμεσα την διασωστική παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Από τη
δυτική πλευρά σώζονται ελάχιστα μόνο τμήματα και αποσπασματικά. Η πλευρά αυτή
δεινοπαθεί καθημερινά, και το πάρκινγκ, πάνω στα υπολείμματα του τείχους, καταστρέφει
ό,τι δεν καταστράφηκε. Η νότια πλευρά διασώζει επίσης μικρά τμήματα της, μέσα σε αυλές
και πίσω από μαντρότοιχους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Βελένης Γ. – Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της Δράμας. Επιγραφικές
μαρτυρίες», Βυζαντιακά 11 (1991) 99-116.
– Γεωργιάδης Ν. Θ., Η Δράμα και η περιοχή της 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 129-132.
– Constantinidis E. – Georgiadis N. Th. – Polyzou E. – Vyzoviti S., “Overlapping layers of
historical data as a strategy for urban landscape renewal: the case of the Byzantine
monuments in Drama (Northern Greece)”, Διημερίδα «LANT07 Αρχιτεκτονική Τοπίου και
Νέες Τεχνολογίες», Δράμα 25-26 Μαΐου 2007, ΤΕΙ Καβάλας-ΣΤΕΓ Δράμας, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Δράμα 2007, σ. 359-370.
– Τσουρής Κ., «Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση της οχυρώσεως της Δράμας» Γ΄
Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 21-24
Μαΐου 1998, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2002, Γ΄1, σ. 113-118.
οdysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1725
http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_main.php?el/D2.6.html (για τη βυζαντινή εποχή).
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:


να εντάξουν τα τείχη στον ιστορικό χωροχρόνο,



να γνωρίσουν τις ιστορικές πληροφορίες για τα βυζαντινά τείχη με παιγνιώδη τρόπο,



να αναγνωρίσουν τη σημασία της επιλογής του τόπου για το χτίσιμο των τειχών,



να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη δημιουργίας ενός οχυρωματικού έργου και να
γνωρίσουν τη λειτουργική του χρήση,



να διακρίνουν τα δομικά υλικά και να κατανοήσουν την κατασκευαστική τεχνική των
τειχών,



να έρθουν σε επαφή με πρόσωπα, γεγονότα και πολιτιστικά στοιχεία του βυζαντινού
παρελθόντος της πόλης,



να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των ιστορικών
μνημείων της περιοχής τους, αλλά και ένταξής τους στη σύγχρονη πραγματικότητα,



να ασκηθούν στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας,



να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: Τα φύλλα εργασίας αφορούν μαθητές Γυμνασίου. Μπορεί
να χρησιμοποιηθούν και από μαθητές Λυκείου με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Τοπική ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου (Κεφ.
1ο, 1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Κτίσματα και Αγία Σοφία, σ. 17-18. Κεφ. 5ο, 4.
Εικαστικές τέχνες, Αρχιτεκτονική, σ. 80-81, και Γλυπτική – Ζωγραφική, σ. 81-82), Ιστορία Β΄
Λυκείου, Ερευνητική εργασία Λυκείου, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου.
Εκπαιδευτική τεχνική: Εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη, εργασία σε ομάδες, ερωτήσειςαπαντήσεις-συζήτηση, παραγωγή γραπτού λόγου-δημιουργική γραφή, καλλιτεχνική έκφραση
(ζωγραφική, φωτογραφία), μελέτη πεδίου. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Ο χωρισμός
γίνεται με βάση τις προτιμήσεις τους με διακριτικές παρεμβάσεις από τον/την εκπαιδευτικό,
όπου κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων.

Διάρκεια: 5 ώρες.
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● στην τάξη (προετοιμασία) 1η ώρα (στην αίθουσα διδασκαλίας): Πριν την επίσκεψη, ο/η
εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές έναν ιστορικό χάρτη της περιοχής των τειχών,
φωτογραφίες του συγκεκριμένου μνημείου, αλλά και παρόμοιων μνημείων άλλων πόλεων της
αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. Επίσης, δίνει βασικές ιστορικές πληροφορίες και παρέχει
έντυπη ή διαδικτυακή βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.
● in situ (βιωματικό/επίσκεψη – Φύλλα Εργασίας) 2η-3η ώρα (στα βυζαντινά τείχη): Κατά
την επιτόπια επίσκεψη οι μαθητές κατά ομάδες κινούνται κατά μήκος των βυζαντινών τειχών
και παρατηρούν τα σωζόμενα τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου καθοδηγούμενοι από
τον/την εκπαιδευτικό. Ακολουθεί η συμπλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας, η οποία θα γίνει
επιτόπου, ενώ οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη για συζήτηση και
αναστοχασμό.
● στην τάξη (συμπλήρωση ΦΕ ή παρουσίαση ΦΕ και κριτική ►αναστοχασμός) 4η-5η ώρα
(στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο πληροφορικής): Ακολουθεί η συμπλήρωση του
2ου φύλλου εργασίας και η παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια για κριτική
αξιολόγηση.

Υλικά: Φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή, στυλό / μολύβι, χαρτί σχεδίασης, φωτογραφική
μηχανή (ή κινητό), μέτρο.

Θέση μνημείου-διαδρομή: (με σημείο αφετηρίας την Πλατεία Ελευθερίας).

Παρατηρήσεις:
1. Προετοιμασία/προϊδεασμός στην τάξη, βασικές πληροφορίες.
2. Διευκρινήσεις για την επίσκεψη.
3. Διευκρινήσεις σχετικά με την παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας στην τάξη.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Κατά μήκος των βυζαντινών τειχών της Δράμας / Αίθουσα διδασκαλίας και
εργαστήριο πληροφορικής.
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1. Αντιπαράθεση απόψεων (debate): Παιχνίδι ρόλων-Άλλες θεατρικές τεχνικές.
2. Ερωτήσεις επί τόπου.
3. Παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή.

Γενικές παρατηρήσεις:
Για την επίσκεψη στους ναούς χρειάζεται προηγούμενη συνεννόηση με τους
αρμόδιους ιερείς. Η Αγία Σοφία την περίοδο αυτή (2016) είναι κλειστή λόγω εργασιών στο
ναό. Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης χρειάζεται να ακολουθηθούν όλες οι
διαδικασίες έγκρισης της επίσκεψης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κρίνεται προαπαιτούμενο για όλους τους περιπάτους να προηγηθεί ενημέρωση για το θέμα
και το σκοπό των δραστηριοτήτων και να υπάρξει προεργασία με την αναζήτηση
πληροφοριών, εικόνων και χαρτών για τα μνημεία και τις τοποθεσίες αλλά και για το
ιστορικό πλαίσιο της εποχής, σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο.
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επιτόπια επίσκεψη)

Οι θέσεις των τειχών: «Στα βυζαντινά χρόνια δεν οχυρώνονται πλέον πεδινές εκτάσεις,
αλλά δύσβατες, φύσει οχυρές περιοχές. Η χάραξη των κάστρων υπαγορεύεται συνήθως από τη
διαμόρφωση του εδάφους».
Η θέση των τειχών της Δράμας: «Στη βόρεια και ανατολική πλευρά η πόλη εκτός του
τείχους περιτρέχεται από χείμαρρο, ενώ στη νότια οριοθετείται από τις πηγές της Αγίας
Βαρβάρας. Η δυτική πλευρά είναι κάθετη προς τις υψομετρικές καμπύλες».
1η δραστηριότητα
Με βάση τις παραπάνω αναφορές και την παρατήρηση της τοποθεσίας των τειχών
(τείχη της Δράμας) που έχετε μπροστά σας να καταγράψετε τις σκέψεις σας για τους λόγους
που οδήγησαν στο χτίσιμο των τειχών και των κατοικιών στο εσωτερικό τους στη
συγκεκριμένη θέση. Είναι πετυχημένη η επιλογή της θέσης αυτής;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2η δραστηριότητα
«Το 10ο αιώνα οι βυζαντινοί χρησιμοποιούν τον όρο κάστρο, για να δηλώσουν
τειχισμένους οικισμούς, δηλαδή πόλεις».
«Στο ίδιο κάστρο είναι δυνατόν να διαπιστωθούν διαφορετικές τειχοδομίες στους πύργους,
στις πύλες και στα τείχη…».
Στα τείχη της Δράμας παρατηρείτε τέτοιου είδους διαφορές; Πού τις εντοπίζετε;
Καταγράψτε τις προσπαθώντας να τις ορίσετε με βάση τα σημεία του ορίζοντα (ανατολή,
δύση, βορράς, νότος) και με αναφορές σε οικήματα της σύγχρονης πόλης. Γιατί πιστεύετε ότι
υπάρχουν αυτές οι διαφορές; Τι είδους υλικά φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για το
χτίσιμό τους;
Μια μικρή βοήθεια: Οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει την ιστορία των τειχών της Δράμας
αναφέρουν τρεις διακριτές κατασκευαστικές τεχνικές.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3η δραστηριότητα
Προσπαθήστε να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων αυτοσχεδιάζοντας βασισμένοι στο εξής
σενάριο: στο μικρό βυζαντινό κάστρο της Δράμας υπάρχουν πληροφορίες για την επικείμενη
επίθεση ενός νέου εχθρού. Οι πύλες του κάστρου ανοίγουν, για να δεχθούν στο εσωτερικό
του τους κατοίκους που ζουν εκτός των τειχών.
α) Εντοπίστε τις δύο πύλες των τειχών (ανατολική και δυτική) με βάση τη μελέτη του
ιστορικού χάρτη και την επιτόπια έρευνα.
β) Σε ποιο σημείο των τειχών θα πηγαίνατε, για να εποπτεύσετε καλύτερα την ευρύτερη
περιοχή, για να δείτε τους εχθρούς έγκαιρα και να οργανώσετε την άμυνα της περίκλειστης
πόλης;
γ) Οι ιστορικές πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν τετράπλευρες πολυώροφες κατασκευές,
που εξείχαν του οχυρωματικού περιβόλου. Γνωρίζετε πώς ονομάζονταν; Μπορείτε να
υποθέσετε για ποιο λόγο κατασκευάστηκαν;
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4η δραστηριότητα
Προσπαθήστε να σκιτσάρετε ή να φωτογραφήσετε τα βυζαντινά τείχη της Δράμας και
κατόπιν πάνω στα σκίτσα ή τις φωτογραφίες να προσθέσετε κάποια στοιχεία που θα
μπορούσαν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα τείχη ως τουριστικό προορισμό ή ως χώρο
αναψυχής. Θα μπορούσατε π.χ. να χρησιμοποιήσετε την τεχνική του κολάζ, για να προτείνετε
κάποιο τουριστικό περίπτερο, κάποια παγκάκια, κιόσκι ή τοποθέτηση φωτισμού κλπ.
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αίθουσα διδασκαλίας/Εργαστήριο πληροφορικής)
1η δραστηριότητα
Λύστε το σταυρόλεξο «ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Οριζόντια
2: Βυζαντινός ναός του 10ου αι. εντός των τειχών / (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ).
3: Βυζαντινός όρος του 10ου αι. που δηλώνει τους τειχισμένους οικισμούς / (ΚΑΣΤΡΟ).
5: Εποχή πριν από τη βυζαντινή περίοδο / (ΡΩΜΑÏΚΗ).
6: Πανδοχεία κατά μήκος της οδού Βενιζέλου για τη στάθμευση οδοιπόρων (τουρκ. λέξη) /
(ΧΑΝΙΑ).
8: Η μικρή πόλη / (ΠΟΛΙΧΝΗ).
9: Κεντρική οδός που ξεκινούσε από την ανατολική πύλη της βυζαντινής πόλης και κατέληγε
στη δυτική / (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ).
12: Η αμυντική ενίσχυση μιας τοποθεσίας-οικισμού με τη δημιουργία τειχών / (ΟΧΥΡΩΜΑ).
13: Χείμαρρος που περιέτρεχε τη βόρεια και ανατολική πλευρά της Δράμας εκτός των
τειχών/ (ΤΣΑΙ).
Κατακόρυφα
2: Η νότια πλευρά της βυζαντινής Δράμας οριοθετούνταν από τις πηγές της / (ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ).
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4: Βυζαντινή αυτοκράτειρα, σύζυγος του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου που ενταφιάστηκε στη
Δράμα το 1316 / (ΕΙΡΗΝΗ).
6: Η τελευταία περίοδος του Βυζαντίου / (ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ).
8: Ο πύργος του στην ανατολική πλευρά των βυζαντινών τειχών διατηρήθηκε μέχρι το 1945
(σε γεν.) / (ΡΟΛΟΓΙΟΥ).
10: Υψηλή τετράπλευρη οικοδομική κατασκευή στις γωνίες των τειχών για την ενίσχυση της
άμυνας της πόλης / (ΠΥΡΓΟΣ).
14: Σ’ αυτούς αφιερώθηκε ο Βυζαντινός μονόχωρος ναός του 14ου αι. στη βορειοανατολική
πλευρά των τειχών / (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).
2η δραστηριότητα: Δύο εποχές συνομιλούν…
Ο Μιχαήλ, έφηβος της βυζαντινής Δράμας, περπατώντας κατά μήκος των βυζαντινών
τειχών, βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη πρόκληση… Υποχωρεί ξαφνικά ένας μεγάλος
πλίνθος του τείχους και του αποκαλύπτεται ένα μυστικό πέρασμα. Το ακολουθεί και
βρίσκεται έκπληκτος σε μια άγνωστη πόλη, τη σύγχρονη Δράμα. Εκεί συναντάει μια παρέα
εφήβων και κάπως έτσι ξεκινάει η συνομιλία δύο εποχών…
Γράψτε το διάλογο μεταξύ του Μιχαήλ και των νέων της σύγχρονης Δράμας μέσω
του οποίου αποκαλύπτονται στοιχεία για τον πολιτισμό, τα κτίσματα, τον τρόπο ζωής, τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων του βυζαντινού παρελθόντος της πόλης. Στη
συνέχεια, δραματοποιείστε το διάλογο και παρουσιάστε τον στην ολομέλεια ως παιχνίδι
ρόλων.
3η δραστηριότητα
Ως εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου να συντάξετε μια επιστολή απευθυνόμενοι
προς τον Δήμαρχο της Δράμας με αίτημα την αναστήλωση, την ανάδειξη και την τουριστική
προβολή των βυζαντινών τειχών της πόλης. Μπορείτε, μάλιστα να παρουσιάσετε και τις δικές
σας προτάσεις, αφού συζητήσετε το θέμα στο πλαίσιο της ομάδας.
4η δραστηριότητα
Δημιουργήστε ένα φωτογραφικό λεύκωμα με εικόνες των βυζαντινών τειχών της
Δράμας από το ιστορικό παρελθόν, αλλά και με σύγχρονες φωτογραφίες που συλλέξατε από
την επιτόπια επίσκεψή σας. Στη συνέχεια, αξιοποιήστε το πρόγραμμα προβολής
Παρουσιάσεων (Power Point) για να προβάλετε την εργασία σας στην τάξη.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ναός Αγίας Σοφίας
Ο ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται εντός των βυζαντινών τειχών της Δράμας και
συγκεκριμένα στη βορειοανατολική περιοχή του κάστρου. Χρονολογείται στο 10ο αιώνα,
είναι δηλαδή σύγχρονος των τειχών. Ωστόσο περαιτέρω έρευνες ίσως αποκαλύψουν στοιχεία
και για πρωιμότερη ακόμη χρονολόγησή του. Εντάσσεται στους τρουλαίους ναούς με
περίστωο μεταβατικού τύπου. Ο κεντρικός χώρος καλύπτεται με οκτάπλευρο τρούλο και
περιβάλλεται από πολύ χαμηλότερο περίστωο στα βόρεια, νότια και δυτικά. Πρόκειται για
αρχιτεκτονικό τύπο που εμφανίζεται από τον 6ο αιώνα ως και τα παλαιολόγεια χρόνια. Οι
διαστάσεις του ναού είναι 13,40 μ. Χ 10,46 μ. και πιθανόν ήταν καθολικό μονής αφιερωμένης
στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Σήμερα είναι ορατές οι μεταγενέστερες προσθήκες: προθάλαμος που βρίσκεται εννέα
σκαλοπάτια ψηλότερα και καμαροσκεπές οστεοφυλάκιο στη νότια πλευρά του ναού. Το
τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα μετατράπηκε σε τέμενος και προστέθηκε ένας μιναρές που
αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως καμπαναριό. Εσωτερικά διατηρείται τμήμα τοιχογραφίας της
πρώτης φάσης του ναού που απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου και στο νάρθηκα μεγάλη
λαϊκότροπη τοιχογραφία του 1917 με σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία. Εξωτερικά στην
ανατολική πλευρά είναι διακριτή η αρχική τοιχοποιία του ναού από αργούς λίθους, πλίνθους
και spolia, δηλαδή δομικά στοιχεία από παλαιότερα κτίσματα που χρησιμοποιήθηκαν εκ
νέου. Ο ναός σήμερα σώζεται σε πολύ χαμηλότερο σημείο από το σημερινό επίπεδο του
εδάφους και οι επιφάνειές του, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι επιχρισμένες.
Πριν από λίγο καιρό (μέσα στο 2015 έως και τους πρώτους μήνες του 2016) εν μέρει
ο ναός συντηρήθηκε. Αφαιρέθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά κονιάματα, και κάποια νέα
στοιχεία έχουν έρθει στο φως. Από αυτά που μπορούμε να δούμε με μια πρώτη ανάγνωση
είναι ότι ο τρούλλος είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα του ολόπλινθος και ότι στα τύμπανα
των καμαρών που ανέχουν τον τρούλλο ανοίχτηκαν, όταν ο ναός είχε μετατραπεί σε τζαμί,
μονόλοβα παράθυρα και κυκλικοί φεγγίτες. Ενισχύεται η υπόθεση περί παλαιότερης,
παλαιοχριστιανικής φάσης του ναού.
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Ναός Ταξιαρχών
Ο ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται εντός των βυζαντινών τειχών της Δράμας και
συγκεκριμένα στη ανατολική περιοχή του κάστρου. Χτίστηκε σχεδόν σε επαφή με τα τείχη με
τα οποία τον συνδέει μια κλίμακα ανόδου. Η πρώτη του φάση ανάγεται στην παλαιολόγεια
εποχή και συγκεκριμένα στο 14ο αιώνα. Ακολούθησαν άλλες τρεις φάσεις στις οποίες έγιναν
ανακατασκευές αλλά και εντοιχίσεις με spolia-επιγραφές και αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά
παλαιοτέρων κτιρίων.
Πρόκειται για έναν μονόχωρο, ορθογώνιο, καμαροσκεπή ναό (7,00 μ. Χ 3,45 μ.) με
τρίπλευρη αψίδα στα ανατολικά. Σε μεταγενέστερη φάση προστέθηκε δικλινής ξύλινη στέγη
και περιβλήθηκε με ψηλό, κλειστό περίστωο. Η αρχική είσοδος του ναού ήταν στη νότια
πλευρά. Σήμερα όμως η είσοδος βρίσκεται στα δυτικά και στη θέση της αρχικής νότιας
εισόδου υπάρχει μονόλοβο παράθυρο. Ως προς την τοιχοδομία υπάρχει πλινθοπερίκλειστο ή
ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα στα ανατολικά και νότια, ενώ στα βόρεια και δυτικά
υπάρχει αργολιθοδομή με πακτωμένα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλων ως ξυλοδεσιές και spolia.
Ο βόρειος τοίχος του ναού αλλά και ο περιβάλλων χώρος αποτελούν μια υπαίθρια
γλυπτοθήκη, με εκθέματα, κάποια από τα οποία μάλιστα ενεπίγραφα, να χρονολογούνται από
τη ρωμαϊκή περίοδο και μετέπειτα.
Στο εσωτερικό, ενδιαφέρον παρουσιάζει το μαρμάρινο τέμπλο, ενώ οι τοιχογραφίες
του ναού, αν και δεν σώζονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αποτελούν εξαίσια
δείγματα της παλαιολόγειας ζωγραφικής του πρώτου μισού του 14ου αιώνα. Διασώζονται οι
παραστάσεις του Μυστικού Δείπνου, του Νιπτήρα, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του
Συμεών του Στυλίτη κ.ά. Ειδικότερα η απεικόνιση ενός εκ των Ταξιαρχών οδήγησε στην
άποψη ότι ίσως χτίστηκε ως ταφικό παρεκκλήσι. Θα μπορούσε λοιπόν να συσχετιστεί με την
αυτοκράτειρα Ειρήνη τη Μομφερρατική, σύζυγο του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, που
πέθανε στη Δράμα γύρω στο 1316 και αργότερα η κόρη της, Σιμωνίς, φρόντισε για την
ανακομιδή του λειψάνου και την εναπόθεσή του στη μονή Παντοκράτορος στην
Κωνσταντινούπολη.
Εξωτερικά του ναού διασώζεται τμήμα του τείχους και τρεις πυλίδες-ανακουφιστικά
τόξα, για να στηριχτεί η κλίμακα ανόδου που συνέδεε το ναό με το τείχος. Εξωτερικά επίσης
και σε επαφή με τη νότια πλευρά του ναού σώζεται καμαροσκέπαστο οστεοφυλάκιο που
γέννησε τοπικούς θρύλους για ύπαρξη υπόγειων στοών που συνδέουν το ναό των Ταξιαρχών
με την Αγία Σοφία.
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Βυζαντινός λουτρώνας
Στην περιοχή των πηγών της Αγίας Βαρβάρας (δίπλα στη σημερινή Δημόσια
Βιβλιοθήκη) εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών το 1973 και το 1979
βυζαντινός λουτρώνας. Βρισκόταν εκτός των βυζαντινών τειχών με τοιχοποιία όμως ανάλογη
αυτών, ήταν δηλαδή κατασκευασμένος από λίθους και πλίνθους (13,30 μ. Χ 4,85 μ.).
Χρονολογείται πιθανότατα στο 12ο-13ο αι.
Η στερεότυπη δομή των βυζαντινών λουτρώνων ήταν η εξής: προθάλαμος (χώρος
αποδυτηρίων), ψυχρολουσίο-frigitarium, (προπαρασκευαστικός χώρος), μέσον-tepidarium
(χώρος καθαρισμού) και ενδότερος θόλος-caldarium (εφίδρωση και τελικός καθαρισμός). Οι
λουτρώνες ήταν εφοδιασμένοι με δεξαμενές θερμών και ψυχρών υδάτων. Η θέρμανση του
νερού γινόταν με θερμαντικούς κλιβάνους ή υπόκαυστα (χαμηλοί υπόγειοι χώροι, κάτω από
το δάπεδο όπου κυκλοφορούσαν καυτά αέρια).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Γεωργιάδης Ν. Θ., Η Δράμα και η περιοχή της 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 127-129, 133, 134-137.
– Constantinidis E. – Georgiadis N. Th. – Polyzou E. – Vyzoviti S., “Overlapping layers of
historical data as a strategy for urban landscape renewal: the case of the Byzantine
monuments in Drama (Northern Greece)”, Διημερίδα «LANT07 Αρχιτεκτονική Τοπίου και
Νέες Τεχνολογίες», Δράμα 25-26 Μαΐου 2007, ΤΕΙ Καβάλας-ΣΤΕΓ Δράμας, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Δράμα 2007, σ. 359-370.
– Κούντουρας Α. – Μπακιρτζής Χ., «Η Αγία Σοφία Δράμας», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η
Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δήμος
Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 1992, σ. 141-155.
– Πέννας Χ., «Ταξιάρχες Δράμας», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της,
Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,
Δράμα 1992, σ. 157-195.
http://eteriadraminonmeleton.blogspot.gr/2014/05/h.html
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:


να αναγνωρίσουν τη σημασία της επιλογής του τόπου και του ρόλου του φυσικού
περιβάλλοντος στην κατασκευή ενός δημόσιου οικοδομήματος (λουτρώνας),



να διακρίνουν τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, την αρχιτεκτονική ενός μνημείου,



να εντάξουν τη χρήση ενός μνημείου στην καθημερινότητα των ανθρώπων του
παρελθόντος,



να πληροφορηθούν τα ιστορικά στοιχεία των μνημείων με παιγνιώδη τρόπο,



να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των ιστορικών μνημείων της
περιοχής τους και για την ένταξή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα,



να εργαστούν ομαδικά και να ασκηθούν στη βιωματική μάθηση,



να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο δημιουργίας.

Ηλικία μαθητών: Το φύλλο εργασίας αφορά μαθητές Γυμνασίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και από μαθητές Λυκείου, ίσως με τροποποιήσεις.
Τόπος υλοποίησης δραστηριοτήτων: Χώρος των μνημείων και αίθουσα διδασκαλίας ή
εργαστήριο με υπολογιστές (προτιμότερο).
Εκπαιδευτική τεχνική: Εκπαιδευτική επίσκεψη, εργασία σε ομάδες, ερωτήσεις-απαντήσειςσυζήτηση,

παραγωγή

γραπτού

λόγου-δημιουργική

γραφή,

καλλιτεχνική

έκφραση

(ζωγραφική, φωτογραφία), μελέτη πεδίου.
Διάρκεια: 5 με 6 ώρες συνολικά. Μία ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας πριν την επίσκεψη,
δύο ώρες (πιθανόν και τρεις) για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο των μνημείων και δύο
ώρες στη σχολική αίθουσα ή σε εργαστήριο πληροφορικής.
Υλικά: Το φύλλο εργασίας σε έντυπη μορφή, στυλό / μολύβι, χαρτί σχεδίασης, φωτογραφική
μηχανή (ή κινητό), μέτρο.
Παρατηρήσεις:
1η ώρα (στην αίθουσα διδασκαλίας): Πριν την επίσκεψη, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
παρουσιάσει φωτογραφίες των συγκεκριμένων μνημείων και παρόμοιων μνημείων άλλων
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πόλεων της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου. Επίσης, δίνει βασικές ιστορικές πληροφορίες,
παρέχει έντυπη ή διαδικτυακή βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη και διευκρινίζει πού
ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα.
2η-3η ώρα (Αγία Σοφία, Ταξιάρχες, Λουτρώνας Αγίας Βαρβάρας): Κατά την εκπαιδευτική
επίσκεψη οι μαθητές κατά ομάδες παρατηρούν τα μνημεία καθοδηγούμενοι από το 1ο Φύλλο
Εργασίας, το οποίο συμπληρώνουν επιτόπου.
4η-5η ώρα (στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο Πληροφορικής): Οι ομάδες σε
δεύτερο δίωρο στο σχολείο συμπληρώνουν το 2ο Φύλλο Εργασίας και παρουσιάζουν τις
απαντήσεις τους στην ολομέλεια.
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Ο χωρισμός γίνεται με βάση τις προτιμήσεις τους
με διακριτικές παρεμβάσεις από τον/την εκπαιδευτικό, όπου κριθεί απαραίτητο για την
εύρυθμη λειτουργία των ομάδων. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει σχετική βιβλιογραφία.
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εκπαιδευτική επίσκεψη στα μνημεία)
1η δραστηριότητα
Να εντοπίσετε οικοδομικά υλικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που θυμίζουν την
αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή περίοδο και είναι ενταγμένα στην τοιχοποιία του ναού των
Ταξιαρχών.
Να τα φωτογραφίσετε ή να τα σχεδιάσετε.
Φωτογραφίστε ή σχεδιάστε το ναό ή κάποιες λεπτομέρειές του.
Να συζητήσετε καταγράφοντας τις απόψεις σας, γιατί χρησιμοποιούνται υλικά και
αρχιτεκτονικά στοιχεία από μνημεία και οικοδομήματα παλαιότερων εποχών. Είναι απλά
οικοδομικά υλικά ή εξυπηρετούν και αισθητικούς σκοπούς; Σε ποια συμπεράσματα
καταλήγετε για τη χρήση των υλικών από τους ανθρώπους του παρελθόντος;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2η δραστηριότητα
Στην περιοχή παραπλεύρως της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δράμας υπήρχε κατά το
12ο-13ο αι. μ.Χ. αιώνα λουτρώνας. Η περιοχή βρίσκεται έξω από τα βυζαντινά τείχη της πόλης.
Εντός των τειχών υπήρχαν περίπου 200-250 κατοικίες εκείνη την εποχή. Ο βασικός οδικός
άξονας της περίκλειστης πόλης κατά τη βυζαντινή περίοδο συνέπιπτε με τη σημερινή οδό
Βενιζέλου.
Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι υπήρχαν κοινόχρηστοι λουτρώνες στις πόλεις;
Κατά τη γνώμη σας:
Γιατί ο συγκεκριμένος λουτρώνας βρίσκεται έξω από τα τείχη της βυζαντινής πόλης;
Γιατί βρίσκεται κοντά στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας;
Σχεδιάστε και περιγράψτε (η κάθε ομάδα ή μαθητής επιλέγει ό,τι της/του ταιριάζει
περισσότερο) μια μέρα ενός κατοίκου ή ενός ταξιδιώτη στο λουτρώνα.
Ως ερέθισμα για τη φαντασία σας διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Λίγα λόγια για την εσωτερική διαίρεση των λουτρών: Στα μεγάλα λουτρά της
Βυζαντινής περιόδου υπήρχε ο προθάλαμος, ο οποίος ήταν ο χώρος των αποδυτηρίων, τα
λεγόμενα απόδυτα ή απόδυτρα και στη συνέχεια ακολουθούσε ο πρώτος χώρος, το ψυχρολουσίο
ή κρύο (frigidarium), ο προπαρασκευαστικός χώρος. Ύστερα ακολουθούσε το μέσο
(tepidarium), όπου οι λουόμενοι καθαρίζονταν. Τέλος ο θερμός χώρος, αποκαλείτο εσώτερος,
ενδότερος θόλος ή ζεστόν (caldarium), όπου γινόταν η εφίδρωση και ο τελικός καθαρισμός. Το
κτίσμα ήταν εφοδιασμένο με δεξαμενή θερμού και ψυχρού ύδατος, την κολυμβήθρα ή κόλυμβο.
Στις δεξαμενές αυτές ανάλογα με την ιδιότητα το νερό ζεσταινόταν μέσω υποκαύστων ή
θερμαντικού κλίβανου και το ψυχρό νερό με σωλήνες. Στις κολυμβήθρες λούζονταν οι
επισκέπτες του λουτρού.
Η λέξη υπόκαυστο (suspensurae) αναφέρεται σε έναν χαμηλό και συνήθως υπόγειο
χώρο κάτω από το δάπεδο του δωματίου όπου κυκλοφορούν καυτά αέρια. Τα αέρια παράγονται
από μια εστία φωτιάς (praefurnium). Οι χώροι αυτοί δημιουργούνται με την υπερύψωση των
δαπέδων και τη βοήθεια στυλίσκων (pilae).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3η δραστηριότητα
Παρατηρήστε το ναό της Αγίας Σοφίας και καταγράψτε στοιχεία σχετικά με την
αρχιτεκτονική, την κατασκευαστική τεχνική και το στολισμό του μνημείου στον παρακάτω
πίνακα:
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΕΡΗ ΝΑΟΥ
ΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίστε το ναό ή σχεδιάστε τον ολόκληρο ή λεπτομέρειες από αυτόν.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει ο ναός αυτός εντός των βυζαντινών τειχών;
Ποια ένδειξη δίνει για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων της τειχισμένης
πόλης;
Οι διαστάσεις (μέγεθος) του ναού σας φαίνονται μεγάλες ή μικρές συγκριτικά με
άλλους ναούς που γνωρίζετε αυτής της περιόδου αλλά και άλλων ιστορικών περιόδων;
Ποιες σκέψεις κάνετε για τον αριθμό των κατοίκων της βυζαντινής Δράμας;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αίθουσα διδασκαλίας / Εργαστήριο πληροφορικής)
1η δραστηριότητα
Κρυπτόλεξο: «ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»
Βρείτε τις λέξεις που κρύβονται και που δίνουν πληροφορίες για το ναό της Αγίας Σοφίας.
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1. Αυτή την περίοδο χρονολογείται ο ναός της Αγίας Σοφίας Δράμας.
2. Στη διάρκεια αυτού του αιώνα χτίστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας Δράμας.
3. Μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή της βυζαντινής περιόδου, εντοιχισμένη στην ανατολική
πλευρά του ναού.
4. Χώρος φύλαξης οστών υπήρξε μεταγενέστερα το κτίσμα στη νότια πλευρά του ναού.
5. Αλλιώς το περιστύλιο στον κεντρικό χώρο του ναού.
6. Τετράγωνα ογκώδη στηρίγματα πάνω στα οποία εδράζεται ο θόλος του ναού.
7. Είδος δομικού υλικού –άλλη ονομασία για το τούβλο– που χρησιμοποιήθηκε στην
τοιχοποιία του ναού.
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8. Ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, αλλιώς ……………..
στα χρόνια του σουλτάνου Μουράτ Α΄.
9. Στο νάρθηκα του ναού σώζεται ζωγραφική παράσταση, αλλιώς ……………………….
του 1917 με σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία.
10. Τύπος ναού με τρούλο, όπως η Αγία Σοφία Δράμας.

2η δραστηριότητα
Ναός Ταξιαρχών. Συμπληρώστε τα κενά:
Ο ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται, πολύ κοντά στη ………………. πλευρά του τείχους
της βυζαντινής πόλης. Πρόκειται για ένα μικρό και απέριττο μνημείο με ιδιαίτερη τοιχοποιία
και

αξιόλογο

τοιχογραφικό

διάκοσμο.

Η

κατασκευή

του

χρονολογείται

στην

………………… εποχή, στις αρχές του …………… αιώνα και, κατά μια εκδοχή,
ενδεχομένως να αποτέλεσε το …………….. παρεκκλήσιο, στο οποίο ενταφιάστηκε η
σύζυγος του βυζαντινού αυτοκράτορα ……………….., Ειρήνη η ………………., που
απεβίωσε και τάφηκε στη Δράμα το………. Ο ναός ως προς την εσωτερική του διάρθρωση
και τους χώρους που περιέχει χαρακτηρίζεται ως ……………………….. Αποτελείται από
μια ορθογώνια αίθουσα, από την οποία εξέχει στα ανατολικά η κόγχη του Ιερού Βήματος. Η
είσοδος βρίσκεται στη …………….. πλευρά, ενώ δύο παράθυρα ανοίγονται στις δύο μακριές
πλευρές του. Διάφορα ενεπίγραφα και μη, αρχαία και βυζαντινά μάρμαρα είναι
…………………………. στην τοιχοδομή του (spolia). Στο εσωτερικό του ναού, στο
ανατολικό και νότιο τμήμα του σώζονται …………………., που χρονολογούνται στις πρώτες
δεκαετίες του 14ου αιώνα με σκηνές από τον κύκλο των Παθών και μεμονωμένες μορφές
αγίων. Ο ναός διέθετε και μαρμάρινο …………, από το οποίο βρέθηκε μεγάλος αριθμός
αρχιτεκτονικών μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Το
Νοέμβριο του …… άρχισαν αναστηλωτικές εργασίες στο ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Χαράλαμπο Πέννα και τον αρχιτέκτονα Αργύρη Μπακιρτζή
λόγω της οικοδόμησης της παρακείμενης πολυκατοικίας. Κατά την ανασκαφή αποκαλύφθηκε
τμήμα του …………………. της πόλης με τρεις πυλίδες. Σε επαφή με τη νότια πλευρά του
ναού

εμφανίστηκε

μεταγενέστερος

καμαροσκέπαστος

……………………… εποχής.
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………………

της

3η δραστηριότητα
Ως εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου να συντάξετε μια επιστολή απευθυνόμενοι
προς τον Δήμαρχο της Δράμας με αίτημα την αναστήλωση, την ανάδειξη και την τουριστική
προβολή των ναών Αγίας Σοφίας και Ταξιαρχών. Επίσης, να ζητήσετε και την αναμόρφωση
της περιοχής, όπου βρισκόταν ο λουτρώνας. Μπορείτε, μάλιστα να παρουσιάσετε και τις
δικές σας προτάσεις, αφού συζητήσετε το θέμα στο πλαίσιο της ομάδας.

4η δραστηριότητα
Δημιουργήστε ένα φωτογραφικό λεύκωμα με εικόνες των μνημείων –ναός Αγίας
Σοφίας, ναός Ταξιαρχών και περιοχή του λουτρώνα της Δράμας– από το ιστορικό παρελθόν,
αλλά και με σύγχρονες φωτογραφίες που συλλέξατε από την επιτόπια επίσκεψή σας. Στη
συνέχεια, αξιοποιήστε το πρόγραμμα προβολής Παρουσιάσεων (Power Point) για να
προβάλετε την εργασία σας στην τάξη.
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4.2 ΟΜΑΔΑ Β: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Γεωργιάδου Ελισάβετ
Κεντζίδου Μαρία
Λαγηνά Αιμιλία
Μουρατίδου Λίνα
Μπουροτζόγλου Σωτηρία
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Εσκί Τζαμί
Η Δράμα είναι από τις βορειοελλαδικές πόλεις που έχει την τύχη να διασώζει –έστω
και αποσπασματικά– αρκετά κτίσματα, θρησκευτικά, και κοσμικά (ιδιωτικά αλλά και
δημόσιας αναφοράς) από την οθωμανική περίοδο της ιστορίας της.
Το παλαιότερο οθωμανικό τέμενος στη Βαλκανική σύμφωνα με τη μαρτυρία του
Τούρκου περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή που επισκέφτηκε τη Δράμα το 1667 είναι το Εσκί
Τζαμί, παλιό τζαμί δηλαδή. Η περιγραφή της θέσης του τεμένους, που παραθέτει, δεν αφήνει
αμφιβολίες για την ταύτιση του σημερινού ναού του Αγίου Νικολάου με το Εσκί Τζαμί. Οι
διαθέσιμες ιστορικές πηγές οδηγούν στη χρονολόγηση του τεμένους είτε στα χρόνια του
σουλτάνου Βαγιαζίτ του Β΄ (1520-1566) είτε ακόμη παλαιότερα –που φαίνεται και
πιθανότερο, εστιάζοντας στη γλώσσα της αρχιτεκτονικής– στην περίοδο του σουλτάνου
Βαγιαζίτ του Α΄ (1389-1402).
Αποτέλεσε πρότυπο για τα τεμένη της Δράμας που χτίστηκαν στη συνέχεια λόγω του
μεγέθους του και κυρίως του χαρακτήρα του ως σουλτανικού καθιδρύματος. Ως προς τα
αρχιτεκτονικά του τεμένους το Εσκί Τζαμί κατατάσσεται στον τρίτο τύπο των οθωμανικών
τεμενών, στα οποία ο κεντρικός χώρος διαιρείται με τη μεσολάβηση δύο στηριγμάτων στο
πολύ ευρύτερο ανατολικό τμήμα, που καλύπτεται με μεγάλο θόλο, εδραζόμενο σε σφαιρικά
τρίγωνα ή ημιχώνια, όπως στην περίπτωσή μας, και στο δυτικό, που φέρει ιδιαίτερες
καλύψεις στα επιμέρους του διαμερίσματα.
Μετά την Απελευθέρωση της πόλης το 1913, έπρεπε να αποφασιστεί η μελλοντική
χρήση του κτίσματος. Τοπικοί άρχοντες και Εκκλησία αντιμάχονταν. Επικράτησε η
Εκκλησία και το Εσκί Τζαμί μετατράπηκε μετά το 1924 στο ναό του Αγίου Νικολάου και
έκτοτε λειτουργεί ως χριστιανικός ναός. Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν μετατροπές και
προσθήκες στο κτίσμα. Το 1970 προστέθηκαν κόγχες στον ανατολικό τοίχο και το 1991 ο
ναός τοιχογραφήθηκε. Πολύ πιο σοβαρή ήταν η προσθήκη το 1967 στη δυτική πλευρά του
κτίσματος της διώροφης εξωτερικής στοάς με τα δύο κωδωνοστάσια.
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Σαντιρβάν Τζαμί
Στο κέντρο της πόλης, παραπλεύρως του κτηρίου του ΙΚΑ διασώζεται σε κακή
κατάσταση μουσουλμανικό τέμενος, γνωστό στη βιβλιογραφία κυρίως ως Κουρσουνλού
αλλά και ως Σαδριβάν Τζαμί, που είναι και το ορθότερο. Από το αρχικό κτίσμα διατηρούνται
μόνο οι εξωτερικοί του τοίχοι και η βάση του μιναρέ. Σήμερα το κτίσμα είναι ασκεπές.
Λιθανάγλυφη κτητορική επιγραφή στη βόρεια πλευρά και άνωθεν της εισόδου αναφέρει ως
έτος ανακαίνισής του το 1806/1807. Παλαιότερη φάση προδίδει η βάση του μιναρέ, που
οδηγεί στη χρονολόγηση του αρχικού τεμένους ακόμη και στο β΄ μισό του 15ου αιώνα.
Σήμερα το ασκεπές κτίσμα είναι εργοτάξιο. Το αγόρασε ιδιωτική εταιρεία και το
προετοιμάζει για χώρο ποικίλων πολιτιστικών χρήσεων. Το ενδιαφέρον του τεμένους
εστιάζεται στην ύπαρξη του αποχρωματισμένου σε μεγάλο βαθμό σήμερα τοιχογραφικού
συνόλου στη βόρεια πλευρά, με τη διπλή απόδοση μιας πολιτείας που, όπως υποστηρίχτηκε,
πιθανώς αποδίδει τη Δράμα. Το κτίσμα συνδέεται, επίσης, άμεσα με τη νεώτερη ιστορία της
πόλης, καθώς από το 1927 και για δεκαετίες αποτέλεσε το χώρο έκδοσης της τοπικής
εφημερίδας «Θάρρος». Το 1981 διακόπηκε η έκδοση της μακροβιότατης για τα δεδομένα του
επαρχιακού τύπου εφημερίδας, το κτήριο περιέπεσε σε αχρησία και επιχειρήθηκε η άμεση
κατεδάφισή του. Παρενέβησαν οι αρμόδιοι φορείς, η καταστροφή απετράπη, αλλά για τα
μεσολαβούντα έως σήμερα τριάντα χρόνια δεν έγινε το επόμενο βήμα στερέωσης,
συντήρησης και ανάδειξής του.
Αράπ Τζαμί
Στο κέντρο επίσης της πόλης, κοντά στην Πλατεία Δικαστηρίων, βρίσκεται τέμενος
με την ονομασία Αράπ Τζαμί. Είναι ομοιότυπο των υπολοίπων, φέρει εσωτερικά και
εξωτερικά στηρίγματα και χωρίζεται –όπως αρχικά και το Εσκί Τζαμί– σε τρία τμήματα·
στον κυρίως χώρο, στην εσωτερική στοά με τον υπερκείμενό της όροφο και στην τριμερή
εξωτερική στοά στα δυτικά. Χρονολογείται στο β΄ μισό του 19ου αιώνα και έχει ελάχιστες
αλλοιώσεις της αρχικής του μορφής, που αφορούν την καθαίρεση του μιναρέ και την
καταστροφή του ορόφου της εσωτερικής στοάς.
Μετά την Απελευθέρωση, και συγκεκριμένα το 1922, το κτίσμα αγοράστηκε από
ιδιώτες και στέγασε για κάποια χρόνια το Ωδείο της πόλης, ενώ πριν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο λειτούργησε ως αποθήκη ξυλεία. Προ τριακονταπενταετίας πέρασε στη δικαιοδοσία
του Δήμου, χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο και έκτοτε περιμένει την αξιοποίησή
του. Το τέμενος προορίζεται για Πινακοθήκη και διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση.
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Κουρσούμ Τζαμί
Ο σημερινός ναός της Αγίας Τριάδας κτίστηκε ως οθωμανικό τέμενος με την
ονομασία Κουρσούμ Τζαμί, σε έναν από τους βόρειους μαχαλάδες της πόλης, στο τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα, όταν η Δράμα γνώρισε μια αξιοσημείωτη άνθηση. Το Κουρσούμ
Τζαμί εικάζουμε ότι ήταν ομοιότυπο στον πυρήνα του με το Εσκί Τζαμί και διαιρείτο στον
κυρίως χώρο σε δύο τμήματα μέσω ζεύγους κιόνων, ενώ τριμερής στοά προσκολλάται στη
βόρεια πλευρά του.
Μετά την Απελευθέρωση της πόλης, το κτίσμα αποτέλεσε το 1923 κατάλυμα για τους
πρόσφυγες και αμέσως μετά, πιθανόν το 1925, προστέθηκαν κόγχες στην ανατολική πλευρά
που άλλαξαν τον προσανατολισμό του κτίσματος και το μετέτρεψαν σε χριστιανικό ναό, και
έκλεισαν ανοίγματα. Ακολούθως, το 1954 προστέθηκε το κωδωνοστάσιο και το 1968 άλλαξε
ριζικά η αρχική ανωδομή. Συγκεκριμένα, τη θέση του αρχικού τρούλου κατέλαβε νέος,
οπλισμένου σκυροδέματος στο μέσο τσιμεντένιας πλάκας που εδράζεται σε τέσσερα
υποστυλώματα, και δημιουργήθηκε άκομψο υπερώο. Εξωτερικά, ευτυχώς διατηρήθηκε
ανεπίχριστη η αρχική τοιχοδομία, με την επικάλυψη με πλακαρές πέτρες, γεγονός που μας
επιτρέπει να συνδέσουμε τη συγκεκριμένη κατασκευαστική πρακτική με αυτήν άλλων
κτισμάτων της πόλης.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:


να εντάξουν τα οθωμανικά τεμένη στο ιστορικό πλαίσιο και στο χώρο,



να διακρίνουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των οθωμανικών τεμενών (δομικά και
μορφολογικά),



να συγκρίνουν τους χώρους λατρείας της χριστιανικής και μουσουλμανικής
θρησκείας,



να καλλιεργήσουν τον προφορικό και το γραπτό λόγο και να ασκήσουν την κριτική
τους ικανότητα,



να συμμετάσχουν σε μια ομαδική εργασία, ώστε να αποκτήσουν πνεύμα συνεργασίας.

Ηλικία / εκπαιδευτική βαθμίδα: μαθητές Γυμνασίου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Τοπική Ιστορία της Γ΄ τάξης, Ιστορία της Β΄ (κεφάλαιο Ζ΄, Η
Ευρώπη στους νεότερους χρόνους, Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία, σ.
133-139) και Γ΄ τάξης (κεφάλαιο Β΄, ενότητα 5, σ. 23-25), Θρησκευτικά της Γ΄ τάξης (σ. 7780, κεφ. 20, Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: Ναοδομία και αγιογραφία) και Νεοελληνική Γλώσσα
όλων των τάξεων.
Εκπαιδευτική τεχνική: εκπαιδευτική, επιτόπια επίσκεψη, ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση,
εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων, μελέτη πεδίου, αντιπαράθεση απόψεων.
Διάρκεια: Τέσσερις διδακτικές ώρες. Μία ώρα στην τάξη (προετοιμασία), δύο ώρες in situ
(επίσκεψη και επεξεργασία φύλλου εργασίας) και μία ώρα επιστρέφοντας στην τάξη (για τη
συμπλήρωση του σταυρόλεξου και τη γραπτή καταγραφή των εντυπώσεων από τον περίπατο
στα οθωμανικά τεμένη).
Υλικά: Φύλλα εργασίας και μολύβια.
Θέση μνημείου-διαδρομή: Αράπ Τζαμί (η Πλατεία Δικαστηρίων ορίζεται ως σημείο
αφετηρίας του περιπάτου), Σαδριβάν Τζαμί (όπισθεν ΙΚΑ), Κουρσούμ Τζαμί (Αγία Τριάδα)
και τέλος στο Εσκί Τζαμί (Άγιος Νικόλαος) στην Πλατεία Ελευθερίας.
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Παρατηρήσεις:
1. Πριν την επίσκεψη, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει φωτογραφίες των οθωμανικών τεμενών,
δίνει βασικές πληροφορίες (προετοιμασία / προϊδεασμός των μαθητών στην τάξη) και
διευκρινίζει πού και πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα εντός των μνημείων ή για πιθανή
επικινδυνότητα σε κάποιο από αυτά.
2. α. Ο εκπαιδευτικός συνεννοείται με τον ιερέα για το Εσκί Τζαμί (Άγιος Νικόλαος) και για
το Κουρσούμ Τζαμί (Αγία Τριάδα).
β. Για το Σαδριβάν Τζαμί ο εκπαιδευτικός συνεννοείται με την εταιρεία που ανέλαβε την
αναστήλωση του μνημείου, ενώ για το Αράπ Τζαμί με αρμόδιο υπάλληλο του δήμου Δράμας.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Φτάνοντας στο μνημείο ρωτούμε τους μαθητές αν αναγνωρίζουν το τέμενος που
βλέπουν ύστερα από την περιγραφή που έχει προηγηθεί στην τάξη. Δίνουμε διευκρινίσεις ή
απαντούμε σε ερωτήσεις / απορίες των μαθητών και μοιράζουμε τα φύλλα εργασίας.
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Περιήγηση στην πόλη
1. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στην οθωμανική Δράμα από την πλατεία Δικαστηρίων,
που κατά την οθωμανική περίοδο, αποτελούσε το διοικητικό κέντρο της πόλης. Παρατηρήστε
εξωτερικά και εσωτερικά το Αράπ Τζαμί. Με βάση το σχεδιάγραμμα που σας δίνεται
αναγνωρίστε τα τυπικά στοιχεία ενός τζαμιού.
2. Έπειτα επισκεπτόμαστε το Σαδριβάν Τζαμί (κοντά στο ΙΚΑ). Εντοπίστε τα εξωτερικά
τυπικά χαρακτηριστικά του. Παρατηρείτε κάτι ιδιαίτερο στο βορειο-δυτικό τοίχο του
κτηρίου;
3. Συνεχίζοντας τον περίπατο διασχίζουμε την πρώην μουσουλμανική συνοικία της πόλης
μας και φθάνουμε στο Κουρσούμ Τζαμί (Αγία Τριάδα). Μπορείτε να αναγνωρίσετε τυπικά
στοιχεία ενός οθωμανικού τεμένους σ’ αυτήν; Αν ναι, ποια; Ποιες διαφορές παρατηρείτε σε
σχέση με τα δύο προηγούμενα τεμένη; Για να μπορεί το μνημείο να λειτουργήσει ως
ορθόδοξος χριστιανικός ναός έγιναν κάποιες επεμβάσεις και προσθήκες, μπορείτε να τις
αναγνωρίσετε;
4. Στο τέλος της διαδρομής μας φθάνουμε στο Εσκί Τζαμί (Άγιος Νικόλαος).
Παρατηρήστε τους μολυβένιους τρούλους, καθώς και τις προσθήκες που έχουν γίνει στο
τζαμί, ώστε να έχει τη μορφή ενός χριστιανικού ναού. Αναγνωρίζετε την αρχική μορφή των
παραθύρων;
β) Παιχνίδι ρόλων (στην αυλή του Αγίου Νικολάου)
3 Ιουλίου 1924. Η πόλη είναι διχασμένη για τη μελλοντική χρήση του Εσκί Τζαμί. Τοπικοί
άρχοντες και εκκλησία αντιμάχονται, με τις Αρχές να τον θέλουν χώρο εμπορικό ή θεατρικό
και την Εκκλησία χώρο λατρείας. Αφού έχετε ήδη ενημερωθεί από τον τύπο της εποχής –
εφημερίδα Πρωία– χωρισμένοι σε δύο ομάδες, αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας υπέρ της μιας
και της άλλης πλευράς (έχετε 10΄στη διάθεσή σας).
γ) Επιστροφή στην τάξη
α. Με βάση όσα έχετε μάθει στον περίπατο που προηγήθηκε, συμπληρώστε το σταυρόλεξο
που σας δίνεται.
β. Να καταγράψετε σε μια παράγραφο τις εντυπώσεις σας από τον περίπατο που
πραγματοποιήσαμε.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

13
14

15

16
17
18

19

20
Οριζόντια
2Ο προσανατολισμός που έχουν
πάντοτε τα μουσουλμανικά
τεμένη στην Ελλάδα

Κάθετα
1Το ψηλότερο οικοδομικό στοιχείο που
βρίσκεται σε επαφή με τον ιερό ναό.
4Έτσι ονομάζουμε τα πρόσθετα στοιχεία

προκειμένου να δείχνουν προς

νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά στο τέμενος

τη Μέκκα-ιερό τόπο των

Εσκί Τζαμί, που αλλοίωσαν τα αρχικά

μουσουλμάνων.

χαρακτηριστικά του κτηρίου, προκειμένου να

3Ο τρούλος του Αράπ Τζαμί
καλυπτόταν από ξύλινη στέγη
με ...

έχει την όψη ενός ορθόδοξου χριστιανικού
ναού.
5Στα ανοίγματα αυτά αλλοιώθηκε η αρχική τους
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5Ανοιχτή στοά μπροστά από την

μορφή, στο ναό του Αγίου Νικολάου,

κύρια είσοδο στο Αράπ Τζαμί.

προκειμένου το κτήριο να μην θυμίζει

6Ο προσανατολισμός που έχει

μουσουλμανικό τέμενος (Εσκί τζαμί).

πάντοτε το Ιερό ενός

Αντίθετα, στο ναό της Αγίας Τριάδας

χριστιανικού ναού.

(Κουρσούμ Τζαμί) διατηρήθηκαν στην αρχική

8... Τζαμί, είναι το όνομα του
τεμένους που θα συναντήσετε
στη γωνία των οδών Φωκίωνος
και Άρμεν.

τους μορφή και ενσωματώθηκαν πλήρως στη
νέα χρήση του κτηρίου.
7... Τζαμί, αποκαλούσαν το σημερινό ιερό ναό
της Αγίας Τριάδας, λόγω της επικάλυψής του
με μολύβι.

9Συνήθης διάκοσμος στο
εσωτερικό των μουσουλμανικών

10Το ψηλότερο οικοδομικό στοιχείο, σε επαφή

τεμενών, εμπνευσμένος από τη

και επικοινωνία με το κυρίως κτήριο, σε ένα

φύση.

μουσουλμανικό τέμενος.

11Με αυτές είναι ενισχυμένα τα

13Κάποιοι μελετητές πιστεύουν ότι η

ορθογώνια παράθυρα του

τοιχογραφία στη βορειοδυτική πλευρά του

τεμένους Αράπ Τζαμί.

Σαντιρβάν Τζαμί απεικονίζει αυτή την πόλη.

12Βασικό οικοδομικό υλικό, σε

14Βαρύ και ακριβό υλικό (μέταλλο) με το οποίο

αφθονία στη γύρω περιοχή, για

γινόταν η επικάλυψη των τρούλων σε μεγάλα

όλα τα μνημεία του περιπάτου

τεμένη (Εσκί, Κουρσούμ).

μας.
15Εσωτερικός εξώστης στο
βορειοδυτικό τμήμα πολλών
ναών, που χρησίμευε συνήθως
ως γυναικωνίτης.
16Οι μορφές τους και σκηνές από
τη ζωή τους απεικονίζονται στις
τοιχογραφίες όλων των
χριστιανικών ναών.
17... Τζαμί είναι η παλαιότερη
ονομασία του σημερινού ιερού
ναού του Αγίου Νικολάου.
18Αρχιτεκτονικό στοιχείο,
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χαρακτηριστικό βυζαντινών
ναών, που χρησιμοποιείται και
στην κάλυψη αρκετών
μουσουλμανικών τεμενών.
19... Τζαμί, φέρεται να είναι το
όνομα του μουσουλμανικού
τεμένους της περιοχής των
δικαστηρίων, στη συμβολή των
οδών Λάμπρου Λαμπριανίδου
και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
20Το κτήριο-τόπος προσευχής των
μουσουλμάνων.

Σχεδιάγραμμα
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ – ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Παλιά Μητρόπολη
Σ’ έναν κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης (Ελευθερίου Βενιζέλου) διασώζεται ο
ορθόδοξος ναός της Παλιάς Μητρόπολης, ο οποίος είναι σπουδαίος τόσο από αρχιτεκτονική
όσο και από ιστορική άποψη. Βρίσκεται εντός των βυζαντινών τειχών και εντάσσεται στον
τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής. Ως προς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, επτά ζεύγη
κιόνων χώριζαν τον αρχικό ναό (πριν το 1975) σε τρία κλίτη. Σήμερα διατηρούνται τα
τέσσερα ανατολικά ζεύγη κιόνων. Ο ναός αναφέρεται τουλάχιστον από το 1464-1465.
Επιγραφές του 1834 και 1839, που αναφέρει ο Γ. Λαμπάκης κατά την περιοδεία του το 1905,
είναι τεκμήρια για την τελευταία φάση του ναού, αυτήν του 1834, που χτίστηκε στη θέση
παλαιότερου ναού. Υπήρχε καμπαναριό του 1893, στο μέσο της νότιας πλευράς, που
καθαιρέθηκε μεταξύ 1959 και 1975. Εξαιρετικός είναι ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού. Το
τέμπλο, τα προσκυνητάρια, ο δεσποτικός θρόνος, ο άμβωνας και η Αγία Τράπεζα είναι
αριστουργήματα ξυλογλυπτικής. Ακόμη, σώζεται τοιχογραφία (1890) με τη σκηνή της
Αποκαθήλωσης στην κόγχη του βήματος από τον Δημήτριο Ν. Ζωγράφο από το Καράκιοϊ
(Κατάφυτο), όπως φαίνεται από την επιγραφή που υπάρχει στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας
Επίσης ένας ρωμαϊκός βωμός χρησιμεύει σαν βάση της Αγίας Τράπεζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παλιά Μητρόπολη αποτέλεσε καταφύγιο του χριστιανικού
πληθυσμού της πόλης κυρίως κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1975
γκρεμίστηκε κατά το ήμισυ σχεδόν (το δυτικό της τμήμα). Την καταστροφή αποφάσισαν και
εκτέλεσαν οι τότε εκκλησιαστικές αρχές, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την
Αρχαιολογική Υπηρεσία και επιφανείς προσωπικότητες της πνευματικής ζωής του τόπου για
να αποφευχθεί η καταστροφή. Προβαλλόμενος λόγος για την καταστροφή ήταν η
διαπλάτυνση του δρόμου δυτικά του ναού, και οπωσδήποτε για να αποκτήσει ευρυχωρία η
Νέα Μητρόπολη (1975), που κτίστηκε δίπλα. Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, καταστράφηκε ένα
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δράμας.

60

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Ιερά Μητρόπολις Δράμας, Αι δραματικαί περιπέτειαι Δράμας μέχρι της απελευθερώσεως
αυτής από της 1 Ιουνίου μέχρι της 1 Ιουλίου 1913, Ημερολόγιο Μητροπολίτου Δράμας
Αγαθαγγέλου, Εκατονταετηρίς Ελευθερίων 1913-2013, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
σ. 75-78.
– Κωνσταντινίδης Ν. Α., «Ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Δράμας (οπτική αναδρομή
στο παρελθόν του μνημείου)», Δίοδος 66100 6 (Μάρτιος 2014) 98-104.
– Λάββας Γ. Π., Ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, Αθήνα 2010.
– Μεσσής Β., «Η Δράμα μέσα από τα εναπομείναντα θρησκευτικά κτίσματα της οθωμανικής
περιόδου. Ένα παράδειγμα πρόσληψης και προβολής της τοπικής ιστορίας μέσω της
εκπαιδευτικής πράξης», Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» 3.1
(2015) 179-200.
– Ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 3ου Γυμνασίου Δράμας – 2ου Γυμνασίου Δράμας,
Διατηρητέα κτίσματα της Δράμας, (επιμ. Α. Καζαντζίδου-Κουκοπούλου, Ε. ΚυριλλίδουΒουβαλίδου, Χ. Π. Φαράκλας), Δράμα 2001, σ. 22-23.
– Παρχαρίδου-Αναγνώστου Μ. – Καραβελίδης Ι. – Ματσίνης Ι. –Τσάλτας Α., «Παλιά
Μητρόπολη Δράμας: οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου κατά το 2007», Αρχαιολογικό
Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 21 (2007, Θεσσαλονίκη 2010) 389-390.
– Σαββοπούλου-Κατσίκη Ξ., «Μεταβυζαντινές εκκλησίες στο νομό Δράμας», Β΄
Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 24-25
Νοεμβρίου 1989, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 1992, σ. 265.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:


να αντιληφθούν τα μέρη του ναού και να εκτιμήσουν τον εσωτερικό του

διάκοσμο,


να γνωρίσουν ένα μνημείο της μεταβυζαντινής Δράμας και να αναγνωρίσουν

την ιστορική του αξία,


να αναπτύξουν κιναισθητικές δεξιότητες προσπαθώντας να αναπαραστήσουν

το τμήμα του ιστορικού ναού που καταστράφηκε,


να συγκρίνουν την τωρινή με την παλαιότερη μορφή του ναού,



να καλλιεργήσουν την ιστορική ενσυναίσθηση βιωματικά δραματοποιώντας

σκηνές από την απελευθέρωση της Δράμας,


να υιοθετήσουν ομαδικό πνεύμα και να συνεργαστούν αποτελεσματικά.

Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Τοπική Ιστορία Γ΄ τάξης, Θρησκευτικά Γ΄ τάξης (σ. 77- 80, κεφ.
20 Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: Ναοδομία και αγιογραφία), Ιστορία Β΄ τάξης (κεφάλαιο Ε΄,
Εικαστικές τέχνες και μουσική, σ. 80) και Γ΄ τάξης (ενότητα 29, σ. 85).
Εκπαιδευτική τεχνική: εκπαιδευτική, επιτόπια έρευνα, εργασία σε ομάδες, μελέτη πεδίου,
δραματοποίηση (παιχνίδι ρόλων), σωματοποίηση, άσκηση συνεργασίας.
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες. Μία ώρα στην τάξη για την προετοιμασία και 2 ώρες in situ για
την υλοποίηση του περίπατου και του φύλλου εργασίας.
Υλικά: Δεν απαιτούνται.
Θέση μνημείου: Μητροπολιτικός ναός Δράμας (Παλιά Μητρόπολη)
Παρατηρήσεις:
1. Πριν την επίσκεψη ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές σχεδιάγραμμα και φωτογραφίες
της Παλιάς Μητρόπολης, καθώς και απόσπασμα από το ημερολόγιο του μητροπολίτη
Αγαθάγγελου ως πηγές. Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν και να
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προετοιμάσουν τους ρόλους τους (μητροπολίτης Αγαθάγγελος, δεκατετράχρονος μαθητής,
δεκαοκτάχρονος μαθητής, καπνεργάτης, λοχίας, δέκα στρατιώτες, δέκα άνθρωποι από το
συγκεντρωμένο πλήθος και ο Γ. Χριστόπουλος). Ο εκπαιδευτικός δίνει εξηγήσεις όπου κι
όποτε χρειάζεται.
2. Ο εκπαιδευτικός συνεννοείται με τον ιερέα για την επίσκεψη των μαθητών ώστε ο ναός να
είναι ανοιχτός.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Φτάνοντας στην Παλιά Μητρόπολη ο εκπαιδευτικός μπορεί να απευθύνει στους
μαθητές διερευνητικές ή καθοδηγητικές ερωτήσεις του τύπου: ποιος από τους δυο ναούς
θεωρείτε πως ανήκει στη μεταβυζαντινή Δράμα; Ποιος σας προκαλεί τη μεγαλύτερη
εντύπωση και γιατί;
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δ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ας ανακαλύψουμε την Παλιά Μητρόπολη της πόλης μας
1. Βρισκόμαστε στην εντός των τειχών βυζαντινή Δράμα, στο σημαντικότερο δρόμο
που διέσχιζε από τότε την πόλη, μπροστά στον παλιό μητροπολιτικό ναό, αφιερωμένο στα
Εισόδια της Θεοτόκου. Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το ναό και μελετήσετε τις
φωτογραφίες και το σχεδιάγραμμα που σας δίνονται, συγκρίνετε το ναό πριν και μετά το
1975 ως προς το μέγεθός του και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία.
2. Υπολογίστε τις αρχικές διαστάσεις του ναού με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος
που έχετε στα χέρια σας. Οριοθετήστε με τα σώματά σας –σε μήκος και πλάτος– το τμήμα
του ναού που έχει κατεδαφιστεί.
3. Μπείτε στο εσωτερικό του ναού και σε συνδυασμό με τις γνώσεις σας από το
μάθημα των Θρησκευτικών α. εντοπίστε τα τυπικά μέρη του ναού και β. το διάκοσμό του.
4. Δευτέρα 1 Ιουλίου 1913. Βούλγαροι χωροφύλακες υποχρεώνουν μουσουλμάνους,
Έλληνες και Εβραίους να μανταλώσουν τα μαγαζιά τους και να κλειστούν στα σπίτια τους
«αν θέλουν τη ζωή τους». Ένα μέρος του χριστιανικού πληθυσμού της πόλης μαζί με τον
μητροπολίτη Αγαθάγγελο Β΄ Μάγνητα έχουν κλειστεί στον παλιό μητροπολιτικό ναό. Με
βάση το κείμενο που σας δόθηκε στην τάξη και τους ρόλους που έχετε αναλάβει
(μητροπολίτης

Αγαθάγγελος,

δεκατετράχρονος

μαθητής,

δεκαοκτάχρονος

μαθητής,

καπνεργάτης, λοχίας, δέκα στρατιώτες, δέκα άνθρωποι από το συγκεντρωμένο πλήθος και ο
Γ. Χριστόπουλος) δραματοποιήστε τις δυο σκηνές που περιγράφονται.
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4.3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΝΕΩΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑ
(ΜΥΛΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)

Νικηφοράκη Ειρήνη
Παντούλη Λίνα
Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Παπαδοπούλου Μαρία
Πετρά Βάσω
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ΤΙΤΛΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΝΚΕ,
ΠΑΝΤΟΥΛΗ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ο υδρόμυλος Ζώνκε
Ο υδρόμυλος Ζώνκε βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου 8, στις Πηγές της
Αγίας Βαρβάρας. Ο μύλος ως το 1924 ανήκε στους μουσουλμάνους Νουχ Μπέη και
Παρμαξίζ Χασάν. Από αυτούς πέρασε στην Εθνική Τράπεζα το 1926, για να μετατραπεί στη
συνέχεια σε ανταλλάξιμη περιουσία. Μέχρι την Κατοχή ήταν ιδιοκτησία του Δημήτρη
Ναούμ. Μετά τον Πόλεμο η κυριότητα του μύλου μεταβιβάστηκε, ύστερα από σχετικό
πλειστηριασμό, στον Γεώργιο Ζώνκε. Από το 1958 ο μύλος είναι ιδιοκτησία της οικογένειας
Ζώνκε. Το οικόπεδο ακουμπά στην ξηρά μόνο δυτικά. Ο μύλος, το σπίτι και πίσω η αποθήκη
είναι μέσα στα νερά.
Ο μύλος Δημηρόπουλου
Μεταξύ των μύλων Ζώνκε και Παντούλη υπάρχουν τα κτίσματα του μύλου
Δημηρόπουλου. Δεξιά, αριστερά και πίσω από το κεντρικό κτίσμα του μύλου σώζονται
ισόγεια κτίσματα, οι βοηθητικοί χώροι. Πίσω και αριστερά υπάρχει η καινούρια δίκλινη
στέγη μιας αποθήκης, από καινούρια, παραδοσιακά κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Ο
Δημήτριος Δημηρόπουλος αγόρασε το μύλο, όπου δούλευε ως εργάτης, από τον Τούρκο
ιδιοκτήτη του.
Ο μύλος Παντούλη
Στα ανατολικά του μύλου Δημηρόπουλου βρίσκεται ο μύλος Παντούλη. Το κτήριο
είναι διώροφο αλλά το μισό του ισογείου μαζί με το υπόγειο βρίσκονται κάτω από την
επιφάνεια της γης, για να εξασφαλιστεί επαρκής πτώση νερού. Γύρω από το κτίσμα του
μύλου υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι, ένα κατηφορικό αυλάκι εφαπτόμενο στον ανατολικό
τοίχο και η σιδερένια φτερωτή στη θέση της στο κατώτερο σημείο του αυλακιού, σε
οριζόντιο άξονα. Από την ανατολική άκρη του μεταφέρεται με ιμάντα η κίνηση στο
εσωτερικό του κτιρίου. Οι Παντούληδες με την πετρελαιοκίνητη μηχανή που εγκατέστησαν
ενίσχυσαν τη δύναμη του νερού, ενώ στο εσωτερικό εγκατέστησαν μηχανισμό
κυλινδρόμυλου. Άλεθαν άλευρα και στάρια. Ο μύλος λειτούργησε μέχρι το 1922.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Σκαμπάλης Ζ. – Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Οι υδρόμυλοι της Αγίας Βαρβάρας Δράμας.
Τόπος για ένα μουσείο Υδροκίνησης», Β΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή
της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 18-22 Μαΐου 1994, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,
Δράμα 1998, Β΄1, σ. 361-370.
– Χατζηθεοδωρίδης Β. Γ., Η Δράμα του 20ού αιώνα. Αναδρομή στο χώρο, στο χρόνο και
στους ανθρώπους της, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 22013, σ. 246-253.
https://www.youtube.com/watch?v=ppKJEnBosm8).
http://www.noesis.edu.gr/aet/3d_reconstructions/p582.html
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=174
http://users.sch.gr/ipapath/istoria%20dramas.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A115/461/3019,12205/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/158,909/
https://sites.google.com/site/domvroshistoryaedsc2/apoikiake-exaplose/toantallaktikoemporio
http://www.hellenicmills.gr/TIMS.html
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:
●

να ασκηθούν στην καθοδηγούμενη πλοήγηση στη δικτυογραφία και στην ψηφιακή
παρουσίαση (ψηφιακός γραμματισμός),

●

να αποκτήσουν γνώσεις, απαραίτητες για τη βαθύτερη προσέγγιση των μνημείων (γνωστικά
οφέλη),

●

να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός τύπου μύλου, να συγκρίνουν τις
δραστηριότητες (εμπορικές, οικονομικές, κοινωνικές) που χαρακτηρίζουν σύγχρονες και
παλιότερες μορφές οργάνωσης ζωής (μαθησιακά οφέλη),

●

να κατανοήσουν τα επικοινωνιακά δεδομένα μιας άλλης εποχής, να ασκηθούν στις
αφηγηματικές τεχνικές, στη συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών και την εικαστική
έκφραση,

●

να συνεργαστούν μέσα στο πλαίσιο της ομάδας.
Ηλικία: μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Πληροφορική, Τοπική Ιστορία, Ομήρου Οδύσσεια (ραψωδία α),
Ιστορία Α΄ Γυμνασίου (Οι Μεταβατικοί Χρόνοι), Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου
(αφήγηση-περιγραφή), Έκθεση Λυκείου (Α΄ Λυκείου: αφήγηση-περιγραφή, ποικιλίες της
γλώσσας, γραμματειακά είδη: επιστολή, Β΄ Λυκείου: βιογραφικά είδη, Γ΄ Λυκείου:
γραμματειακά είδη: άρθρο-επιφυλλίδα), Λογοτεχνία (όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου:
ασκήσεις δημιουργικής γραφής), Καλλιτεχνικά.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εργασία σε ομάδες, Ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση, αφήγηση /
ενεργητική ακρόαση, παραγωγή γραπτού λόγου / δημιουργική γραφή, μελέτη περίπτωσης,
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ιστοεξερεύνηση, προσομοίωση, εκπαιδευτική επίσκεψη,
θεατρικές τεχνικές-παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση.
Διάρκεια: Ανάλυση ωρών:

●

στην τάξη: 1 διδακτική ώρα,

●

in situ: 3 διδακτικές ώρες,

●

στην τάξη: 4 διδακτικές ώρες (συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας) και 1 διδακτική ώρα
παρουσίαση στην ολομέλεια.
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Υλικά: μολύβι, χαρτί, στυλό, Η/Υ.
Παρατηρήσεις:
Προετοιμασία στην τάξη: το μάθημα ξεκινά με την προβολή ενός σχετικού με τους
νερόμυλους

της

Δράμας

βίντεο

από

την

εκπαιδευτική

τηλεόραση

(https://www.youtube.com/watch?v=ppKJEnBosm8).
Διευκρινίσεις για την επίσκεψη: συνεννόηση με υπεύθυνους λειτουργίας των μύλων (για το
μύλο Παντούλη), πιθανή επικινδυνότητα στο μύλο Ζώνκε.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας στην τάξη: 1 διδακτική ώρα
για την παρουσίαση στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα με φορητή υπολογιστή
και προβολέα. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Επίσκεψη στους μύλους και άσκηση δραματοποίησης (π.χ. ένας μαθητής θα υποδυθεί
το μυλωνά, που δεν ξεκουράζεται ποτέ και γι’ αυτό γκρινιάζει, κάποιο κορίτσι τη γυναίκα
του, άλλος μαθητής το δημοσιογράφο) η οποία μπορεί να γίνει βιντεάκι.
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τον παλιό καλό καιρό....στους μύλους, στην Αγία Βαρβάρα
1) α. Αφού μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΝΟΗΣΙΣ, να παρακολουθήσετε το σχετικό με
τη λειτουργία ενός υδρόμυλου βίντεο.
β. Αφού μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα ΜΟΝUΜΕΝΤΑ και στην ιστοσελίδα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ και διαβάσετε τις πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία ενός υδρόμυλου,
να δημιουργήσετε μια παρουσίαση (5 διαφάνειες), όπου θα παρουσιάζετε τα μέρη ενός
υδρόμυλου και τη λειτουργία τους. Τα κείμενα των διαφανειών να συνοδεύονται, όπου είναι
δυνατόν, από εικόνες.
2) Αφού μεταφερθείτε στο Ψηφιακό Σχολείο στην τέταρτη ενότητα της ραψωδίας α της
Οδύσσειας στο διάλογο Αθηνάς-Μέντη με τον Τηλέμαχο καθώς επίσης και στο βιβλίο της
Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου (Μεταβατικοί χρόνοι), να εντοπίσετε αναφορές στον οικονομικό
θεσμό του ανταλλακτικού εμπορίου.
3) Αφού λάβετε υπόψη το γεγονός ότι στις περισσότερες οικονομικές συναλλαγές μέχρι και
τα μέσα του 20ού αιώνα, στους μύλους της Δράμας, ο μυλωνάς προσέφερε τις υπηρεσίες του
με αντάλλαγμα ένα μέρος από την παραγωγή του γεωργού, να απαντήσετε στα ερωτήματα:
α. Ποιες δυσκολίες θα παρουσίαζε το εμπόριο κατά την προνομισματική εποχή; Ο σύνδεσμος
ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ που δίνεται μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε (6080 λέξεις).
β. Πιστεύετε ότι τη σημερινή εποχή θα μπορούσαμε να καθορίσουμε τις οικονομικές μας
δραστηριότητες ανταλλάσοντας προϊόντα ή υπηρεσίες; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας
(60- 80 λέξεις).
4) Σε ένα κείμενο 300-400 περίπου λέξεων να αποτυπώσετε το διάλογο ανάμεσα στο μυλωνά
και τον πελάτη του, διαμορφώνοντας τη συνθήκη της επικοινωνίας τους (ο αγωγιάτης ήρθε
από το χωριό, θα ξαποστάσει στο πλησιέστερο πανδοχείο, γιατί η διαδικασία παραγωγής
είναι χρονοβόρα και οι αποστάσεις καλύπτονται δύσκολα με το κάρο ή το άλογο). Το κείμενό
σας μπορεί να πλαισιώνεται από αφήγηση, περιγραφή ή σκηνοθετικές οδηγίες. Μπορείτε να
συνομιλήσετε αναπαριστώντας την κοινωνιόλεκτο που μιλούσαν τότε. Μπορείτε να κάνετε
αυθεντικό το λόγο του μυλωνά, αποδίδοντάς του την επαγγελματική γλώσσα.
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5) Μεταβείτε στο blog της τάξης και μελετήστε το άρθρο των Ζ. ΣΚΑΜΠΑΛΗ – Κ.
ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΗΜΟΥ. Στη συνέχεια, να χωριστείτε σε δύο ομάδες. Οι μαθητές
της μίας ομάδας σε ρόλο δημοσιογράφου και οι άλλοι σε ρόλο περιηγητή μεταφερθείτε νοερά
στο 199... Με το σεβασμό του ανθρώπου που εκτιμά το παραδοσιακό (την τεχνική, την
αυθεντικότητα των ανθρώπων, την αρχιτεκτονική) συνομιλήστε με τον τελευταίο μυλωνά
εκείνης της εποχής. Οι δημοσιογράφοι να καταγράψετε τη συνομιλία-συνέντευξή σας με το
μυλωνά σχετικά με την καθημερινότητα και την τέχνη του (80-100 λέξεις). Οι περιηγητές να
γράψετε ένα νοσταλγικό-συναισθηματικό κείμενο, όπου αποτυπώνετε εικόνες, σκέψεις,
συναισθήματα από τη συνάντηση εκείνη (80-100 λέξεις).
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μια φορά ήταν ένας μυλωνάς…
1) Αφού μεταβείτε στην ιστοσελίδα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΛΩΝ και διαβάσετε τις
πληροφορίες, α) να συγκεντρώσετε τα είδη των μύλων και β) να παρουσιάσετε τους
παράγοντες που επέβαλαν τη δημιουργία του ενός ή του άλλου τύπου μύλου (γεωγραφικός
παράγοντας, γεωμορφολογία του τόπου, οικονομικός παράγοντας, απόδοση του μύλου). Να
καταγράψετε τα συμπεράσματά σας σε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων.
2) Ο μύλος ήταν κέντρο κοινωνικών επαφών και οικονομικών δραστηριοτήτων της Δράμας.
Μεταβείτε στο blog της τάξης και μελετήσετε το άρθρο των Ζ. ΣΚΑΜΠΑΛΗ – Κ.
ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΗΜΟΥ.
α) Ποια επαγγέλματα έπαιρναν ζωή γύρω από το μύλο και την περιοχή όπου βρισκόταν;
β) Γιατί σταμάτησε η λειτουργία των μύλων (εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση, ανάγκη για
μεγαλύτερη παραγωγή);
γ) Πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι μύλοι και ο περιβάλλων χώρος σήμερα
(επανάχρηση χώρου);
Να απαντήσετε σύντομα σε κείμενα μίας το πολύ παραγράφου για κάθε ερώτημα (60-80
λέξεις).
3) Ο μυλωνάς «αναπαριστά» την καθημερινότητά του σε α΄ πρόσωπο και «εξομολογείται» τις
δυσκολίες που είχε το επάγγελμά του (πολύωρη εργασία, βρωμιά κλπ.).
4) Ελεύθερη δραστηριότητα:
Να συνθέσετε ένα κείμενο (ίσως με δραματοποιημένη αφήγηση) ή να δημιουργήσετε ένα
ζωγραφικό έργο, κολάζ, ή πολυτροπικό κείμενο, όπου θα αποδίδετε την τέχνη-τεχνική του
μυλωνά και τις ικανότητες-δεξιότητες που απαιτούνταν στην εργασία του.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
α) ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Εκπαιδευτἠρια
Τα Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Δράμας άρχισαν να
κατασκευάζονται το 1907 και περατώθηκαν το 1909 με ενέργειες του μητροπολίτη
Χρυσόστομου Καλαφάτη, μετέπειτα Εθνομάρτυρα Σμύρνης. Η ανέγερσή τους καλύφθηκε
από δωρεές που έγιναν από το Νηπιακό Επιμελητήριο Μελά, από εισφορές των κατοίκων της
πόλης και από ενοίκια της ακίνητης περιουσίας της Μητρόπολης Δράμας. Ο μηχανικόςαρχιτέκτονας που ανέλαβε την κατασκευή του ήταν ο Αθηναίος Γ. Χατζημιχαήλ. Η
κατασκευή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να προβληθεί η εκπαιδευτική υπεροχή του
Ελληνισμού στην πόλη της Δράμας έναντι των Τούρκων, αλλά και λόγω αύξησης του
χριστιανικού πληθυσμού της Δράμας. Το κτήριο χτίστηκε στη δυτική πλευρά της πόλης. Η
έκταση που χρησιμοποιήθηκε, παραχωρήθηκε από τη Μαριγώ Αριτζίδου και από τη διοίκηση
του ελληνικού νεκροταφείου που υπήρχε στην περιοχή.
Πρόκειται για ένα διώροφο λιθόκτιστο κτήριο, 1.000 τ.μ., σχήματος Π ή Η όπως το
υπαγόρευε η κλασική ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση αλλά και η ανάγκη να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υγιεινής και Παιδαγωγικής επιστήμης για φως, ήλιο και
αερισμό. Οι δύο κύριες όψεις του κτηρίου, χαρακτηρίζονται για τη «νεοκλασικιστική» τους
οργάνωση με τις επιστέψεις και τα αετώματα. Το διδακτήριο αποτελείται από υπόγειο και
δύο ορόφους με διαφορετικές εισόδους. Στην ανατολική όψη του υπάρχει είσοδος που οδηγεί
στο δεύτερο όροφο, όπου στεγάστηκε και λειτούργησε η Αστική Σχολή Αρρένων
(Αρρεναγωγείο). Η είσοδος της νότιας πλευράς του διδακτηρίου οδηγεί στον πρώτο όροφο,
όπου λειτούργησε η Αστική Σχολή Θηλέων (Παρθεναγωγείο). Η κύρια είσοδος βρίσκεται στο
κέντρο της όψης του ισογείου. Το 1910 προστέθηκαν στους 370 μαθητές των Αστικών
Σχολών και 289 μαθητές του «Ημιγυμνασίου» (α΄ και β΄ τάξεις), το οποίο άρχισε να
λειτουργεί στον κάτω όροφο. Μετά την απελευθέρωση, το 1913, στον κάτω όροφο
λειτούργησε το «Δημοτικό Σχολείο Θηλέων» και στον επάνω όροφο το «Δημοτικό Σχολείο
Αρρένων». Κατά τη δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή (1916-1918) τα Εκπαιδευτήρια
λεηλατήθηκαν και το κτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Το 1922 με την εγκατάσταση των
προσφύγων στη Δράμα μετονομάστηκε σε «Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και Θηλέων»,
αλλά μόνο το 1929 έγινε μεικτό σχολείο. Το 1940 παραδόθηκε στις στρατιωτικές αρχές του
τόπου και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιτάχθηκε από το βουλγαρικό
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στρατό

και

λειτούργησε

ως

βουλγαρικό

σχολείο.

Το

1945

τα

Εκπαιδευτήρια

επαναλειτούργησαν με τη συνδρομή των γονέων και των κηδεμόνων. Το 1957 ανεγέρθηκε
μαρμάρινος ανδριάντας προς τιμήν του Χρυσοστόμου στη ΝΑ πλευρά του κτηρίου. Στα
χρόνια της Δικτατορίας στο σχολείο στεγάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα το Γραφείο
του Επιθεωρητή Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δράμας και ενθαρρύνθηκε ο εορτασμός των
εθνικών επετείων για την εξύψωση του εθνικού φρονήματος. Από το 2000, το 12ο Δημοτικό
Σχολείο Δράμας είναι το μόνο σχολείο που στεγάζεται στο κτήριο των Εκπαιδευτηρίων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Γεωργιάδης Ν. Θ., Η Δράμα και η περιοχή της 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., εκδόσεις Αφοί
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 198- 201 (Ο Μακεδονικός Αγώνας), σ. 214-217 και 247.
– Κάζης Α., Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης, Δράμα 2005.
– Καρσανίδης Ε. Γ., Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών κατά την Τουρκοκρατία
(1840-1913), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, Δράμα 2010, σ. 136-197.
– Καρσανίδης Ε. Γ., «Η εκπαιδευτική και πνευματική ανάπτυξη στην τουρκοκρατούμενη
Δράμα: Τα εγκαίνια των πρώτων Εκπαιδευτηρίων (15 Νοεμβρίου 1881)», Δ΄ Επιστημονική
Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 16-19 Μαΐου 2002,
Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2006, Δ΄, 389-416.
– Καστανός Θ., Έρευνα για τα Εκπαιδευτήρια Δράμας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Διδασκαλείο. Επιβλέπουσα: Επίκ. καθηγήτρια
Μαρία Βεργέτη, Μετεκπαιδευόμενοι: Θεοφίλου Ειρ., Τοκατλή Ευνίκη, Χαραλαμπίδου Χρ.
(κεφ. 2ο, σ. 47-63).
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Konrad Von Vilas, Διείσδυση και Αφομοίωση της
Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής στη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της (Καβάλα, Θάσος,
Χωριστή, Δοξάτο, Ροδολίβος, Πρώτη)» Β΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή
της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 18-22 Μαΐου 1994, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,
Δράμα 1998, Β΄2, σ. 811-815.
http://www.ekpaideutiria-dramas.gr/
http://users.sch.gr/ipapath/istoria%20dramas.pdfhttp://dramacitymailxart.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html

http://www.ime.gr/
http://www.psithiri.gr/magazine/article/26/
http://dramacity-mailxart.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:
●

να γνωρίσουν την τοπική Ιστορία και Αρχιτεκτονική,

●

να συγκρίνουν τα δεδομένα του βίου στο παρελθόν και το παρόν,

●

να κατανοήσουν τη σημασία της ιστορικής συγκυρίας και του υλικού-οικονομικού

παράγοντα για την επιβίωση ενός τόπου και την τύχη των μνημείων,
●

να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα ηθικής δεοντολογίας (επανάχρηση, η δράση

της εκκλησίας στην πνευματική και ηθική διάσωση του τόπου),
●

να ασκηθούν στη διαμόρφωση επιχειρηματολογίας, μέσα από το διάλογο και τη

διαφωνία,
●

να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών και

τη δραματοποίηση,
●

να συνεργαστούν,

●

να ασκηθούν στην αναζήτηση στο διαδίκτυο και στη χρήση ελεύθερων λογισμικών.

Ηλικία: μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Πληροφορική, Τοπική Ιστορία, Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου και Α΄
Λυκείου (αφήγηση-περιγραφή), Έκθεση Λυκείου (Α΄ Λυκείου: αφήγηση-περιγραφή,
ποικιλίες της γλώσσας, γραμματειακά είδη: επιστολή, Β΄ Λυκείου: βιογραφικά είδη, Γ΄
Λυκείου: γραμματειακά είδη: άρθρο-επιφυλλίδα), Λογοτεχνία (όλων των τάξεων ΓυμνασίουΛυκείου: ασκήσεις δημιουργικής γραφής), Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (Γ΄ Γυμνασίου και
Λυκείου), Ιστορία Κατεύθυνσης (Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Μικρασιατική
Καταστροφή-Προσφυγικό), Θρησκευτικά, Καλλιτεχνικά.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εργασία σε ομάδες, ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση, αφήγηση /
ενεργητική ακρόαση, παραγωγή γραπτού λόγου-δημιουργική γραφή, μελέτη περίπτωσης,
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ιστοεξερεύνηση, προσομοίωση, εκπαιδευτική επίσκεψη,
θεατρικές τεχνικές-παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση.
Διάρκεια: Ανάλυση ωρών:
●

στην τάξη: 1 διδακτική ώρα,

●

in situ: 3 διδακτικές ώρες,

75

●

στην τάξη: 4 διδακτικές ώρες (συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας) και 1 διδακτική ώρα

παρουσίαση στην ολομέλεια.
Υλικά: μολύβι, χαρτί, στυλό, Η/Υ.
Παρατηρήσεις:
Προετοιμασία στην τάξη: το μάθημα ξεκινά με τη μελέτη του φωτοτυπημένου από το βιβλίο
του Ευάγγελου Καρσανίδη, Η εκπαίδευση στις επαρχίες Δράμας και Ζιχνών κατά την
Τουρκοκρατία (1840-1913), υλικού και τη μελέτη του λευκώματος του Αθανάσιου Κάζη,
Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης.
Διευκρινίσεις για την επίσκεψη: συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των φύλων εργασίας στην τάξη: 1 διδακτική ώρα για
την παρουσίαση στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην αίθουσα με φορητό υπολογιστή και
προβολέα. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Επίσκεψη στα Εκπαιδευτήρια, ξενάγηση και συζήτηση για την αρχιτεκτονική του
κτηρίου. Η δράση αυτή μπορεί να γίνει βιντεάκι.
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ « Μια ιστορία τόσο παλιά, αλλά τόσο δική μας...»
1) Αφού επισκεφθείτε το site των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ να επιλέξετε τη διαδρομή ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Αφού μελετήσετε το σχετικό υλικό, να διερευνήσετε το
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής που οδηγεί στην αναγκαιότητα ίδρυσης των
Εκπαιδευτηρίων Δράμας. Να γράψετε ένα κείμενο 80 περίπου λέξεων.
2) Να καταγράψετε την υποθετική συνομιλία σας με τον παππού σας, που φοίτησε στα
Εκπαιδευτήρια, σε έναν διάλογο 200 περίπου λέξεων σχετικά με το σχολικό βίο. Στο κείμενό
σας να συγκρίνετε τα σημερινά δεδομένα με τα χρόνια που ήταν ο παππούς σας μαθητής στα
Εκπαιδευτήρια

(εργασίες,

ποινές,

δυσκολίες,

αξέχαστες

εμπειρίες).

Μπορείτε

να

αξιοποιήσετε τα πρακτικά του σχολείου κατά την εποχή φοίτησης του παππού εκεί.
3) Να μεταβείτε στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ και να μελετήσετε το υλικό που αφορά τη
συμβολή του μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου στην κατασκευή ων Εκπαιδευτηρίων.
Επίσης, να μελετήσετε το υλικό του Ευάγγελου Καρσανίδη (φωτοτυπημένο) για την
κατάσταση της εκπαίδευσης στη Δράμα κατά την τελευταία φάση της Τουρκοκρατίας. Η
ανέγερση των Εκπαιδευτηρίων έγινε με πρωτοβουλία του Εθνομάρτυρα μητροπολίτη Δράμας
Χρυσόστομου, ο οποίος ζήτησε οικονομική ενίσχυση για το σκοπό αυτό από το Νηπιακό
Ίδρυμα Μελά στην Αθήνα. Υποθέστε ότι είστε ο μητροπολίτης Χρυσόστομος και συντάξτε
μια επιστολή που απευθύνεται στο Ίδρυμα Μελά, ζητώντας αυτή την οικονομική ενίσχυση.
Στο κείμενό σας τονίζετε την αναγκαιότητα οργάνωσης της εκπαίδευσης στην περιοχή
(περίπου 200 λέξεις).
4) Αφού επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό περιοδικό ΨΙΘΥΡΟΙ, την ιστοσελίδα των
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ακολουθήστε την ίδια διαδρομή με τη δραστηριότητα 1), και
μελετήσετε και το υλικό της Κορνηλίας Τρακοσοπούλου-Τζήμου (φωτοτυπημένο), να
συγκεντρώσετε πληροφορίες που αφορούν την αρχιτεκτονική των Εκπαιδευτηρίων. Μετά την
επιτόπια παρατήρηση στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων και με βάση τις πληροφορίες που
αντλήσατε από το υλικό που σας έχει δοθεί (ψηφιακό και φωτοτυπημένο), να απαντήσετε στα
παρακάτω ερωτήματα (για κάθε ερώτημα να συντάξετε μια παράγραφο 80-100 λέξεων):
α) Ποιος είναι ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του κτηρίου και γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος
ρυθμός; (απάντηση στο παράρτημα).
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β) Πώς ήταν οργανωμένα και πώς λειτουργούσαν τα συστεγαζόμενα (αρρένων / θηλέων)
σχολεία; Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα δημιουργούσε η συστέγαση; (για την απάντησή
σας να μελετήσετε και το υλικό της Κριτικής Παιδαγωγικής που αφορά την εκπαίδευση των
κοριτσιών κατά τους περασμένους δύο αιώνες).
5) Αφού μελετήσετε το υλικό από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (φωτοτυπημένο) και την
ιστοσελίδα των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ακολουθήστε την ίδια διαδρομή με τη δραστηριότητα
1), να απαντήσετε στην ερώτηση: ποια ιστορικά γεγονότα οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου
λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων;
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρόσωπα και πράγματα του τόπου μου…»
1) Να γράψετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων με τη μορφή συνέντευξης, στην οποία εσείς
οι μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου τοπικής εφημερίδας θα απευθύνετε ερωτήσεις στον
μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο. Θα σας μιλήσει σχετικά με την πρωτοβουλία που
ανέλαβε να χτιστούν τα Εκπαιδευτήρια και γενικότερα για τον αγώνα του να οργανώσει την
παιδεία της περιοχής (ποιο είναι το όραμά του για την ανάπτυξη της περιοχής, ποιες ενέργειες
έκανε για την ανεύρεση χρημάτων, δυσκολίες-αντιδράσεις που αντιμετώπισε, φορείς που
βοήθησαν). Μπορείτε να αντλήσετε υλικό από την ιστοσελίδα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
και από το υλικό του Ευάγγελου Καρσανίδη (φωτοτυπημένο) για την κατάσταση της
εκπαίδευσης στη Δράμα, κατά την τελευταία φάση της Τουρκοκρατίας.
2) Ένας πρόσφυγας της Μικρασιατικής Καταστροφής θυμάται τη διαμονή του στο
επιταγμένο από την Πολιτεία κτήριο των Εκπαιδευτηρίων το Σεπτέμβριο του 1922,
στοιβαγμένος εκεί μαζί με άλλους ταλαιπωρημένους σωματικά και ψυχικά ανθρώπους. Να
καταγράψετε τις αναμνήσεις του σε ένα κείμενο (100-120 λέξεων), αφού πρώτα μελετήσετε
τις μαρτυρίες των προσφύγων στο βιβλίο της Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου και τις
μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
3) Αφού μελετήσετε το υλικό (που σας έχει δοθεί φωτοτυπημένο) του Νίκου Γεωργιάδη (Η
Δράμα και η περιοχή της 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ.) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για τα
Εκπαιδευτήρια, σε ένα κείμενο 200-300 περίπου λέξεων (που μπορεί να δομείται σε 3
παραγράφους):
α. να υποθέσετε τη στάση της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά την επαναλειτουργία και τη
μετονομασία των Εκπαιδευτηρίων (Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος)
και β. να διατυπώσετε τις σκέψεις σας:
για το σεβασμό που επέδειξαν οι αρχιτέκτονες, οι εργάτες και οι απλοί άνθρωποι στην
αρχιτεκτονική των κτηρίων και
για τις αλλαγές-παρεμβάσεις που ήταν απαραίτητο να γίνουν στον εσωτερικό και τον αύλειο
χώρο προκειμένου η επαναλειτουργία (Εκπαιδευτήρια) να είναι ασφαλής και λειτουργική.

79

Ελεύθερη δραστηριότητα:
Να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό άλμπουμ με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα αναφέρεται
στα Εκπαιδευτήρια. Χρήσιμο υλικό θα βρείτε στα παρακάτω blogs:
http://www.ekpaideutiria-dramas.gr/.http://www.ekpaideutiria-dramas.gr/
http://www.psithiri.gr/magazine/article/26/http://www.psithiri.gr/magazine/article/26/
dramacity-mailxart.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
και στο βιβλίο του Α. Κάζη, Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης, Δράμα 2005.
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4.4 ΟΜΑΔΑ Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
(Αρχοντικά – Καπναποθήκες – Γυμνάσιο Αρρένων – Πρόσφυγες)

Σαββίδου Μαρία
Τριανταφυλλίδου Μελίνα
Χατζή Μαρία
Χατζηβασιλείου Ματθίλδη
Χατζηεσέ Φούλα
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ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δημιουργείται μια νέα αστική τάξη, που
συνίσταται από Ηπειρώτες, κυρίως χριστιανούς, εμπόρους. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι της πόλης
θα εγκατασταθούν στην παλιά χριστιανική συνοικία, αλλά σύντομα θα επεκταθούν και έξω
από το χώρο που καθόριζαν τα τείχη και θα δημιουργήσουν τη νέα συνοικία της Αγίας
Βαρβάρας γύρω από τις φυσικές πηγές. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Π. Ματαράγκα στη νέα
αυτή συνοικία κτίζεται ένας «ικανός αριθμός οικιών ανάμεσα στις οποίες διακρίνεται εκείνη
του Ιωάννου Αναστασιάδου εμπόρου και καπνεργοστασιάρχου». Η έντονη οικοδομική
δραστηριότητα είναι φυσικό να οδηγήσει την εποχή αυτή στη σκόπιμη καταστροφή
τμημάτων του τείχους της πόλης, μια και οι νεοφερμένοι κάτοικοί της θα αρχίσουν να τα
καταστρέφουν σταδιακά για την οικοδόμηση των νέων κατοικιών τους. Στη συνοικία της
Αγίας Βαρβάρας οι οικίες που τοποθετούνται χρονολογικά στα τέλη του 19ου αιώνα (18801900) εμφανίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά που συναντώνται και στα παλαιότερα κτίσματα:
φέροντες τοίχοι πέτρινοι με μεγάλο πάχος και ξυλοδεσιές. Οι όροφοι κατασκευάζονται με
φέροντα ξύλινο σκελετό που συμπληρώνεται με πέτρες ή πλίνθους ή με ελαφρούς ξύλινους
πήχεις.

Αρχοντικό Αναστασιάδη
Εξαίρεση σε ό,τι αφορά τα αρχιτεκτονικά αλλά και τα δομικά χαρακτηριστικά
αποτελεί το αρχοντικό του Έλληνα προεστού και καπνέμπορου Ι. Αναστασιάδη (1875).
Πρόκειται για ένα κτίσμα ογκώδες, επιβλητικό με υψηλής ποιότητας κατασκευή από
μάρμαρο τοπικής προέλευσης. Στη διαμόρφωση της κάτοψης και στη διάπλαση των όψεών
του έχουν επικρατήσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του νεοκλασικισμού. Αποτελεί την
παλαιότερα χρονολογημένη κατοικία της πόλης, όπως διαπιστώνεται από την επιγραφή που
βρίσκεται πάνω από το υπέρθυρο της κύριας εισόδου του ισογείου και αναφέρει το 1875 ως
χρονολογία κατασκευής του κτίσματος. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1.500 τ.μ περίπου, ενώ το
εμβαδόν της οικίας είναι 262,50 τ.μ. και καλύπτει το 17% περίπου του οικοπέδου. Το κτίσμα
αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως διώροφη μονοκατοικία με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Η
νοτιοδυτική πλευρά του εφάπτεται με διώροφο κτίσμα όμοιας κατασκευής που είχε χρήση
καπναποθήκης και είναι γνωστή ως καπναποθήκη Αναστασιάδη και με την οποία
επικοινωνούσε ο ιδιοκτήτης.
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Αρχοντικό Τζήμου
Η οικία Τζήμου βρίσκεται στη γωνία των οδών Παγγαίου και Αγίας Βαρβάρας.
Αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα εκλεκτικισμού με στοιχεία της κεντρικής και ανατολικής
Μακεδονίας, αναγεννησιακά μπαρόκ και στοιχεία από την κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για
μια μονοκατοικία δύο ορόφων, που για την κατασκευή της ο Αυστριακός αρχιτέκτονας
Konrad von Vilas χρησιμοποίησε ειδικούς τεχνίτες που έφερε από την Αυστρία (ο ίδιος είχε
εγκατασταθεί στη Δράμα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ως μηχανικός της Γαλλικής
Εταιρείας Σιδηροδρόμων, ενώ αργότερα εργάστηκε ως μηχανικός στο Δήμο Δράμας). Η
οικία ανεγέρθηκε από τον καπνέμπορο Ανδρέα Τζήμο και η κατασκευή της κράτησε δύο
χρόνια (1923-1925). Η προσπάθεια να δημιουργηθεί εντύπωση αστικού πλούτου οδήγησε
στην ανάμειξη στοιχείων διαφορετικών εποχών και ρυθμών. Λόγω της περίοπτης θέσης της
και της μεγάλης ορατότητάς της καταλήφθηκε από τους Γερμανούς το 1941 και αργότερα
από τους Βούλγαρους ως το 1944. Μετά την απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε ως βάση για
τον Ε.Λ.Α.Σ. και μετά από τη Συμφωνία της Βάρκιζας χρησιμοποιήθηκε από την
Εθνοφυλακή. Αργότερα το χρησιμοποίησε ως στρατηγείο της η 26η Ταξιαρχία μέχρι το 1955,
οπότε και επιστράφηκε στην οικογένεια Τζήμου οριστικά.
Αρχοντικό Παμπούκα
Διώροφη νεοκλασική κατοικία, αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής των
αρχών του αιώνα μας. Το «Αρχοντικό» ήταν αρχικά ιδιοκτησία του καπνέμπορου Παμπούκα.
Κτίστηκε για κατοικία το 1930 περίπου, σε οικόπεδο αγορασμένο το 1928 από τον πολιτικό
μηχανικό Δούκα για τον Ζήση Παμπούκα από το Δοξάτο, διευθυντή της αμερικανικής
εταιρείας καπνού Standard. Ο σχεδιαστής του, ο Χρήστος Δημόπουλος, ήταν βοηθός του
Αυστριακού μηχανικού-αρχιτέκτονα Konrad von Vilas. Η ένταξη του κτιρίου που έχει σχήμα
Γ στο συγκεκριμένο οικόπεδο, δείχνει την ικανότητα του Δημόπουλου στην αρχιτεκτονική
σύνθεση, ενώ η κύρια είσοδος έχει διπλή καμπυλόμορφη κλίμακα.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:
•

να εντάξουν τα κτίρια στο χώρο και το ιστορικό πλαίσιο της πόλης,

•

να συσχετίσουν την κατασκευή τους με την οικονομική δραστηριότητα των

ιδιοκτητών τους και γενικά των κατοίκων της περιοχής,
•

να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους,

•

να καλλιεργήσουν την αισθητική τους μέσα από τη φωτογράφηση και τη

δημιουργία λευκώματος,
•

να προβληματιστούν σχετικά με τις σύγχρονες χρήσεις των κτηρίων,

•

να δουλέψουν ομαδικά,

•

να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και
ειδικότερα Γ΄ Γυμνασίου.

Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου,
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄, Β, Γ΄ Γυμνασίου, Εικαστικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Εκπαιδευτική τεχνική: Ιδεοθύελα, ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση, εργασία σε ομάδες,
εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη, παιχνίδι ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση (ζωγραφική,
φωτογραφία), παραγωγή γραπτού λόγου/δημιουργική γραφή.

Διάρκεια: Ανάλυση ωρών
•

στην τάξη (προετοιμασία): 1 ώρα,

•

in situ (βιωματικό/επίσκεψη): 1-2 ώρες,

•

στην τάξη (συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας, παρουσίασή τους, κριτική και

αναστοχασμός): 2 ώρες.
Υλικά: φωτογραφική μηχανή, τετράδιο σημειώσεων, φωτοτυπίες Φύλλα Εργασίας.
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Θέση μνημείου-διαδρομή: Από την πλατεία Ελευθερίας ανεβαίνουμε την οδό Βενιζέλου
μέχρι το ύψος του Επισκοπικού Μεγάρου. Στη συνέχεια ακολουθούμε την οδό Περδίκα για
να περάσουμε μπροστά από το πρώτο αρχοντικό (Παμπούκα). Από εκεί κατευθυνόμαστε
στην Ταξιαρχία για το δεύτερο αρχοντικό (Τζήμου) και στη συνέχεια στο χώρο των πηγών
της Αγίας Βαρβάρας για να δούμε το τρίτο αρχοντικό (Αναστασιάδη).

Παρατηρήσεις:
1. Προετοιμασία/προϊδεασμός στην τάξη: Στα πλαίσια του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας Γ΄
Γυμνασίου ή της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και όταν μελετάται η χρονική περίοδος 1870-1930
γίνεται αναφορά στις συνθήκες (οικονομικές-κοινωνικές) του νομού. Έτσι συζητάμε για την
οικονομική ευημερία της εποχής η οποία εικονίζεται στο πλήθος και το μέγεθος των
αρχοντικών της πόλης. Ενθαρρύνονται οι μαθητές να τα ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να
τα ονομάσουν. Γίνεται λοιπόν ένας πρόχειρος κατάλογός τους και αποφασίζεται η επίσκεψη
σε μερικά από αυτά.
2. Διευκρινίσεις για την επίσκεψη: Η συγκεκριμένη επίσκεψη στα ρχοντικά της Δράμας
περιλαμβάνει μόνο την εξωτερική τους θεώρηση, έτσι δεν χρειάζεται κανενός είδους
προηγούμενη συνεννόηση.
3. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των Φύλλα Εργασίας στην τάξη: Τα Φύλλα
Εργασίας παρουσιάζονται στην τελευταία διαθέσιμη ώρα του προγράμματος από τον
εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.
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γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
1. Ερωτήσεις επί τόπου: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είναι λογικό ότι διατυπώνονται
διάφορες ερωτήσεις (διευκρινιστικές, καθοδηγητικές, ερευνητικές) που μπορεί να αφορούν:
το μέγεθος, τον προσανατολισμό, την αρχιτεκτονική, την τοποθεσία, τον αρχικό ιδιοκτήτη
του κτηρίου κτλ.
2. Δράσεις στο μνημείο: φωτογράφηση των αρχοντικών, συμπλήρωση κάποιων στοιχείων στα
Φύλλα Εργασίας.
3. Αντιπαράθεση απόψεων-παιχνίδι ρόλων-άλλες θεατρικές τεχνικές: Μπροστά σε κάποιο από
τα αρχοντικά έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων με τα παιδιά
επιλέγοντας ένα θέμα που θα τους ενδιαφέρει. (π.χ. πιθανός αγοραστής και νυν ιδιοκτήτης –
όπου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσει ο ιδιοκτήτης για τις ιδιαιτερότητες του σπιτιού και να
επισημάνει ο αγοραστής πιθανά προβλήματα…).
4. Παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή: Μπορούμε να χωρίσουμε τις ομάδες εργασίας έτσι ώστε
η κάθε μία να πάρει ένα αρχοντικό για να μελετήσει. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις θα είναι κοινές.
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δ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Τα αρχοντικά της Δράμας» (Παμπούκα, Τζήμου, Αναστασιάδη)
1. Με βάση την ξενάγηση που παρακολουθήσατε, αναγνωρίστε τα παρακάτω αρχοντικά και
συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτότητας του κάθε αρχοντικού:

Ονομασία:
1.
Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος κατασκευής:
Αρχιτέκτονας-μηχανικός:
Αρχικός ιδιοκτήτης:

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:

Τωρινός ιδιοκτήτης:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:
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Ονομασία:
2.

Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος κατασκευής:

Αρχιτέκτονας-μηχανικός:
Αρχικός ιδιοκτήτης:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:

Τωρινός ιδιοκτήτης:
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Τωρινή χρήση-κατάσταση:

Ονομασία:
3.

Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος κατασκευής:

Αρχικός ιδιοκτήτης:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:

90

Τωρινός ιδιοκτήτης:
Τωρινή κατάσταση-χρήση:

2. Φωτογραφίστε τα αρχοντικά από διάφορες πλευρές και στη συνέχεια δημιουργήστε ένα
φωτογραφικό λεύκωμα για το κάθε αρχοντικό (είτε ηλεκτρονικό, είτε έντυπο). Γράψτε σε
κάθε φωτογραφία μία λεζάντα.

3. Συσχετίστε την κατασκευή των κατοικιών αυτών (μέγεθος, χώροι, διακόσμηση, έτος
ανέγερσης) με την επαγγελματική δραστηριότητα και την οικονομική επιφάνεια των
ιδιοκτητών τους και γενικότερα όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής στα τέλη του
19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις και τα
συμπεράσματά σας σε ένα κείμενο 100 περίπου λέξεων.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Υποθέστε ότι το τμήμα σας αποφασίζει να στείλει μια επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Δράμας για να προτείνει τρόπους ανάδειξης και μελλοντικής αξιοποίησης αυτών των
κατοικιών. Συντάξτε αυτή την επιστολή (προτεινόμενη έκταση: 2-3 παράγραφοι).
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ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΩΜΑ ΚΑΠΝΟΥ – ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Τα κτίσματα αυτά αποτελούν ακόμα και σήμερα το ασφαλέστερο σημάδι της
οικονομικής προόδου και ευημερίας της πόλης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού
αιώνα. Το πρώτο καπνομάγαζο που χτίστηκε φαίνεται πως ήταν εκείνο που ανήκε στον Ι.
Αναστασιάδη (1875). Αργότερα και με την άνθηση της επεξεργασίας καπνού, ένας μεγάλος
αριθμός καπναποθηκών θα ανοικοδομηθεί στον ίδιο αυτό χώρο που περιβάλλει τις πηγές. Η
επιλογή της περιοχής αυτής, για την ανέγερση των καπναποθηκών δεν ήταν τυχαία, αλλά
σκόπιμη. Η υγρασία που προσέφερε η παρουσία των φυσικών πηγών δίπλα στις
καπναποθήκες αποτελούσε απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για τη φύλαξη και την
επεξεργασία των φύλλων του καπνού. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου ο αριθμός των
καπνομάγαζων έφτασε τα είκοσι επτά. Αυτά δε θα περιοριστούν πια μόνο στην περιοχή των
Πηγών, αλλά θα βρεθούν διάσπαρτα μέσα στον ιστό της πόλης ακόμη και ανάμεσα σε
περιοχές κατοικίας (καπναποθήκες Πορτοκάλογλου, Αθανασόπουλου). Τα πολυώροφα
βιομηχανικά κτίσματα των καπναποθηκών, που διασώζονται σήμερα, αποτελούν μεγάλα
συμπαγή οικοδομήματα από πέτρα και τούβλο με σιδερένιες πόρτες, με βαθιά υπόγεια και
μεγάλους χώρους αποθήκευσης στις σοφίτες. Εκτός από το λειτουργικό προορισμό τους, τα
«καπνομάγαζα», όπως συχνά αποκαλούνται, τόνιζαν την οικονομική δύναμη του ιδιοκτήτη
τους. Η σχεδίασή τους, πέρα από τις λειτουργικές προδιαγραφές, εξέφραζε και την επιθυμία
να εντυπωσιάσει με την αρχιτεκτονική μορφή. Σήμερα κρίθηκαν διατηρητέα μνημεία πέντε
καπναποθήκες. Όλες βρίσκονται στην περιοχή των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας.
Καπναποθήκη Αναστασιάδη
Είναι το πρώτο καπνομάγαζο που κτίστηκε το 1875 και ανήκε στον Ι. Αναστασιάδη.
Είναι ένα διώροφο κτίριο 250 τ.μ. με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Η μία του πλευρά ήταν σε
επαφή με το αρχοντικό του ιδίου, ενώ η άλλη ήταν παράλληλη με την όχθη των νερών της
Αγίας Βαρβάρας. Η χρονολόγηση του καπνομάγαζου του Ι. Αναστασιάδη, που έχει κηρυχθεί
ως ιστορικό μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ. το 1987, σημειώνεται ανάγλυφα στην κορνίζα κάτω από
τη στέγη. Οι Βούλγαροι, μετά τον εντοπισμό των Ελληνοεβραίων της Δράμας, το Μάρτιο του
1943, κατάσχεσαν την αποθήκη και τη λεηλάτησαν.
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Kαπναποθήκη Αθανασόπουλου
Βρίσκεται στην οδό Περδίκα 17 και Νίκης και είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Είναι τυπική κατασκευή περιόδου της Τουρκοκρατίας με νεοκλασικά επιμέρους στοιχεία,
δομημένη από πέτρα και ξύλο. Το 1904 η καπναποθήκη ανήκε στον Βασίλειο Γρηγοριάδη.
Χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία καπνού περίπου ως τα μέσα της δεκαετίας του 1960.
Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη και έκθετη στη φθορά του χρόνου και των καιρικών
συνθηκών.
Καπναποθήκη Πορτοκάλογλου ή Σ.Ε.Κ.Ε.
Βρίσκεται στην οδό Περδίκκα 10 και Δωδεκανήσου. Κρίθηκε διατηρητέο μνημείο ως
έργο τέχνης. Κατασκευάστηκε το 1904 από τον Konrad von Vilas και χρησιμοποιήθηκε για
την επεξεργασία καπνού. Πρόκειται για ένα από τα επιβλητικότερα κτίρια της εποχής και από
τα σημαντικότερα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Ο Δήμος Δράμας έχει εντάξει την
αγορά και αναπαλαίωση της καπναποθήκης στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προκειμένου
αυτή να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο.
Καπναποθήκη Πρωτόπαππα (πρώην Μιχαηλίδη)
Βρίσκεται στην οδό Όθωνος 1-3 και είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Κτίστηκε το
1912 και είναι τετραώροφη καπναποθήκη με υπόγειο και ένα γραφείο. Βρίσκεται πάνω στον
οδικό άξονα που συνδέει τις Πηγές με το ιστορικό κέντρο της Δράμας και είναι το τεκμήριο
της βιομηχανικής κληρονομιάς της Δράμας στον τομέα της επεξεργασίας καπνού.
Καπναποθήκη Σπήρερ ή Αυστροελληνικής
Το πιο αξιόλογο όμως κτίριο καπναποθήκης που κτίστηκε την περίοδο του
Μεσοπολέμου ήταν εκείνο του καπνεμπορικού οίκου Έρμαν Σπήρερ (1925). Είναι
δημιούργημα του Αυστριακού αρχιτέκτονα Konrad von Vilas Η σύνθεση του κτιρίου
διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της πρώτης καπναποθήκης που έκτισε στην πόλη για τον
Πορτοκάλογλου στην οδό Περδίκκα. Η δεκαετία της ανέγερσης του κτιρίου (1914-1924)
συμπίπτει με τη χρυσή εποχή του καπνού. Πρόκειται για ένα μοναδικό στην Ελλάδα κτίριο
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, επιφάνειας 7.500 τ.μ. και πέντε ορόφων, που εξαιτίας του
όγκου του προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Για την οικοδόμηση
του κτιρίου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί πλέον μνημείο, από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού, είχε γίνει εισαγωγή ξυλείας από τα δάση της Αυστρίας με συνεργεία
ειδικευμένων τεχνιτών, ενώ λόγω της επιβλητικότητάς του το κτίριο ονομάστηκε «Σπήρερ».
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Στις 20 Ιανουαρίου 1932 αγόρασε το κτίσμα η «Αυστροελληνική Εταιρεία Καπνού Α.Ε.», η
οποία συνέχισε την επεξεργασία. Το 1974 η επεξεργασία του καπνού σταμάτησε, ενώ από το
2004 είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Εργοεπισκευές Α.Ε.» του Μ. Λεδάκη και λειτουργεί
ως ξενοδοχείο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 3ου Γυμνασίου Δράμας – 2ου Γυμνασίου Δράμας,
Διατηρητέα κτίσματα της Δράμας, (επιμ. Α. Καζαντζίδου-Κουκοπούλου, Ε. ΚυριλλίδουΒουβαλίδου, Χ. Π. Φαράκλας), Δράμα 2001, σ. 42-51.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Αρχές της βιομηχανίας στη Δράμα (1875-1930)», Γ΄
Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 21-24
Μαΐου 1998, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2002, Γ΄1, σ. 341-347.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Δράμα. Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη», Α΄
Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 24-25
Νοεμβρίου 1989, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 21996, σ. 297-310.
– Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., Η αρχιτεκτονική του Konrad Jacob Josef Von Vilaς στη Δράμα
και στην ευρύτερη περιοχή της, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.-ΤΕΕ-ΑΜ, Δράμα 2002-2003.
Ιστολόγιο Αδάμαστος, Νέα, «Οι καπναποθήκες της Δράμας».
Πολιτιστική Διαδρομή, Φυλλάδιο, dramini.gr., σ. 32-33, 41.
Βιντεάκι για την καπναποθήκη Πορτοκάλογλου.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές
•

να εντάξουν τα κτίρια αυτά στο χώρο και το ιστορικό πλαίσιο της πόλης,

•

να κατανοήσουν το ρόλο τους στη διαδικασία παραγωγής του καπνού,

•

να αντιληφθούν τη σημασία της καλλιέργειας του καπνού για την περιοχή της
Δράμας,

•

να μάθουν τα στάδια της καλλιέργειας και επεξεργασίας του καπνού,

•

να βιώσουν, μέσα από παιχνίδι ρόλων, προβλήματα της εποχής,

•

να καλλιεργήσουν την αισθητική τους μέσα από τη ζωγραφική,

•

να προτείνουν σύγχρονες χρήσεις των κτιρίων,

•

να δουλέψουν ομαδικά,

•

να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και
ειδικότερα Γ΄ Γυμνασίου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου,
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Εικαστικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.
Εκπαιδευτική τεχνική: Ιδεοθύελα, ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση, εργασία σε ομάδες,
εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη, παιχνίδι ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση (ζωγραφική,
φωτογραφία), παραγωγή γραπτού λόγου/δημιουργική γραφή.
Διάρκεια: Ανάλυση ωρών
•

στην τάξη (προετοιμασία): 1 ώρα,

•

in situ (βιωματικό/ επίσκεψη) 1-2 ώρες

•

στην τάξη (συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας, παρουσίασή τους, κριτική και

αναστοχασμός) 2 ώρες.
Υλικά: φωτογραφική μηχανή, τετράδιο σημειώσεων, φωτοτυπίες, Φύλλα Εργασίας, φύλλα
ζωγραφικής.
Θέση μνημείου-διαδρομή: Από την πλατεία Ελευθερίας ανεβαίνουμε την οδό Βενιζέλου
μέχρι το ύψος του Επισκοπικού Μεγάρου. Στη συνέχεια ακολουθούμε την οδό Περδίκα για
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να

περάσουμε

μπροστά

από

τις

πρώτες

καπναποθήκες

(Πορτοκάλογλου

και

Αθανασόπουλου). Από εκεί κατευθυνόμαστε στο χώρο των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας για
να δούμε τις υπόλοιπες καπναποθήκες (Σπήρερ, Αναστασιάδη, Πρωτόπαπα).
Παρατηρήσεις:
Προετοιμασία/προϊδεασμός στην τάξη: Στα πλαίσια του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας Γ΄
Γυμνασίου ή της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και όταν μελετάται η χρονική περίοδος 1870-1930
γίνεται αναφορά στις συνθήκες (οικονομικέ-κοινωνικές) του νομού. Ο εκπαιδευτικός συζητά
με τους μαθητές για την καλλιέργεια του καπνού στο νομό της Δράμας, τις ιδιαιτερότητες, τα
σχετικά επαγγέλματα (καλλιεργητές,καπνέμποροι, καπνεργάτες) καθώς και τη μεγάλη
επίπτωση που είχε στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι μαθητές καλούνται να φέρουν
σχετικό φωτογραφικό υλικό ή και πληροφορίες για την καλλιέργεια του καπνού από γονείς,
παππούδες ή συγγενείς και γνωστούς. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας προετοιμάζεται μια
επίσκεψη στις υπάρχουσες καπναποθήκες της πόλης (ρωτάμε τους μαθητές αν τις ξέρουν,
ποια είναι τα ονόματά τους κτλ.).
Διευκρινίσεις για την επίσκεψη: Η συγκεκριμένη επίσκεψη στις καπναποθήκες της Δράμας
περιλαμβάνει μόνο την εξωτερική τους θεώρηση, έτσι δεν χρειάζεται κανενός είδους
προηγούμενη συνεννόηση.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας στην τάξη: Τα Φύλλα
Εργασίας παρουσιάζονται στην τελευταία διαθέσιμη ώρα του προγράμματος από τον
εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.
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γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
1. Ερωτήσεις επί τόπου: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είναι λογικό ότι διατυπώνονται
διάφορες ερωτήσεις (διευκρινιστικές, καθοδηγητικές, ερευνητικές) που μπορεί να αφορούν:
το μέγεθος, τον προσανατολισμό, την αρχιτεκτονική, την τοποθεσία, τον αρχικό ιδιοκτήτη
του κτηρίου κτλ.
2. Δράσεις στο μνημείο: φωτογράφηση των αρχοντικών, ζωγραφική τους, συμπλήρωση
κάποιων στοιχείων στα Φύλλα Εργασίας.
3. Αντιπαράθεση απόψεων-παιχνίδι ρόλων-άλλες θεατρικές τεχνικές: Μπροστά σε κάποιο από
τις καπναποθήκες έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων με τα παιδιά
επιλέγοντας ένα θέμα που θα τους ενδιαφέρει. (π.χ. έντονος διάλογος ανάμεσα σε έναν
ιδιοκτήτη καπναποθήκης και στους κατοίκους της περιοχής που διαμαρτύρονται για την
ανέγερσή της, βλ. σχετικά τα Φύλλα Εργασίας).
4. Παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή: Μπορούμε να χωρίσουμε τις ομάδες εργασίας έτσι ώστε
η κάθε μία να πάρει ένα αρχοντικό για να μελετήσει. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις θα είναι κοινές.
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δ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΑ-ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ (Αθανασόπουλου, Πορτοκάλογλου, Σπήρερ, Πρωτόπαπα, Αναστασιάδη)

1. Στο τέλος του 19ου αιώνα αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Δράμας η παραγωγή
καπνού, η οποία δίνει μεγάλη ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η
παραγωγή και η επεξεργασία του καπνού περιελάμβανε τα παρακάτω στάδια-φάσεις
(δίνονται με τυχαία σειρά):
α) σπορά στα φυτώρια (αλλιώς ονομάζονται χασλαμάδες ή οτζάκια) και συχνό πότισμα και
ξεβοτάνισμα,
β) ως εμπορικά δέματα μεταφέρονταν στην καπνοβιομηχανία για την τελική επεξεργασία
τους και την παραγωγή τσιγάρων: ξεφύλλισμα και διαλογή των καπνόφυλλων-κατάταξή τους
σε ποιότητες,
γ) αποθήκευση των σαρικιών κρεμασμένων στην οροφή του σπιτιού,
δ) τσάπισμα και ράντισμα,
ε) ξήρανση των φύλλων με έκθεσή τους στον ήλιο, στις λιάστρες ή σκέλιες,
στ) σπάσιμο = μάζεμα των φύλλων,
ζ) βελόνιασμα ή μπούρλιασμα και μετά σαρίκιασμα = πέρασμα των φύλλων σε μεγάλες
βελόνες αρχικά και στη συνέχεια σε σκοινιά = σαρίκια,
η) μεταφύτευση στο χωράφι,
θ) παστάλιασμα = τα φύλλα βγαίνουν από τα σαρίκια, γίνεται η διαλογή τους και
στοιβάζονται σε «παστάλια»= ματσάκια από φύλλα, συνήθως σε «γύρους» και
συσκευάζονται σε σφιχτοδεμένα δέματα,
ι) μεταφορά από το χωράφι στο σπίτι,
κ) εμπορική δεματοποίησή τους.
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Α. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν να αναγνωρίσετε και να σημειώσετε κάτω από κάθε
φωτογραφία ποια φάση εικονίζεται κάθε φορά:

........................................................................ ...........................................................................

........................................................................ ...........................................................................

....................................................................... ...........................................................................
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........................................................................ ...........................................................................

........................................................................ ...........................................................................

..........................................................................
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Β. Γράψτε τώρα τα στάδια αυτά με τη σωστή χρονική τους σειρά:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Γ. Ποιες από τις φάσεις αυτές γίνονταν στα καπνομάγαζα;
…………………………………………………………………………………………….........
.......................................................................................................................................................
Δ. Με βάση τις φωτογραφίες ποια συμπεράσματα βγάζετε για την ηλικία και το φύλο των
καπνοκαλλιεργητών και καπνεργατών;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Με βάση την ξενάγηση που παρακολουθήσατε, αναγνωρίστε τις παρακάτω καπναποθήκες
και συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτότητας της κάθε καπναποθήκης:
Ονομασία:
1.

Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος ανέγερσης:
Αρχικός ιδιοκτήτης:
Αριθμός ορόφων:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:
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Τωρινοί ιδιοκτήτες:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:

Ονομασία:
Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος ανέγερσης:
Αρχιτέκτονας-μηχανικός:
Αρχικός ιδιοκτήτης:
2.

Αριθμός ορόφων:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:
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Τωρινός ιδιοκτήτης:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:

Ονομασία:
3.

Διεύθυνση-περιοχή:

Έτος ανέγερσης:
Αρχιτέκτονας-μηχανικός:
Αρχικός ιδιοκτήτης:
Αριθμός ορόφων:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:
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Τωρινός ιδιοκτήτης:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:

Ονομασία:
4.

Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος ανέγερσης:
Αρχικός ιδιοκτήτης:
Αριθμός ορόφων:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:
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Τωρινός ιδιοκτήτης:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:

Ονομασία:
5.

Διεύθυνση-περιοχή:
Έτος ανέγερσης:
Αρχικός ιδιοκτήτης:

Αριθμός ορόφων:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση:
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Χρήσεις που είχε κατά καιρούς:

Τωρινός ιδιοκτήτης:

Τωρινή χρήση-κατάσταση:

3. α) Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από εισήγηση της Κ. Τρακοσοπούλου-Τζήμου:
«… ένας μεγάλος αριθμός καπναποθηκών θα ανοικοδομηθεί στον ίδιο αυτό χώρο που
περιβάλλει τις πηγές της Αγ. Βαρβάρας. Η επιλογή της περιοχής αυτής για την ανέγερση των
καπναποθηκών δεν ήταν τυχαία αλλά σκόπιμη. Η υγρασία που προσέφερε η παρουσία των
φυσικών πηγών δίπλα στις καπναποθήκες αποτελούσε απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση
για τη φύλαξη και την επεξεργασία των φύλλων του καπνού.
Ωστόσο η εγκατάσταση αυτή των καπναποθηκών σε μια περιοχή όπου βρισκόταν
κυρίως κήποι και μπαξέδες δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι έγινε δεκτή αδιαμαρτύρητα από
τους κατοίκους της πόλης και ιδιαίτερα από εκείνους που οι κατοικίες τους γειτνίαζαν με τα νέα
κτίσματα. Το Μάιο του 1925, τοπική εφημερίδα σε άρθρο της σχολιάζει τα παρακάτω με
αφορμή την ανοικοδόμηση της καπναποθήκης Σπήρερ: «Η οικοδομή γίνεται αν δεν έχωμε
λάθος εντός του σχεδίου της πόλεως με απέραντο μήκος και ύψος 5 πατωμάτων… ποία αξία
απομένει εις το αντικρυνό της αποθήκης του κ. Σπήρερ διαμέρισμα της πόλεως το οποίον
περιλαμβάνει οικοδομάς αξίας εκατομμυρίων; Ποίος ορίζων απομένει και πόθεν θα
αερίζωνται οι κάτοικοι του διαμερίσματος εκείνου της πόλεως; Ποία θα είναι η κατάστασις από
πάσης απόψεως των περιοίκων μετά την συσσώρευσιν χιλιάδων εργατών στα νερά της Αγ.
Βαρβάρας; Το άρθρο καταλήγοντας αξιώνει να σταματήσει η ανέγερση του «ουρανοξύστη
Σπήρερ» στο τρίτο πάτωμα, ενώ θεωρεί ότι είναι δύσκολο να απαιτηθεί η πλήρης κατεδάφιση
του κτίσματος λόγω των εξόδων αποζημίωσης».
106

(Τρακοσοπούλου-Τζήμου Κ., «Δράμα: από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη. Εξέλιξη
της μορφολογίας του χώρου και αρχιτεκτονική», Α΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η
περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δήμος ΔράμαςΔ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 21996, σ. 307-308).
β) Σε ένα παιχνίδι ρόλων αναπαραστήστε έναν έντονο διάλογο ανάμεσα σε έναν ιδιοκτήτη
καπναποθήκης, κάποιους εργάτες και κάποιους κατοίκους της περιοχής, με αφορμή την
ανέγερση μιας καπναποθήκης, όπου η κάθε πλευρά θα υποστηρίζει τα δικά της συμφέροντα.

4. α) Φωτογραφίστε τις καπναποθήκες και φτιάξτε ένα κολάζ.
β) Διαλέξτε μια από τις καπναποθήκες που επισκεφτήκατε και ζωγραφίστε μια όψη της
(όποια εσείς επιλέξετε).

5. Υποθέστε ότι το τμήμα σας αποφασίζει να στείλει μια επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Δράμας για να προτείνει τρόπους ανάδειξης και μελλοντικής αξιοποίησης των
καπναποθηκών. Συντάξτε αυτή την επιστολή (προτεινόμενη έκταση: 2-3 παράγραφοι).
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ΤΙΤΛΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
α) ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Το επιβλητικό κτίριο του Γυμνασίου Αρρένων είναι κτισμένο στο ΒΔ άκρο της πόλης
της Δράμας, στο τέρμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Η ευρύτερη περιοχή, όταν
άρχισε η κατασκευή του σχολείου, ήταν αμπελώνες και φυσικά το πιο μακρινό σημείο από το
κέντρο της πόλης. Το κτίριο άρχισε να κατασκευάζεται γύρω στο 1927-28 και αποτελεί ένα
από τα εκατοντάδες διδακτήρια που κατασκευάσθηκαν στην τετραετία της κυβέρνησης του
Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή την περίοδο 1928-32. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης
τετραετίας της κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932) η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με
επικεφαλής τους υπουργούς Κωνσταντἰνο Γόντικα και Γεώργιο Παπανδρέου, αποφασίζει να
αντιμετωπίσει συστηματικά τις ελλείψεις στη σχολική στέγη σε ολόκληρη τη χώρα. Για το
σκοπό αυτό τίθεται σε εφαρμογή το γνωστό πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων,
στο πλαίσιο του οποίου εκτιμάται ότι κατασκευάστηκαν πάνω από 3.000 νέα σχολικά κτίρια.
Τα νέα διδακτήρια του Γραφείου Μελετών, που προορίζονταν για τις πόλεις και τις
περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, έπρεπε να διακρίνονται για την απλή μορφή, τη σαφή
λειτουργία, την εύκολη, σύντομη και οικονομική κατασκευή τους. Τα σχολικά κτίρια «του
’30» σχεδιάζονται με βάση ποικίλα κτιριολογικά προγράμματα, που προβλέπουν από μία έως
και δεκατέσσερις αίθουσες διδασκαλίας (ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, δηλαδή τον
μαθητικό πληθυσμό, την ύπαρξη άλλου διδακτηρίου σε κοντινή απόσταση κλπ.), αίθουσες
χειροτεχνίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια φυσικής-χημείας, αίθουσες τελετών, ημιυπαίθρια
γυμναστήρια («υπόστεγα γυμναστικής»), εστιατόρια, λουτρά-αποδυτήρια, γραφεία κλπ.
Το κτίσιμο του μεγαλοπρεπούς σχολείου δεν ήταν μόνο θέμα πολιτικής της
κυβέρνησης αλλά και απαίτηση της δραμινής κοινωνίας. Οι πολίτες της Δράμας σε κάθε
ευκαιρία ζητούσαν καινούργιο σχολείο. Το κτίριο αυτό θεμελιώθηκε στις 25 Νοεμβρίου
1928. Ονομάστηκε Αρρένων Δράμας και κοσμεί με την παρουσία του την πόλη της Δράμας
μέχρι τις μέρες μας. Η λειτουργία του σχολικού κτιρίου συνδέθηκε στενά με την τοπική
ιστορία: η αναγκαιότητα για την ανέγερση διδακτηρίου είχε εκδηλωθεί έντονα με
συλλαλητήριο, ήδη από το 1921. Το 1937 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο η Α΄ Γεωργική
Έκθεση Δράμας, ενώ τον επόμενο χρόνο λειτούργησε σε αυτό η Σχολή Μέσης
Εκπαιδεύσεως. Μεταπολεμικά στο κτίριο στεγάστηκε το γνωστό Γυμνάσιο Αρρένων και
σήμερα λειτουργεί σε αυτό το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο της πόλης.
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Το Γυμνάσιο Δράμας (1928-1932) κατασκευάστηκε σε νεοβυζαντινό στυλ. Είναι ένα
από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας, σε σχέδια του Γ.
Πάντζαρη. Πρόκειται για επιβλητικό διώροφο κτίριο, κυρίαρχο γνώρισμα του οποίου, τόσο
στην κάτοψη όσο και στις όψεις, είναι η συμμετρία. Το οικοδόμημα, που σχηματίζει σχήμα Τ
σε κάτοψη, στεγάζει ευρύτατο προθάλαμο με κεντρικό κλιμακοστάσιο ανόδου στον όροφο,
δεκαέξι αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και βοηθητικά κλιμακοστάσια στην επιμήκη
πτέρυγά του. Η κατασκευή αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, υπερυψωμένο ισόγειο και όροφο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Αντωνίου Α., «Σχολικά κτίρια του Μεσοπόλεμου στην Ανατολική Μακεδονία και τη
Θράκη. Συμβολή στην προστασία και την ανάδειξή τους», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου
Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και η Θράκη.
Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», Καβάλα 17-18 Σεπτεμβρίου
2010, επιμέλεια: Ν. Β. Ρουδομέτωφ, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, Καβάλα
2012, σ. 487-516 (διαθέσιμο στο: http://www.ilak.org/proceedings_c.php).
– Βιβλιοθήκη 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας, Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας. Το σχολείο. Η
ιστορία – Οι άνθρωποι, Δράμα 32010.
– Καμπούρη Ευ., «Το Γυμνάσιο Δράμας: η αρχιτεκτονική ως μέσον έκφρασης μιας ιστορικής
περιόδου», Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός»,
Δράμα 18-21 Μαΐου 2006, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2013, Ε΄2, σ. 1357-1394.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:
·

να συνεργάζονται και να πάρουν αποφάσεις στο πλαίσιο της ομάδας τους,

·

να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας,

·

να αποκτήσουν δεξιότητες προσανατολισμού και παρατήρησης στο χώρο,

·

να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική ιστορία της πόλης τους ανακαλύπτοντας ένα

ιστορικό κτίριο και σημαίνοντα πρόσωπα του τόπου (η ενασχόληση αυτή να κεντρίσει το
ενδιαφέρον τους και για άλλα τοπικά μνημεία),
·

να συνειδητοποιήσουν την ιστορική συνέχεια της χρήσης ενός κτιρίου,

·

να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού περιγραφικού λόγου καθώς και

άλλων κειμενικών ειδών.
Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: Μαθητές Γυμνασίου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα Α΄
Γυμνασίου (10η Ενότητα του σχολικού βιβλίου με θέμα «Γνωρίζω τον τόπο μου και τον
πολιτισμό μου», Ενότητα 7η, Δ μέρος «Η Περιγραφή»), Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
(Ενότητα 5η Δ μέρος, «Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης»),
Καλλιτεχνικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ενότητα 5η «Κοινωνικοποίηση και
κοινωνικός έλεγχος»), Νεοελληνική Λογοτεχνία («Η Νέα Παιδαγωγική»), Πληροφορική.
Εκπαιδευτική τεχνική: Εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη, εργασία σε ομάδες, ερωτήσειαπαντήσεις-συζήτηση, παραγωγή γραπτού λόγου, καλλιτεχνική έκφραση (φωτογραφία),
παιχνίδι ρόλων, συνέντευξη, προσομοίωση/ενσυναίσθηση.
Διάρκεια: 4-5 διδακτικές ώρες
Η πρώτη διδακτική ώρα διεξάγεται στην τάξη με χρήση του σχολικού εγχειριδίου ως
σημείου αναφοράς και υπολογιστή ή διαδραστικό πίνακα. Ο καθηγητής παρουσιάζει
πολυτροπικά περιγραφικά κείμενα σχετικά με το κτίριο-μνημείο (γίνεται επανάληψη
γνώσεων σχετικών με την περιγραφή). Στη συνέχεια προβάλλονται φωτογραφίες του
μνημείου μέσα από λευκώματα και βιβλία και οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τι
βλέπουν και ίσως να αναγνωρίσουν το κτίριο.Τους δίνονται πληροφορίες:
·

για τον τόπο που βρίσκεται το κτίριο,
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·

για το πότε χτίστηκε και την ένταξή του στο ιστορικό γίγνεσθαι,

·

για την εσωτερική και εξωτερική περιγραφή του,

·

για τη χρήση του στο παρελθόν και στο παρόν.

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (περιηγητές, δημοσιογράφοι,
καλλιτέχνες, κοινωνιολόγοι) και τους παρουσιάζεται το Φύλλο Εργασίας που θα είναι κοινό
για όλες τις ομάδες, από το οποίο όμως η καθεμιά θα έχει συγκεκριμένη δραστηριότητα.
In situ: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γυμνάσιο Αρρένων (1-2 διδακτικές ώρες). Μετά
από ξενάγηση στο σχολείο από υπεύθυνο καθηγητή, οι μαθητές θα εργαστούν πάνω στο
Φύλλο Εργασίας. Οι περιηγητές θα καταγράψουν τους χώρους του κτιρίου και τις
πληροφορίες που τους ζητούνται στο Φύλλο Εργασίας. (μπορούν να φωτογραφίσουν
χαρακτηριστικά σημεία του κτιρίου). Οι δημοσιογράφοι θα πάρουν συνέντευξη από το
διευθυντή και θα συγκεντρώσουν πληροφορίες για το πρόσωπο στο οποίο είναι αφιερωμένο
το αμφιθέατρο του σχολείου αλλά και για άλλους διακεκριμένους απόφοιτους. Οι
καλλιτέχνες θα παρατηρήσουν το Ηρώο του Γυμνασίου, θα σχολιάσουν και θα βγάλουν
φωτογραφίες. Οι κοινωνιολόγοι θα μελετήσουν το πρακτικό από το αρχειακό υλικό του
σχολείου και αφού συγκρίνουν τις παλιές με τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές θα
παρουσιάσουν τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους.
Στην αίθουσα πληροφορικής (2 διδακτικές ώρες): Οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες
τους συμπληρώνουν τη δραστηριότητα στο Φύλλο Εργασίας που υπάρχει αποθηκευμένο
στους υπολογιστές τους δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα (1 ώρα). Στη συνέχεια η κάθε
ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της δουλειάς της. Ακολουθεί η τελική
αξιολόγηση του έργου των μαθητών από τους ίδιους με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
(αναστοχασμός).
Υλικά: φωτογραφική μηχανή, χαρτί και μολύβι, φύλλο εργασίας, H/Y.
Θέση μνημείου-διαδρομή: Ξεκινώντας από την Πλατεία της Δράμας ανεβαίνουμε την οδό
Βενιζέλου μέχρι να συναντήσουμε τα φανάρια μπροστά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Στα
φανάρια στρίβουμε δεξιά στην οδό Αγίου (Μητροπολίτου) Χρυσοστόμου και στο τέλος της
οδού βρίσκεται το Γυμνάσιο Αρρένων.
Παρατηρήσεις:
1. Προετοιμασία/προϊδεασμός στην τάξη, βασικές πληροφορίες: α)Εξοικείωση του διδάσκοντα
και των μαθητών με ΤΠΕ, β) εξοικείωση των μαθητών με τα είδη του λόγου που καλούνται
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να παράγουν στο Γυμνάσιο, γ) δυνατότητα διάθεσης του εργαστηρίου Πληροφορικής και
αίθουσας που διαθέτει διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα, 4) ευελιξία στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου.
2. Διευκρινίσεις για την επίσκεψη: Να προηγηθεί συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου
που θα επισκεφτούμε και ενημέρωση για το πώς θα εργαστούμε εντός και εκτός του κτιρίου.
Απαιτείται προετοιμασία και σχετικά με το πώς θα κινηθούμε στην πόλη (μπορούμε να
ξεκινήσουμε από την Πλατεία και, αφού δώσουμε σε κάθε ομάδα ένα χάρτη της πόλης όπου
θα έχουμε ορίσει με το γράμμα Α την αφετηρία και με το γράμμα Π τον προορισμό, να
αφήσουμε την κάθε ομάδα να συνεργαστεί και να αποφασίσει για την πιο σύντομη
διαδρομή).
3. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των Φύλλων Εργασίας στην τάξη: Εναλλακτικά η
ολοκλήρωση και η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη
από το φωτοτυπημένο Φύλλο Εργασίας που έχουν. Έτσι όμως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα
δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Αντιπαράθεση απόψεων (debate): Παιχνίδι ρόλων-στη δραστηριότητα των κοινωνιολόγων
στο χώρο του σχολείου.
Ερωτήσεις επί τόπου: Γίνονται διευκρινιστικές, καθοδηγητικές και ερευνητικές ερωτήσεις για
να αντιληφθούμε την κατανόηση ή το βαθμό και τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών.
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δ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ»
(Περιηγητές)
1.α) Περιηγηθείτε στο χώρο του σχολείου και καταγράψτε: αριθμό ορόφων, αριθμό αιθουσών
σε κάθε όροφο, αριθμό κλιμακοστάσιων και βοηθητικών χώρων.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β) Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας δόθηκαν κατά την ξενάγηση στο χώρο, υποθέστε
πως είστε περιηγητής στην περιοχή και εντυπωσιασμένος από το κτίριο το περιγράφετε σε
μια σύντομη παράγραφο όπου θα αναφέρετε: το έτος κατασκευής και τον αρχιτέκτονα, τη
μορφή, το ρυθμό, τον προσανατολισμό και τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Δημοσιογράφοι)
2) Σε ποιο πρόσωπο είναι αφιερωμένο το αμφιθέατρο του σχολείου; Συγκεντρώστε
πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό και άλλους διακεκριμένους απόφοιτους του σχολείου
παίρνοντας μια σύντομη συνέντευξη από το διευθυντή.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Καλλιτέχνες)
3) Αφού παρατηρήσετε το Ηρώο του Γυμνασίου να περιγράψετε τι εικονίζεται σε αυτό. Πώς
εξηγείτε τον προσανατολισμό του; Τι συμβολίζει το άγαλμα; Το κείμενό σας να
χρησιμοποιηθεί ως λεζάντα κάτω από τη/τις φωτογραφίες που θα βγάλετε το άγαλμα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Κοινωνιολόγοι)
4) Στο παρακάτω πρακτικό από το αρχειακό υλικό του Λυκείου διαβάστε την ποινή που
επιβλήθηκε σε κάποιους μαθητές:
Εν Δράμα και εν τω Γραφείω του Γυμνασίου Αρρέων. Σήμερον, την 20ήν Οκτωβρίου 1950,
ημέραν Παρασκευήν και ώραν 8 π.μ. συνελθών εις συνεδρίαν ο Σύλλογος των καθηγητών,
κατόπιν προσκλήσεως του Γυμνασιάρχου κ. Δ. Τοτάλη, και λαβών υπ΄όψιν ότι το εσπέρας της
19 τρεχ. μηνός οι μαθηταί Αδαμίδης Δημήτριος της Ζ΄ τάξεως και Αθανασιάδης Βασίλειος της
ΣΤ΄ τάξεως ηνώχλησαν καθ’ οδόν συμμαθήτριαν των δι’ απρεπών φράσεων και χειρονομιών.
Αποφασίζει, όπως επιβάλη εις αυτούς την ποινήν της οκταημέρου αποβολής εκ του Σχολείου
και χαρακτηρίση την διαγωγήν των ως κοσμίαν.
α) Να κρίνετε τις ποινές και τη διαδικασία επιβολής τους και να τις συγκρίνετε με τις
σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθούνται.
β) Στη συνέχεια φανταστείτε πως είστε ένας από τους μαθητές που τιμωρήθηκε. Γράψτε μια
σελίδα ημερολογίου με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη δική σας εκδοχή για το θέμα.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
α) ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Αϊβάζογλου-Δόβα, Οικιστική ανάπτυξη, σ. 774.
Ιστορικό πλαίσιο
Ο νομός Δράμας δέχτηκε το μεγαλύτερο αριθμό εποίκων συγκριτικά με τους
υπόλοιπους νομούς. Το κράτος και η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) –
αυτόνομος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1923 υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών
(ΚτΕ), για να διαχειριστεί το προσφυγικό ζήτημα– επιδίωξαν να εγκαταστήσουν μεγάλο
αριθμό προσφύγων στη Δράμα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, θα εξυπηρετούνταν εθνικές
ανάγκες. Η Δράμα ήταν τότε μια αραιοκατοικημένη επαρχία της βόρειας Ελλάδας, που
έπρεπε για εθνικούς λόγους να ενισχυθεί δημογραφικά και να αποκτήσει εθνική συνοχή, να
εμπεδωθεί η ελληνικότητά της. Βρισκόταν σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά θέση, γιατί ως
γνωστόν η Ανατολική Μακεδονία εξακολουθούσε να αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης από
τη γειτονική Βουλγαρία, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε αργότερα από την προσπάθεια
προσάρτησης της περιοχής μας κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπειτα, τον εποικισμό της
Δράμας επέβαλαν και λόγοι πρακτικοί: διέθετε α) εύφορη πεδιάδα, προϋπόθεση για τη
χωροθέτηση νέων οικισμών και την αποκατάσταση των προσφύγων, β) τα ακίνητα (οικίες και
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κτήματα) των μουσουλμάνων που ανταλλάχτηκαν με βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης (76.000)
και τα ακίνητα των σλαβοφώνων που μετανάστευσαν με βάση τη Συνθήκη του Νεϊγύ
(16.000).
Ήταν ο πρώτος κρατικός αστικός προσφυγικός συνοικισμός που ανεγέρθηκε στη
Δράμα από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (Τ.Π.Π.), αυτόνομο φορέα του Υπουργείου
Περιθάλψεως, επιχορηγούνταν από το κράτος και διαχειριζόταν ποσά από δωρεές, εράνους,
κληροδοτήματα. Το Τ.Π.Π. συστήθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Ν. Πλαστήρα το
Νοέμβριο του 1922 και δραστηριοποιήθηκε στην ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών σε
αστικά κέντρα (στο Παγκράτι ανεγέρθηκε ο πρώτος αστικός συνοικισμός της Αθήνας και
ακολούθως η κατασκευή κατοικιών επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις). Η ανέγερση του
συνοικισμού (300 οικίες σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό) ξεκίνησε το 1924 στο χώρο
πίσω από τα Εκπαιδευτήρια και ανατολικά του συνοικισμού των Βορειομακεδόνων. Στο
οικιστικό πρόγραμμα του Τ.Π.Π. δεν περιλαμβάνονταν έργα υποδομής και δεν υπήρχε
πρόβλεψη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, που θα εξυπηρετούσαν στοιχειώδεις
λειτουργίες (σχολείο, εκκλησία, πλατεία), λόγω έλλειψης επαρκών πόρων.
Η πολεοδομική οργάνωση ήταν απλούστατη (χωρισμένη σε μικρά οικόπεδα, με
σχετικά ομοιόμορφη τυπολογία οικιών), η οποία, σύμφωνα με παρατήρηση που σημειώνεται
σε έκθεση της ΚτΕ έδινε «την εντύπωση ενός στρατοπέδου», και αφορούσε την όψη των
αστικών συνοικισμών γενικά. Οι οικίες σχεδιάστηκαν από μηχανικούς του Τ.Π.Π., ήταν
ισόγειες, δίχωρες, χωρίς χώρους υγιεινής. Αν και με ελλείψεις, παραδόθηκαν στους
πρόσφυγες στα τέλη του 1925. Στον συνοικισμό εγκαταστάθηκαν, κυρίως, Πόντιοι αλλά και
Μικρασιάτες. Με τη στέγασή τους καλύφθηκαν οι στεγαστικές ανάγκες ενός πολύ μικρού
ποσοστού αστέγων.
Η ίδρυση της Περίθαλψης τόσο στη Δράμα όσο και στα άλλα αστικά κέντρα,
σηματοδοτεί την κατασκευή της πρώτης κοινωνικής κατοικίας για τη μαζική στέγαση
ανθρώπων.
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Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Δράμα 18-21
Μαΐου 2006, Δήμος Δράμας-Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., Δράμα 2013, Ε΄2, σ. 835-851.
– Τζεδόπουλος Γ. (επιμ.), Πέρα από την Καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα
του Μεσοπολέμου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2003.
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β) ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές:
– να γίνουν «μικροί πρόσφυγες» και να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, συναισθανόμενοι
τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις συγκρούσεις και τις αντιδράσεις που προέκυψαν, από το
εγχείρημα της ανταλλαγής των προσφύγων και των περιουσιών τους,
– να κατανοήσουν τους λόγους, για τους οποίους έπρεπε να μετεγκατασταθεί το
μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων στον παραμεθόριο νομό της Δράμας,
– να καταλάβουν ότι το πρόβλημα των χριστιανών προσφύγων της Θράκης και της
Μικράς Ασίας (Πόντιοι, Καππαδόκες, Μικρασιάτες των δυτικών παραλίων) και της
ανταλλαγής τους με τους αντίστοιχους μουσουλμάνους στην ελλαδική επικράτεια, είναι
μοναδικό γεγονός στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Μέχρι τότε, δεν υπήρξε ποτέ ξανά στον
κόσμο ανταλλαγή προσφυγικών πληθυσμών και των περιουσιών τους. Αυτή η ανταλλαγή
μάλιστα, έχει και το χαρακτηριστικό της ανταλλαγής με βάση το θρήσκευμα, και όχι την
εθνότητα,
– να κατανοήσουν ότι υπήρχε εθνικό πρόβλημα και έπρεπε να ενισχυθεί το ελληνικό
στοιχείο. Απόδειξη ότι, στο τέλος, τα 2/3 του πληθυσμού ήταν πρόσφυγες και το 1/3 γηγενείς.
Επιπλέον, οι ορεινές και οι πεδινές περιοχές του νομού έδιναν τη λύση της αποκατάστασης
των προσφύγων ως αγρότες-κτηνοτρόφοι.
– να αντιληφθούν στις αντικειμενικές και ρεαλιστικές του διαστάσεις το πρόβλημα
της μεταβίβασης των ανταλλάξιμων γαιών και οικιών, μεταξύ των προσφύγων και του
μουσουλμανικού και σλαβόφωνου πληθυσμού. Αλυσιδωτά ακολούθησε και το πρόβλημα της
δίκαιης διανομής των οικιών και των γαιών μεταξύ των προσφύγων και των γηγενών, με τις
συγκρούσεις που προκάλεσε στην τοπική κοινωνία.
– να εννοήσουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το σημερινό τρόπο ζωής και
σκέψης των Δραμινών, τις ιδέες, τα ήθη και τις συνήθειές τους, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα
από το πάντρεμα του ντόπιου με το προσφυγικό στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα
αντιληφθούν καλύτερα τα μεταπολεμικά προβλήματα του νομού μας, τις ιδιαιτερότητές του,
καθώς και το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης προς τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, που
παρατηρείται από τη δεκαετία του ’60 και μετά.
Ηλικία/εκπαιδευτική βαθμίδα: 15 ετών/Γ΄ Γυμνασίου.
Εμπλεκόμενα μαθήματα: Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου [κεφάλαιο όγδοο Ο
Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922), ενότητες 35-39, σ. 100-110], Κοινωνική και Πολιτική
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Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου (Ενότητα 4, Κεφάλαιο 14 – Η διεθνής κοινότητα – Η διεθνής κοινότητα
και το διεθνές δίκαιο – Οι διεθνείς οργανισμοί – Τα ανθρώπινα δικαιώματα), Τοπική Ιστορία
Γ΄ Γυμνασίου. Να χρησιμοποιηθεί ως πρόταση θέματος βιωματικής δράσης.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ακολουθούνται οι
παρακάτω μέθοδοι:
Εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό του Ταμείου Περιθάλψεως
(λήψη φωτογραφιών, παροχή πληροφοριών, ερωταποκρίσεις).
Παραγωγή γραπτού λόγου/δημιουργική γραφή: Η τεχνική αυτή ακολουθείται για την
δημιουργία των γραπτών κειμένων, τα οποία απαιτούνται, όταν οι μαθητές θα γίνουν «μικροί
ερευνητές γλωσσολόγοι», «μικροί ερευνητές ποιητές», «μικροί ερευνητές δημοσιογράφοι»
και «αξιολογητές».
Καλλιτεχνική έκφραση-Φωτογραφία: α) Λήψη φωτογραφιών κατά την εκπαιδευτική επιτόπια
επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό του Ταμείου Περιθάλψεως. β) Φωτογραφικό
άλμπουμ με φωτογραφίες προσφύγων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ειλημμένες από το
διαδίκτυο.
Καλλιτεχνική έκφραση-παιχνίδι ρόλων: α) Υποδύονται ρόλους, με τους οποίους ενσαρκώνουν,
αφενός μουσουλμάνους, σλαβόφωνους και γηγενείς κατοίκους της Δράμας, και αφετέρου
νεοαφιχθέντες πρόσφυγες, έτσι ώστε μέσα από τις αντιθέσεις να αναδυθούν τα προβλήματα
και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από τη μετεγκατάσταση των προσφύγων. β) Υποδύονται
έναν ρεπόρτερ –ο συνεντευξιάζων– και μουσουλμάνους, σλαβόφωνους, γηγενείς κατοίκους
και νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στην πόλη της Δράμας –οι συνεντευξιαζόμενοι– έτσι ώστε
μέσα από τις αντίθετες μαρτυρίες των συνεντεύξεων που θα πάρουν, να αναδειχθεί η οπτική
γωνία, μέσα από την οποία η κάθε πληθυσμιακή ομάδα αντιλαμβάνεται τα τεκταινόμενα.
Εργασία σε ομάδες. α) Από το μαθητικό δυναμικό της τάξης σχηματίζουμε πέντε ομάδες, για
να πραγματώσουμε τις εξής εκπαιδευτικές τεχνικές: «Εκπαιδευτική επιτόπια επίσκεψη»,
«Παραγωγή γραπτού λόγου-δημιουργική γραφή», «Καλλιτεχνική έκφραση-Φωτογραφία».
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.
1η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ» για να υλοποιήσουν την
αντίστοιχη δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας.
2η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ» για να υλοποιήσουν την
αντίστοιχη δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας.
3η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ» για να υλοποιήσουν την
αντίστοιχη δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας.
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4η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ» για να υλοποιήσουν την
αντίστοιχη δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας.
5η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ» για να υλοποιήσουν την αντίστοιχη
δραστηριότητα από τα φύλλα εργασίας.
1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ» για να
υλοποιήσουν την αντίστοιχη δραστηριότητα, και «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ» για να
αξιολογήσουν το όλο εγχείρημα από τα φύλλα εργασίας.
β) Από το μαθητικό δυναμικό της τάξης σχηματίζουμε τρεις ομάδες, για να πραγματώσουμε
την εκπαιδευτική τεχνική «Καλλιτεχνική έκφραση-Παιχνίδι ρόλων».
1η, 2η και 3η Ομάδα: Γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ» και «ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ» για να υλοποιήσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες από τα
φύλλα εργασίας.
Ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση. Είναι μία μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
οπωσδήποτε, για να μεταδοθούν γνώσεις / πληροφορίες, να απαντηθούν απορίες και να γίνει
ανταλλαγή απόψεων μέσω διαλόγου.
Χρονική διάρκεια: 8 ώρες
1η ώρα: Δίνεται το ιστορικό πλαίσιο για το πρόβλημα των προσφύγων στη Δράμα και στην
Ελλάδα γενικότερα. Γίνονται υποδείξεις και για το πώς θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές το
υλικό που τους δόθηκε προς επεξεργασία. Επιπλέον, προχωράμε στη δημιουργία των ομάδων
που θα πραγματοποιήσουν τα φύλλα εργασίας.
2η ώρα: Επίσκεψη στην περιοχή της Δράμας, όπου κάποτε βρισκόταν «Ο προσφυγικός
συνοικισμός του Ταμείου Περιθάλψεως». Λήψη φωτογραφιών, παροχή πληροφοριών,
ερωταποκρίσεις, συζήτηση.
3η και 4η ώρα: Υλοποίηση των φύλλων εργασίας από κάθε ομάδα ξεχωριστά, στη σχολική
αίθουσα και στο εργαστήριο πληροφορικής.
5η, 6η και 7η ώρα: Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών. Ακολουθεί συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Διαρκεί τρεις ώρες, γιατί συμπεριλαμβάνεται και
το παιχνίδι ρόλων που πρέπει να παρουσιαστεί στην τάξη.
8η ώρα: Αξιολόγηση των φύλλων εργασίας, των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν,
μέσα από αυτό το ταξίδι τους ως «μικροί πρόσφυγες».
Υλικά: Φωτογραφική μηχανή, διαδίκτυο, φυλλομετρητής, power point, word, πληροφορίες
για τους πρόσφυγες από φωτοτυπίες, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, γραφική ύλη. Οι
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χώροι που θα χρησιμεύσουν για την υλοποίηση των φύλλων εργασίας, είναι το εργαστήριο
πληροφορικής και η σχολική αίθουσα •κανείς υπαίθριος/εξωτερικός χώρος.
Θέση μνημείου-διαδρομή: Η ανέγερση του μνημείου ξεκίνησε το 1924, στο χώρο πίσω από
τα Εκπαιδευτήρια και ανατολικά του οικισμού των Βορειομακεδόνων. Ξεκινώντας από την
Πλατεία Ελευθερίας διασχίζουμε προς τα πάνω την οδό Βενιζέλου --η αφετηρία της
βρίσκεται ακριβώς στην πλατεία-- και κάποια στιγμή φτάνουμε στη διασταύρωση, όπου
βρίσκονται τα Εκπαιδευτήρια και το Επισκοπείο. Από κει συνεχίζουμε στον οικισμό που
βρίσκεται πίσω από τα Εκπαιδευτήρια.
Παρατηρήσεις:
1. Όσον αφορά την επίσκεψη στον προσφυγικό συνοικισμό, πρέπει αναλόγως τη θέση του
σχολείου, να γίνει και η σχετική προετοιμασία. Π.χ. να ληφθεί υπ’ όψιν αν η μετακίνηση θα
γίνει πεζή ή με μέσα μεταφοράς, αν οι ώρες επίσκεψης παρεμποδίζουν τη λειτουργία του
σχολείου, αν θα υπάρχει συνεννόηση με ιδιοκτήτες ή κάποιον άψογο γνώστη του θέματος,
ώστε να λειτουργήσει ως ξεναγός, δίνοντάς μας πολλές λεπτομέρειες.
2. Όσον αφορά την παρουσίαση των φύλλων εργασίας, τα φύλλα που σχετίζονται με το
παιχνίδι ρόλων, και στα οποία οι μαθητές γίνονται «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ» και
«ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ» για να υλοποιήσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες,
είναι προαιρετικά. Επαφίεται στον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα κρίνει αν μπορούν να
υλοποιηθούν ή όχι. Εδώ προτείνουμε έναν τρόπο πραγματοποίησης αυτών των
δραστηριοτήτων, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε και να πραγματοποιηθούν. Επίσης,
φύλλο αξιολόγησης του όλου πονήματος, θα συμπληρώσουν και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ όμως,
κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί μόνο για τους μαθητές και συμπληρώνεται τελευταίο, μετά
το πέρας όλων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

γ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Ερωτήσεις επί τόπου (διευκρινιστικές,

καθοδηγητικές, ερευνητικές για να

αντιληφθούμε την κατανόηση ή το βαθμό και τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών).
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δ) ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ»
Α. Να δώσετε από τη Βικιπαίδεια / Βικιλεξικό τη σημασία και την ετυμολογία των
λέξεων «πρόσφυγας» και «προσφυγιά».
Β. «ΛΕΞΟΘΥΕΛΛΑ»: Να καταγράψετε λέξεις/εκφράσεις που σας έρχονται
αυθόρμητα στο μυαλό, όταν ακούτε τους όρους «πρόσφυγας» και «προσφυγιά».
2η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ»
Έχοντας «αποκτήσει εμπειρία» από τις κακουχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, να γράψετε σε 2-3 παραγράφους, ένα άρθρο
στη σχολική σας εφημερίδα για τα προβλήματα που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν στις μέρες
μας οι πρόσφυγες όλου του κόσμου.
3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Να αξιολογήσετε το όλο εγχείρημα της προσέγγισης των προσφύγων, καταγράφοντας
τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του, καθώς και τις «εμπειρίες» σας από αυτό το ταξίδι,
πίσω στο χρόνο, ως «μικροί πρόσφυγες».
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ»
Να φτιάξετε ένα άλμπουμ, με φωτογραφίες προσφύγων του Πόντου και της Μικράς
Ασίας, τις οποίες συγκεντρώσατε από το διαδίκτυο. Να βάλετε και από μία δική σας λεζάντα
στις φωτογραφίες, ώστε να αποδίδεται το περιεχόμενο, η «ατμόσφαιρα» και η «ιστορία»
τους.
2η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ»
Έχοντας «αποκτήσει εμπειρία» από τις κακουχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, να γράψετε σε 2-3 παραγράφους, ένα άρθρο
στη σχολική σας εφημερίδα, για τα προβλήματα που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν στις μέρες
μας, οι πρόσφυγες όλου του κόσμου.
3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Να αξιολογήσετε το όλο εγχείρημα της προσέγγισης των προσφύγων, καταγράφοντας
τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του, καθώς και τις «εμπειρίες» σας από αυτό το ταξίδι,
πίσω στο χρόνο, ως «μικροί πρόσφυγες».
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ»
Α. Να φτιάξετε ένα μικρό άλμπουμ, με τις φωτογραφίες που βγάλατε επί τόπου, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο συνοικισμό της «Περίθαλψης».
Β. Μετά την επίσκεψή σας στο συνοικισμό της «Περίθαλψης» και τις πληροφορίες
που σας δόθηκαν, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία,
να δώσετε επιτόπου την ταυτότητά του:
Α. Φορέας ανοικοδόμησης:……………………………………………................................
Β. Χώρος ανοικοδόμησης:…………………………………………………………………..
Γ. Χρόνος ανοικοδόμησης:………………………………………………………………….
Δ. Πολεοδομικά χαρακτηριστικά:…………………………..……………………………...
2η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ»
Έχοντας «αποκτήσει εμπειρία» από τις κακουχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, να γράψετε σε 2-3 παραγράφους, ένα άρθρο
στη σχολική σας εφημερίδα, για τα προβλήματα που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν στις μέρες
μας οι πρόσφυγες όλου του κόσμου.
3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Να αξιολογήσετε το όλο εγχείρημα της προσέγγισης των προσφύγων, καταγράφοντας
τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του, καθώς και τις «εμπειρίες» σας από αυτό το ταξίδι,
πίσω στο χρόνο, ως «μικροί πρόσφυγες».
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4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ»
Χάρτης 1: Οι κοινότητες του Νομού Δράμας με την παλαιά τους ονομασία

Μπακάλη, Προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα, σ. 117.
Αφού περιηγηθείτε στον παραπάνω χάρτη, και έχοντας σε φωτοτυπία ή ηλεκτρονικά τις
λίστες με τα ονόματα των χωριών, να εντοπίσετε πέντε χωριά και να τα μετονομάσετε με τη
σημερινή τους ονομασία:

1. ……………………………………………/.…………………………………………….
2. ……………………………………………/.…………………………………………….
3. ……………………………………………/.…………………………………………….
4. ……………………………………………/.…………………………………………….
5. ……………………………………………/.…………………………………………….
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2η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ»
Έχοντας «αποκτήσει εμπειρία» από τις κακουχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, να γράψετε σε 2-3 παραγράφους, ένα άρθρο
στη σχολική σας εφημερίδα, για τα προβλήματα που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν στις μέρες
μας οι πρόσφυγες όλου του κόσμου.

3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Να αξιολογήσετε το όλο εγχείρημα της προσέγγισης των προσφύγων, καταγράφοντας
τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του, καθώς και τις «εμπειρίες» σας από αυτό το ταξίδι,
πίσω στο χρόνο, ως «μικροί πρόσφυγες».
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5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ»
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ *
Είχαν τρανέψει κι οι μουριές
στις πόρτες μας μπροστά
κι έριχναν ίσκιο.
Είχαν τρανέψει τα παιδιά
και πήγαιναν σχολειό.
Σαν την κυψέλη του Μαγιού
βούιζε η Περίθαλψη,
φωνές παιδιών όλη τη μέρα
στους νέους τόπους, στη νέα πατρίδα·
δε νιώθουν τα παιδιά εκείνο που έχασαν,
το νιώθουν οι μεγάλοι—
εύκολα τα παιδιά ξεχνούν.
Ρίζωσαν τα παιδιά στη νέα τους γη·
ανέβαινε η ζωή σιγά σιγά
όπως οι κλώνοι της μουριάς,
ανέβαιναν μαζί μέρα τη μέρα, λεπτό λεπτό
και σκέπαζαν τα σπίτια της Περίθαλψης.
Ν. Α. Κωνσταντινίδης, Οπτική Γωνία 11, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 12.

* Διευκρίνιση Ν. Α. Κωνσταντινίδη: «Προσφυγική εγκατάσταση στη Δράμα», υποδηλώνοντας
το συγκεκριμένο αστικό προσφυγικό συνοικισμό «Περίθαλψη».
– Ποιο είναι το αισιόδοξο μήνυμα που αποπνέει το ποίημα; Τι συμβολίζουν οι μουριές;
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2η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ»
Έχοντας «αποκτήσει εμπειρία» από τις κακουχίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, να γράψετε σε 2-3 παραγράφους, ένα άρθρο
στη σχολική σας εφημερίδα, για τα προβλήματα που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν στις μέρες
μας οι πρόσφυγες όλου του κόσμου.

3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Να αξιολογήσετε το όλο εγχείρημα της προσέγγισης των προσφύγων, καταγράφοντας
τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του, καθώς και τις «εμπειρίες» σας από αυτό το ταξίδι,
πίσω στο χρόνο, ως «μικροί πρόσφυγες».
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6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ»:
Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Καθεμιά ομάδα χωριστά, επιλέγει και
πραγματοποιεί μία μόνο από τις παρακάτω δραστηριότητες:
Α. 1η Ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (15-25) και (28-36) από τη μεταπτυχιακή εργασία
της Γεωργίας Μπακάλη, «Το «Θάρρος» και το προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα και την περιοχή
της (1923-1926)», να πάρετε συνέντευξη από έναν μουσουλμάνο και από έναν σλαβόφωνο,
που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την περιουσία τους, καθώς και από έναν πρόσφυγα
που μόλις έφτασε στη Δράμα.
Β. 2η Ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (44-54) και (58-67) από την παραπάνω
μεταπτυχιακή εργασία της Γεωργίας Μπακάλη, να πάρετε συνέντευξη από ένα ανδρόγυνο
γηγενών και από ένα ανδρόγυνο προσφύγων της αστικής περιοχής της Δράμας, και στην
οποία να καθρεφτίζονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από την
αναγκαστική συνύπαρξη.
Γ. 3η Ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (71-89) από την παραπάνω μεταπτυχιακή εργασία
της Γεωργίας Μπακάλη, να πάρετε συνέντευξη από ένα ανδρόγυνο γηγενών και από ένα
ανδρόγυνο προσφύγων της ορεινής και πεδινής περιοχής της Δράμας, και στην οποία να
καθρεφτίζονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από την αναγκαστική
συνύπαρξη.
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7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ»:
Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Καθεμιά ομάδα χωριστά, επιλέγει και
πραγματοποιεί μία μόνο από τις παρακάτω δραστηριότητες:
Α. 1η Ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (15-25) και (28-36) από τη μεταπτυχιακή εργασία
της Γεωργίας Μπακάλη, «Το «Θάρρος» και το προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα και την περιοχή
της (1923-1926)», να κάνετε ένα παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε έναν μουσουλμάνο και έναν
σλαβόφωνο, που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την περιουσία τους, καθώς και σε έναν
πρόσφυγα που μόλις έφτασε στη Δράμα.
Β. 2η Ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (44-54) και (58-67) από την παραπάνω
μεταπτυχιακή εργασία της Γεωργίας Μπακάλη να κάνετε ένα παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε ένα
ανδρόγυνο γηγενών και σε ένα ανδρόγυνο προσφύγων της αστικής περιοχής της Δράμας και
στο οποίο να καθρεφτίζονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από την
αναγκαστική συνύπαρξη.
Γ. 3η ομάδα: Αφού διαβάσετε τις σελίδες (71-89) από την παραπάνω μεταπτυχιακή εργασία
της Γεωργίας Μπακάλη να κάνετε ένα παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο γηγενών
και σε ένα ανδρόγυνο προσφύγων της ορεινής και πεδινής περιοχής της Δράμας, και στο
οποίο να καθρεφτίζονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις που προέκυψαν από την
αναγκαστική συνύπαρξη.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Απαντήσεις σε Φύλλα Εργασίας)
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ΟΜΑΔΑ Α
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αίθουσα διδασκαλίας/Εργαστήριο πληροφορικής)
1η δραστηριότητα
Λύστε το σταυρόλεξο «ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Οριζόντια
2: Βυζαντινός ναός του 10ου αι. εντός των τειχών / (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ).
3: Βυζαντινός όρος του 10ου αι. που δηλώνει τους τειχισμένους οικισμούς / (ΚΑΣΤΡΟ).
5: Εποχή πριν από τη βυζαντινή περίοδο / (ΡΩΜΑÏΚΗ).
6: Πανδοχεία κατά μήκος της οδού Βενιζέλου για τη στάθμευση οδοιπόρων (τουρκ. λέξη) /
(ΧΑΝΙΑ).
8: Η μικρή πόλη / (ΠΟΛΙΧΝΗ).
9: Κεντρική οδός που ξεκινούσε από την ανατολική πύλη της βυζαντινής πόλης και κατέληγε
στη δυτική / (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ).
12: Η αμυντική ενίσχυση μιας τοποθεσίας-οικισμού με τη δημιουργία τειχών / (ΟΧΥΡΩΜΑ).
13: Χείμαρρος που περιέτρεχε τη βόρεια και ανατολική πλευρά της Δράμας εκτός των
τειχών/ (ΤΣΑΙ).
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Κατακόρυφα
2: Η νότια πλευρά της βυζαντινής Δράμας οριοθετούνταν από τις πηγές της / (ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ).
4: Βυζαντινή αυτοκράτειρα, σύζυγος του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου που ενταφιάστηκε στη
Δράμα το 1316 / (ΕΙΡΗΝΗ).
6: Η τελευταία περίοδος του Βυζαντίου / (ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ).
8: Ο πύργος του στην ανατολική πλευρά των βυζαντινών τειχών διατηρήθηκε μέχρι το 1945
(σε γεν.) / (ΡΟΛΟΓΙΟΥ).
10: Υψηλή τετράπλευρη οικοδομική κατασκευή στις γωνίες των τειχών για την ενίσχυση της
άμυνας της πόλης / (ΠΥΡΓΟΣ).
14: Σ’ αυτούς αφιερώθηκε ο Βυζαντινός μονόχωρος ναός του 14ου αι. στη βορειοανατολική
πλευρά των τειχών / (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ).
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ΤΙΤΛΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εκπαιδευτική επίσκεψη στα μνημεία)
3η δραστηριότητα
Παρατηρήστε το ναό της Αγίας Σοφίας και καταγράψτε στοιχεία σχετικά με την
αρχιτεκτονική, την κατασκευαστική τεχνική και το στολισμό του στον παρακάτω πίνακα:
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΕΡΗ ΝΑΟΥ

(Τρουλλαίος ναός με περίστωο μεταβατικού τύπου).
(Κεντρικός τετράγωνος χώρος που καλύπτεται από
οκτάπλευρο τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις
πεσσούς με τη μεσολάβηση τόξων και σφαιρικών τριγώνων.
Προθάλαμος που προστέθηκε αργότερα, βρίσκεται εννέα
σκαλοπάτια ψηλότερα. Περίστωο με ημικυλινδρικές καμάρες,
πολύ χαμηλότερο από τον κεντρικό πυρήνα περιβάλλει το ναό
από
τη βόρεια, τη νότια και τη δυτική πλευρά. Κωδωνοστάσιο,
αρχικά βάση μιναρέ).

ΘΕΣΗ

(Εντός των βυζαντινών τειχών του κάστρου της Δράμας στο
βόρειο-ανατολικό τμήμα της περιοχής).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Οι εσωτερικές διαστάσεις του ναού είναι: μήκος 13,40 μ. και
πλάτος 10,46 μ.).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Κατασκευαστικά υλικά: πέτρες, πλίνθοι και λάφυρα από
αρχαία κτίρια. Στη λιθοδομή παρεμβάλλονται καθ’ ύψος
τριπλές ζώνες πλίνθων διαφόρων μεγεθών. Η τοιχοδομία
μοιάζει με αυτή της πρώτης φάσης των τειχών της Δράμας.
Διάφορα ενεπίγραφα και μη, αρχαία και βυζαντινά
μάρμαρα, είναι εντοιχισμένα στο βόρειο και το δυτικό
τοίχο (spolia). Στο άνω τμήμα του ανατολικού τοίχου, νοτίως
της κόγχης διακρίνονται εντοιχισμένα δύο κομμάτια
επιγραφών σε μάρμαρο. Η μία είναι λατινική και δε σώζει
παρά μόνον δύο γράμματα R, C. Η δεύτερη είναι δημώδης
βυζαντινή και σώζει το όνομα και το επάγγελμα ενός
προσώπου ...]ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑ[ΝΝ0Υ...).

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

(Στο ιερό σώζεται μέρος της αρχικής τοιχογραφίας που
απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία
αγιογραφήθηκε κατά την ανέγερση του ναού.
Στο νάρθηκα σώζεται μεγάλη λαϊκότροπη τοιχογραφία
του 1917 που εικονίζει σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία.).
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αίθουσα διδασκαλίας / Εργαστήριο πληροφορικής)
1η δραστηριότητα
Κρυπτόλεξο: «ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»
Ζ

Ι

Ν

Ι

Ω

Ο

Ο

Β

Ν

Θ

Ο

Τ

Ι

Ι

Τ

Ρ

Ο

Ο

Φ

Ν

Ε

Π

Χ

Ρ

Υ

Σ

Ο

Σ

Τ

Ο

Μ

Ο

Σ

Φ

Ρ

Μ

Ρ

Τ

Ε

Σ

Θ

Ζ

Λ

Α

Τ

Τ

Τ

Ω

Α

Α

Τ

Λ

Υ

Σ

Τ

Ζ

Τ

Ο

Α

Ρ

Μ

Ε

Ν

Χ

Ρ

Α

Υ

Ω

Τα

Σ

Ο

Ο

Ρ

Ο

Μ

Ν

Λ

Χ

Ο

Σ

Π

Ν

Η

Ι

Ο

Ν

Υ

Σ

Ι

Α

Μ

Ε

Τ

Ρ

Ο

Υ

Λ

Λ

Α

Ι

Ο

Σ

Σ

Ο

Ν

Χ

Ρ

Τ

Ζ

Ι

Κ

Χ

Ο

Σ

Ι

Κ

Ι

Σ

Γ

Π

Σ

Ο

Ο

Ι

Ζ

Α

Ν

Ζ

Α

Β

Ε

Ν

Ε

Χ

Τ

Σ

Ε

Π

Ι

Γ

Ρ

Α

Φ

Η

Γ

Ρ

Ο Ο

Θ

Ο

Ο

Ε

Ζ

Ρ

Ν

Η

Ρ

Α

Μ

Ο

Ι

Ι

Ε

Ν

Γ

Ο

Σ

Ο

Ο

Σ

Ι

Ι

Ν

Α

Φ

Ι

Υ

Π

Σ

Κ

Α

Σ

Σ

Ε

Ι

Φ

Γ

Σ

Α

Ι

Φ

Η

Γ

Σ

Ε

Ν

Θ

Ρ

Α

Ε

Π

Ο

Υ

Λ

Τ

Ο

Δ

Ι

Ο

Ν

Υ

Σ

Ο

Σ

Σ

Β

Υ

Υ

Μ

Λ

Θ

Ω

Σ

Ρ

Α

Ο

Φ

Ο

Σ

Ι

Ν

Κ

Λ

Α

Ν

Ο

Α

Ο

Ο

Τα Ο

Σ

Ο

Ι

Γ

Ο

Κ

Ι

Α

Ο

Υ

Λ

Φ

Κ

Υ

Ν

Η

Ρ

Π

Λ

Υ

Τ

Ι

Γ

Κ

Α

Χ

Ο

Σ

Υ

Ι

Ι

Υ

Ζ

Ο

Ι

Ο

Ο

Ρ

Ε

Σ

Κ

Δ

Ε

Κ

Α

Τ

Ο

Σ

11. Αυτή την περίοδο χρονολογείται ο ναός της Αγίας Σοφίας Δράμας (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ).
12. Στη διάρκεια αυτού του αιώνα χτίστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας Δράμας (ΔΕΚΑΤΟΣ).
13. Μαρμάρινη πλάκα με κείμενο της βυζαντινής περιόδου και εντοιχισμένη στην ανατολική
πλευρά του ναού (ΕΠΙΓΡΑΦΗ).
14. Χώρος φύλαξης οστών υπήρξε μεταγενέστερα το κτίσμα στη νότια πλευρά του ναού
(ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ).
15. Αλλιώς το περιστύλιο στον κεντρικό χώρο του ναού (ΠΕΡΙΣΤΩΟ).
16. Τετράγωνοι ογκώδεις κίονες πάνω στους οποίους στηρίζεται ο θόλος του ναού
(ΠΕΣΣΟΙ).
17. Δομικό υλικό (ορθογώνιο τούβλο) που χρησιμοποιήθηκε στην τοιχοποιία του ναού
(ΠΛΙΝΘΟΣ).
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18. Ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, αλλιώς ……… στα
χρόνια του σουλτάνου Μουράτ Α΄ (ΤΖΑΜΙ).
19. Στο νάρθηκα του ναού σώζεται ζωγραφική παράσταση, αλλιώς …………………. του
1917 με σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία (ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ).
20. Τύπος ναού με τρούλο, όπως η Αγία Σοφία Δράμας.
2η δραστηριότητα
Ναός Ταξιαρχών. Συμπληρώστε τα κενά:
Ο ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται, πολύ κοντά στη …………. (ανατολική) πλευρά του
τείχους της βυζαντινής πόλης. Πρόκειται για ένα μικρό και απέριττο μνημείο με ιδιαίτερη
τοιχοποιία και αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο. Η κατασκευή του χρονολογείται στην
……………(παλαιολόγεια) εποχή, στις αρχές του ………(14ου) αιώνα και, κατά μια εκδοχή,
ενδεχομένως να αποτέλεσε το………..(ταφικό) παρεκκλήσιο, στο οποίο ενταφιάστηκε η
σύζυγος του βυζαντινού αυτοκράτορα ………………..(Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου),
Ειρήνη η………….(Μομφερρατική), που απεβίωσε και τάφηκε στη Δράμα το……….(1316).
Ο ναός ως προς την εσωτερική του διάρθρωση και τους χώρους που περιέχει χαρακτηρίζεται
ως……………….(μονόχωρος καμαροσκεπής ναός, σήμερα ξυλόστεγος). Αποτελείται από
μια ορθογώνια αίθουσα, από την οποία εξέχει στα ανατολικά η κόγχη του Ιερού Βήματος. Η
είσοδος βρίσκεται στη ……………..(δυτική) πλευρά, ενώ δύο παράθυρα ανοίγονται στις δύο
μακριές πλευρές του. Διάφορα ενεπίγραφα και μη, αρχαία και βυζαντινά μάρμαρα είναι
…………………………. (εντοιχισμένα) στην τοιχοδομή του (spolia). Στο εσωτερικό του
ναού, στο ανατολικό και νότιο τμήμα του σώζονται …………….(τοιχογραφίες), που
χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα με σκηνές από τον κύκλο των Παθών
και μεμονωμένες μορφές αγίων. Ο ναός διέθετε και μαρμάρινο …………(τέμπλο), από το
οποίο βρέθηκε μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονικών μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών
αποκατάστασης του μνημείου. Το Νοέμβριο του……(1973) άρχισαν αναστηλωτικές εργασίες
στο ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Χαράλαμπο Πέννα και
τον

αρχιτέκτονα

Αργύρη

Μπακιρτζή

λόγω

της

οικοδόμησης

της

παρακείμενης

πολυκατοικίας. Κατά την ανασκαφή αποκαλύφθηκε τμήμα του……………….(τείχους) της
πόλης με τρεις πυλίδες. Σε επαφή με τη νότια πλευρά του ναού εμφανίστηκε μεταγενέστερος
καμαροσκέπαστος ………… (τάφος) της …………………(παλαιολόγειας) εποχής.
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ΟΜΑΔΑ Β
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΟΜΑΔΑ Γ
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια ιστορία τόσο παλιά, αλλά τόσο δική μας...
4) α) Ποιος είναι ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του κτηρίου και γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος
ρυθμός;
Ενδεικτική απάντηση:
Σύμφωνα όμως με την ευρωπαϊκή αντίληψη για τη σχολική αρχιτεκτονική ο ρυθμός των
διδακτηρίων της περιόδου αυτής έπρεπε να έχει μορφή Π ή Η, να είναι προσαρμοσμένος προς
το φυσικό περιβάλλον και την ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση, να δημιουργεί συνειρμούς
και αναγωγές προς την αρχαία Ελλάδα με επιστέψεις και αετώματα, με τον κλασικό τύπο του
και από την άλλη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υγιεινής και της Παιδαγωγικής
επιστήμης (πολύ καλός φωτισμός, ηλιασμός και αερισμός).
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ΟΜΑΔΑ Δ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
(Παμπούκα, Τζήμου, Αναστασιάδη)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Με βάση την ξενάγηση που παρακολουθήσατε, αναγνωρίστε τα παρακάτω αρχοντικά και
συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτότητας του κάθε αρχοντικού:
1. Ονομασία: Οικία Παμπούκα («Αρχοντικό»).
Διεύθυνση-περιοχή: Περδίκα 8 και Παπαϊωακείμ γωνία.
Έτος ανέγερσης: 1930.
Αρχιτέκτονας–μηχανικός: Σχεδιαστής του ο Χρήστος Δημόπουλος, βοηθός του Αυστριακού
μηχανικού-αρχιτέκτονα Konrad von Vilas. Δούκας (πολιτικός μηχανικός).
Αρχικός ιδιοκτήτης: Παμπούκας Ζήσης από το Δοξάτο, διευθυντής της Αμερικανικής
εταιρείας καπνού Standard.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Διώροφη νεοκλασική κατοικία, αξιόλογο δείγμα
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αιώνα. Ένα από τα αξιολογότερα
νεοκλασικά κτίσματα της Δράμας. Η κύρια είσοδος έχει διπλή καμπυλόμορφη κλίμακα, ένα
από τα πιο αγαπητά θέματα του Αυστριακού αρχιτέκτονα Konrad von Vilas που συναντάμε
και σε άλλα δικά του κτίρια (Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας).
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Το κτίσμα άλλαξε πολλές χρήσεις κατά καιρούς: το 1931 η
εταιρεία Standard χρεοκόπησε και ο Παμπούκας το πούλησε στο Τ.Α.Κ. (Ταμείον
Ασφαλίσεως Καπνεργατών) και στεγάστηκαν εκεί τα γραφεία του Ταμείου και μικρή μονάδα
Πρώτων Βοηθειών. Αργότερα στέγασε το Τμήμα Τροχαίας Δράμας, ενώ από το 1972 μέχρι
το 1979 λειτούργησε ως Κέντρο Νεότητας. Από το 1982 μέχρι το 1986 στέγασε το 13ο
Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Την περίοδο 1982-1986 λειτούργησε ως ταβέρνα με την
επωνυμία «Το Αρχοντικό». Από το 1986 μέχρι το 1996 ήταν Παιδικός Σταθμός και από το
1997 μέχρι το 2004 στέγασε το 6ο Νηπιαγωγείο Δράμας.
Τωρινοί ιδιοκτήτες: Ι.Κ.Α. Δράμας.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Εγκαταλελειμμένο.
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2. Ονομασία: Αρχοντικό Αναστασιάδη.
Διεύθυνση-περιοχή: Αγίας Βαρβάρας 5, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: 1875.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Ιωάννης Αναστασιάδης, Έλληνας προεστός και καπνέμπορος.
Ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά-διακόσμηση:

Χαρακτηριστικό

δείγμα

νεοελληνικής

αρχιτεκτονικής παράδοσης. Αποτελεί την παλαιότερα χρονολογημένη κατοικία της πόλης.
Διώροφο κτίσμα ογκώδες, επιβλητικό, με ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή. Εξωτερικά είναι
επενδεδυμένο από μάρμαρο τοπικής προέλευσης (έτσι εξηγείται και η ευρέως γνωστή
ονομασία του «μαρμάρινο σπίτι»). Κάθε όροφος έχει ύψος 4 μ. Στο οίκημα κυριαρχούν τα
χαρακτηριστικά του νεοκλασικισμού. Έχει σχήμα ορθογωνικό, αυστηρά κυβόσχημη μορφή
και μεγάλα παράθυρα ορθογωνικού επίσης σχήματος. Ξεχωρίζουν οι κεντρικοί κίονες στον
εξώστη της κύριας όψης, που έχουν βάση με λεοντοκεφαλές. Ιδιαίτερο επίσης στοιχείο είναι
το «άστρο του Δαυίδ» που σχηματίζεται στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του φεγγίτη της
κύριας εισόδου, στο ισόγειο. Το ίδιο σύμβολο υπάρχει και στο κιγκλίδωμα του εξώστη της
οπίσθιας όψης.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Μόνο κατοικία.
Τωρινοί ιδιοκτήτες: Αδελφοί Καληώρα (σπίτι), Βασίλειος Υάκινθος (αυλή).
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Εγκαταλελειμμένο αλλά σε καλή κατάσταση.

3. Ονομασία: Αρχοντικό Τζήμου.
Διεύθυνση-περιοχή: Γωνία οδών Παγγαίου και Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: 1923-1925.
Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Konrad Jacob von Vilas.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Ανδρέας Τζήμου.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Νεοκλασικό διώροφο κτίριο. Τέλειο παράδειγμα
του εκλεκτικισμού καθώς παρατηρούμε ανάμειξη στοιχείων διαφορετικών εποχών και
ρυθμών: στοιχεία αναγεννησιακά (τριμερής διαίρεση του κτιρίου σε ύψος, χρήση
διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών στους ορόφους, γιρλάντες με φυτικό διάκοσμο,
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ρόδακες κλπ.), στοιχεία μπαρόκ (σχεδιασμός σκάλας), art nouveau μοτίβα. O von Vilas έδινε
ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και επεδίωκε την τελειότητα στην κατασκευή. Όλα τα
μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία εμφανίζουν εξαιρετική ποικιλία. Εξαιρετικός είναι
και ο ανάγλυφος διάκοσμος (ρόδακες, φυτικός διάκοσμος κλπ.). Λέγεται ότι για την εκτέλεση
του ανάγλυφου διάκοσμου πάνω στο μάρμαρο σχεδίαζε ο ίδιος ο von Vilas τις λεπτομέρειες
σε πατρόν και σε κλίμακα 1:1. Το κύριο ενδιαφέρον της σύνθεσης βρίσκεται στη
διαμόρφωση της γωνίας, της πιο εκτεθειμένης στη θέα (όπου το περίτεχνο αέτωμα στυλ
Queen Anne). Στις τέσσερις όψεις, παρόλο που γίνεται χρήση κοινών μορφολογικών
στοιχείων, δημιουργείται ξεχωριστή σύνθεση για κάθε μια από αυτές. Ο διώροφος
στεγασμένος εξώστης του κεντρικού τμήματος διαμορφώνεται στον πρώτο όροφο με
δωρικούς κίονες και θριγκό, ενώ στο δεύτερο όροφο, με τη χρήση ιονικών κιόνων, η σύνθεση
γίνεται πιο ανάλαφρη. Στον κεντρικό εξώστη οδηγεί από την αυλή μια μαρμάρινη
καμπυλόμορφη κλίμακα. Η στέγη του κτίσματος είναι από ξύλο και καλύπτεται με πλάκες
αμιάντου.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Λόγω της εξέχουσας θέσης και της επιβλητικής
αρχιτεκτονικής του, το κτίριο καταλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά το 1941 από τους
Γερμανούς ως αρχηγείο αφού έδιωξαν την οικογένεια Τζήμου και στη συνέχεια από τους
Βουλγάρους μέχρι το 1945. Μετά την απελελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε από τον Ε.Λ.Α.Σ.,
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας από την Εθνοφυλακή και μέχρι το 1951 από την 27η
Ταξιαρχία, γι’ αυτό το λόγο το κτίριο παρέμεινε στη μνήμη των Δραμινών ως «Ταξιαρχία».
Στην οικογένεια Τζήμου επιστράφηκε οριστικά το έτος 1955.
Τωρινοί ιδιοκτήτες: Οικογένεια Τζήμου.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Κατοικία της οικογένειας Τζήμου.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΑ-ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
(Αθανασόπουλου, Πορτοκάλογλου, Σπήρερ, Πρωτόπαπα, Αναστασιάδη)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Α. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν να αναγνωρίσετε και να σημειώσετε κάτω από κάθε
φωτογραφία ποια φάση εικονίζεται κάθε φορά:

μεταφύτευση στο χωράφι

τσάπισμα και ράντισμα

μεταφορά από το χωράφι στο σπίτι

εμπορική δεματοποίηση

βελόνιασμα ή μπούρλιασμα, σαρίκιασμα

ξήρανση στον ήλιο
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σπορά, πότισμα και ξεβοτάνισμα

αποθήκευση των σαρικιών

ξεφύλλισμα και διαλογή-κατάταξη σε ποιότητες

παστάλιασμα
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σπάσιμο

Β. Γράψτε τώρα τα στάδια αυτά με τη σωστή χρονική τους σειρά:
1ο α , 2ο η, 3ο δ, 4ο στ, 5ο ι, 6ο ζ, 7ο ε, 8ο γ, 9ο θ, 10ο β, 11ο κ.

Γ. Ποιες από τις φάσεις αυτές γίνονταν στα καπνομάγαζα;
Οι β και κ.

Δ. Με βάση τις φωτογραφίες ποια συμπεράσματα βγάζετε για την ηλικία και το φύλο των
καπνοκαλλιεργητών και καπνεργατών;
Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών και των δύο φύλων. Σε όσα από τα στάδια οι εργασίες
γίνονται στα χωράφια ή τα σπίτια φαίνεται ότι συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Στα
καπνομάγαζα δουλεύουν κατά βάση ενήλικες. Τις θέσεις ευθύνης έχουν άντρες, ενώ οι
γυναίκες εργάζονται κυρίως στη διαλογή.

2. Με βάση την ξενάγηση που παρακολουθήσατε, αναγνωρίστε τις παρακάτω καπναποθήκες
και συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτότητας της κάθε καπναποθήκης:
1. Ονομασία: Καπναποθήκη Αθανασόπουλου (ιδιοκτήτης του από το 1956).
Διεύθυνση-περιοχή: Περδίκα 17 και Νίκης, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: τυπική κατασκευή της περιόδου της Τουρκοκρατίας, πριν το 1904.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Βασίλειος Γρηγοριάδης (1904).
Αριθμός ορόφων: 4 (στην ανατολική πλευρά), 2 (στη δυτική), λόγω του επικλινούς εδάφους.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Είναι τυπική
κατασκευή της περιόδου της Τουρκοκρατίας με νεοκλασικά επιμέρους στοιχεία, δομημένη
από πέτρα και ξύλο.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Χρησιμοποιήθηκε για τη επεξεργασία καπνού περίπου ως
τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Από το 1976 μέχρι το 1981 ενοικιάστηκε και λειτούργησε
ως βιοτεχνία (Mass Fashion).
Τωρινοί ιδιοκτήτες: Μιχαήλ, Κωνσταντίνος, Δήμητρα Αθανασόπουλου.
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Τωρινή χρήση-κατάσταση: εγκαταλελειμμένη και έκθετη στη φθορά του χρόνου και των
καιρικών συνθηκών.

2. Ονομασία: Πορτοκάλογλου (αρχικός ιδιοκτήτης) ή Σ.Ε.Κ.Ε. (εταιρεία καπνού που
χρησιμοποίησε το κτίριο μετά την απελευθέρωση).
Διεύθυνση-περιοχή: Περδίκα 10 και Δωδεκανήσου, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: 1904.
Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Αυστριακός Konrad Von Vilas.
Αρχικοί ιδιοκτήτες: Μάρκος Αλεξίου Πορτοκάλογλου, Αθηναίος καπνέμπορος από τα
Κοτύωρα του Πόντου.
Αριθμός ορόφων: 4 και σοφίτα.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και
επιβλητικότερα κτίρια της εποχής και από τα σημαντικότερα δείγματα βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής. Η μορφολογία και οργάνωση των όψεων έχουν εμφανείς ευρωπαϊκές
επιδράσεις με στοιχεία art nouveau. Η χρήση εμφανών κεραμιδοκόκκινων πλίνθων στη
διαμόρφωση των τοξοτών ανωφλίων των ανοιγμάτων και στις οριζόντιες ταινίες που
διαχωρίζουν τους ορόφους, οι οποίες προβάλλονται χρωματικά πάνω στην ώχρα του
επιχρίσματος, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η αντίθεση των χρωμάτων στην
κύρια όψη γίνεται ακόμη πιο έντονη με τις εναλλασσόμενες στρώσεις πλίνθων και
επιχρίσματος στις ακμές του κτιρίου. Ιδιαίτερα αξιόλογα στοιχεία που συμπληρώνουν την
όλη σύνθεση, αποτελούν το κεντρικό «Έρκερ» (εξώστης) που υποδηλώνει τους χώρους των
γραφείων στο εσωτερικό, καθώς και η περίτεχνη κατασκευή της σιδερένιας κεντρικής
εισόδου με στοιχεία art nouveau. Στην κάτοψη της έχει σχήμα Π και σχηματίζει έτσι
εσωτερική αυλή.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Από το 1904 λειτουργούσε ως καπνομάγαζο. Κατά την
τρίτη βουλγαρική κατοχή (1941-1944) κατασχέθηκε από τους κατακτητές, οι οποίοι
συνέχισαν την επεξεργασία καπνού. Μετά την απελευθέρωση το κτίριο νοίκιασε και
αργότερα (το 1956) εξαγόρασε η εταιρεία καπνού Σ.Ε.Κ.Ε. Το 1958 το κτίσμα χτυπήθηκε
από κεραυνό, ο οποίος δημιούργησε ρωγμή ορατή μέχρι σήμερα. Από το 1974,
χρησιμοποιήθηκε μόνο ως καπναποθήκη, αφού η επεξεργασία καπνού μεταφέρθηκε στην
Καβάλα. Την καπναποθήκη αυτή αγόρασε ο Δήμος Δράμας από τη Σ.Ε.Κ.Ε. το 2000 με
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σκοπό να την μετατρέψει σε πολιτιστικό κέντρο. Το Σεπτέμβριο του 2012, έπειτα από
κάποιες απαραίτητες ενέργειες καθαρίστηκε ο περιβάλλων χώρος της Καπναποθήκης και
φιλοξένησε για πρώτη φορά ορισμένες εκδηλώσεις που εντάσσονταν στο ευρύτερο
(προφεστιβαλικό) πρόγραμμα του 35ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους.
Τωρινός ιδιοκτήτης: Δήμος Δράμας.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Εγκαταλελειμμένο, στους εσωτερικούς χώρους διατηρούνται
ακόμα τα μηχανήματα, το κλιμακοστάσιο με το σιδερένιο κιγκλίδωμα που οδηγεί στον πρώτο
όροφο, όπου βρίσκονται τα γραφεία, και τα ξύλινα δοκάρια.

3. Ονομασία: Σπήρερ (αρχικός ιδιοκτήτης) ή Αυστροελληνικής (εταιρεία καπνού που
αγόρασε το κτίριο το 1923).
Διεύθυνση-περιοχή: Αγία Βαρβάρα, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: 1925.
Αρχιτέκτονας-μηχανικός: Αυστριακός Konrad Von Vilas.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Hermann Spierer, Ελβετοεβραίος καπνέμπορος.
Αριθμός ορόφων: 5.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Πρόκειται για ένα πενταώροφο κτίσμα με
ορθογωνική κάτοψη και αναλογίες πλευρών 1:3. Το ισόγειο διαιρείται διά μέσου μιας
εγκάρσιας τοιχοποιίας σε δυο τμήματα με ανεξάρτητες για το καθένα εισόδους. Η εξωτερική
τοιχοποιία είναι από λιθοδομή, τα εσωτερικά υποστηλώματα ξύλινα και του ημιυπόγειου
κτιστά. Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και σε επαφή με αυτό βρίσκεται το μικρότερο σε
όγκο και έκταση κτίριο των γραφείων της εταιρείας. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα, με
ανεξάρτητη είσοδο από το δρόμο, αλλά και εσωτερική επικοινωνία με το κυρίως κτίσμα.
Αξιόλογη είναι η μορφολογία των ξύλινων θυρών του και ιδιαίτερα της κύριας εξώθυρας με
στοιχεία art nouveau. Η οικοδομή εξαιτίας του όγκου της προκάλεσε την έντονη αντίδραση
των τότε κατοίκων της περιοχής.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Ως καπνομάγαζο μέχρι το 1974 και στη συνέχεια ως
καπναποθήκη.
Τωρινός ιδιοκτήτης: Μανώλης Λεδάκης.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Ξενοδοχείο.
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4. Ονομασία: Πρωτόπαππα (πρώην Μιχαηλίδη = αρχικός ιδιοκτήτης).
Διεύθυνση-περιοχή: Όθωνος 1-3, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: Μεταξύ 1912 και 1920.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Στη θέση της σημερινής καπναποθήκης, υπήρχαν μια κατοικία οκτώ
δωματίων, μια δεύτερη κατοικία τεσσάρων ανωγείων και δύο ισογείων δωματίων και ένα
θέατρο. Τα κτίσματα κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους κτίστηκε η καπναποθήκη και το
γραφείο. Το 1922 η καπναποθήκη αγοράστηκε από την Αικατερίνη Μιχαηλίδου, από τη
Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιήθηκε από το σύζυγό της Αλέξανδρο για την επεξεργασία
καπνού.
Αριθμός ορόφων: 4.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Είναι τετραώροφη
καπναποθήκη με υπόγειο και ένα γραφείο. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κτηρίου ειδικής
χρήσης και λειτουργίας και τεκμήριο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Δράμας στον τομέα
της επεξεργασίας καπνού.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Η επεξεργασία καπνού συνεχίστηκε μέχρι το 1955.
Τωρινός ιδιοκτήτης: «Αναστάσιος Λαλισίδης και Υιοί» Ε.Ε.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Το κτίριο παραμένει ασυντήρητο.

5. Ονομασία: Καπναποθήκη Αναστασιάδη.
Διεύθυνση-περιοχή: Αγίας Βαρβάρας 5, Πηγές Αγίας Βαρβάρας.
Έτος ανέγερσης: 1875.
Αρχικός ιδιοκτήτης: Ιωάννης Αναστασιάδης, καπνέμπορος.
Αριθμός ορόφων: 2.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-διακόσμηση: Κρίθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο
τέχνης. Είναι διώροφο κτίριο, 250 τ.μ. περίπου με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Στη βόρεια
πλευρά εφάπτεται με το «πέτρινο σπίτι», κατοικία του πρώτου ιδιοκτήτη Ιωάννη
Αναστασιάδη, και ήταν το πρώτο μεγάλο καπνομάγαζο της Δράμας.
Χρήσεις που είχε κατά καιρούς: Οι Βούλγαροι, μετά τον εκτοπισμό των Ελληνοεβραίων της
Δράμας το Μάρτιο του 1943, κατέσχεσαν την αποθήκη και τη λεηλάτησαν. Μετά την
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απελευθέρωση και μέχρι το 1953 λειτούργησε ως χορευτικό κέντρο με το όνομα «Τιτάνια».
Μέχρι το 1958 λειτούργησε ως καθαριστήριο με την επωνυμία «Κύκνος». Στη συνέχεια
μετατράπηκε σε υφαντήριο και λανάρα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τους ιδιοκτήτες του
ως αποθήκη, μετά από μικρή συντήρηση της οροφής.
Τωρινός ιδιοκτήτης: Αδελφοί Παπαθεοδώρου και Στέφανος Ηλιάδης.
Τωρινή χρήση-κατάσταση: Το κτίριο παραμένει ασυντήρητο.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ» (Ενδεικτικές απαντήσεις)
1) Περιηγητές
Πρόκειται για επιβλητικό διώροφο κτίριο, κυρίαρχο γνώρισμα του οποίου, τόσο στην
κάτοψη όσο και στις όψεις, είναι η συμμετρία. Το οικοδόμημα, που σχηματίζει σχήμα Τ σε
κάτοψη, στεγάζει ευρύτατο προθάλαμο με κεντρικό κλιμακοστάσιο ανόδου στον όροφο,
δεκαέξι αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και βοηθητικά κλιμακοστάσια στην επιμήκη
πτέρυγά του. Ένα ευρύχωρο αμφιθέατρο φυσικής-χημείας σχηματίζεται στην εγκάρσια
πτέρυγα του συγκροτήματος. Το κτίριο εδράζεται σε βάση ανάδειξης, φέρει ανοίγματα με
τοξωτές απολήξεις και στεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.
2) Δημοσιογράφοι
Βασίλης Ξανθόπουλος: Γεννήθηκε στη Δράμα το 1951 και τελείωσε το Λύκειο το 1969.
Πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1973 έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Chicago όπου πήρε πτυχία Masters (1976), PH.D. (1978) στη Φυσική. Εκεί
υπήρξε μαθητής του μεγάλου Σουμπραμανιάν Τσαντρασεκάρ (βραβείο Nobel Φυσικής
1983), γνωστού από το ομώνυμο Όριο Chandrasekhar. Δίδαξε στα πανεπιστήμια Montana
S.U., Syracuse, Harvard, Chicago και στο Ινστιτούτο Max Plank. Διετέλεσε επιμελητής
Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980-1982). Από το 1983 και μέχρι το
θάνατό του ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διετέλεσε και πρόεδρος τμήματος (1987-90) σε ηλικία μόλις 35
ετών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 60 πρωτότυπες εργασίες, πάνω από
200 κριτικές εργασιών άλλων επιστημόνων και το μικρό εκλαϊκευτικό βιβλίο «Περί αστέρων
και Συμπάντων» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1η έκδοση 1986). Δολοφονήθηκε στις
27/11/1990 ενώ δίδασκε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκτέλεση πολύπλοκων
αλγεβρικών υπολογισμών, σε αίθουσα τερματικών του κεντρικού Η/Υ του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Από το 1992 διεξάγεται στο 1ο Λύκειο Δράμας διαγωνισμός στη Φυσική και τα
Μαθηματικά για τους μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων όλου του Νομού.
Συνδιοργανώνεται από το Δήμο Δράμας, το Σύλλογο Θετικών Επιστημόνων, την ΕΛΜΕ και
τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας. Ο Δήμος Δράμας θεσμοθέτησε χρηματικά βραβεία για
τους τρεις πρώτους κάθε τάξης.
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Άλλοι διακεκριμένοι απόφοιτοι:
Τενεκετζής Δημοσθένης (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν),
Αγοραστός Θεόδωρος (καθηγητής ιατρός Μαιευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),
Ανδρεάδης Χαράλαμπος (Διευθυντής 3ου Τμήματος Ογκολογίας Α.Ν. Θεσσαλονίκης και
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας του καρκίνου),
Αποστολίδης Κωνσταντίνος (Raycap),
Γκατζούλης Κωνσταντίνος (ιατρός Καρδιολογίας, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης),
Γκατζούλης Μιχαήλ (διαπρεπής καρδιοχειρουργός),
Ζάνος Σταύρος (διαπρέπει στο Σιάτλ των ΗΠΑ, ιατρός και ερευνητής σε νέες τεχνολογίες
αποκατάστασης της κινητικότητας παραπληγικών ασθενών και ασθενών με εγκεφαλικά
επεισόδια).
Θεοδωρίδης Άρης (εφοπλιστής, χορηγός και ευεργέτης του σχολείου),
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος (πλαστικός χειρουργός),
Παυλίδης Ορέστης (καρδιολόγος σε νοσοκομείο της Αμερικής και Διευθυντής πτέρυγας του
Ωνασείου).
3) Καλλιτέχνες.

Η φωτογραφία που έχουμε είναι από κάρτα που ταχυδρομήθηκε την 1/1/1928 και δείχνει τόσο
τη θέση του αγάλματος στην πλατεία όσο και τα ανάγλυφα γράμματα. Η μεταφορά του έγινε
μάλλον για να μη δημιουργούνται τριβές με τη γειτονική χώρα. Έτσι στην καινούργια θέση του
αγάλματος η μάνα δείχνει στο παιδί της το σχολείο. Εκτός από τη μεταφορά όμως φρόντισαν να
εξαφανίσουν τα γράμματα και να κοντύνουν το βάθρο. Το άγαλμα αυτό όμως είχε και άλλη
περιπέτεια, αφού σε πρακτικό του συλλόγου των καθηγητών στις 18-1-1945 διαβάζουμε ότι η
σχολικήεπιτροπή αποφάσισε να σβηστούν τα (βουλγάρικα) γράμματα που υπάρχουν πάνω του.
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ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ»
Α. Να δώσετε από τη Βικιπαίδεια / Βικιλεξικό τη σημασία και την ετυμολογία των
λέξεων «πρόσφυγας» και «προσφυγιά».
Απάντηση: Πρόσφυγας (από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια).
Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες,
κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας
δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της
εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής
ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων (πολιτικός πρόσφυγας), και επιπλέον τού είναι αδύνατο
να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του, ή, εξαιτίας του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να
τεθεί υπό αυτή την προστασία. Μέχρι να του αναγνωρισθεί νομικά η ιδιότητα του πρόσφυγα
από μία χώρα, ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται υπό το καθεστώς του «αιτούντος άσυλο».
Συνήθως η αδυναμία εξασφαλίσεως προστασίας είναι αποτέλεσμα πολέμου, ωστόσο ο
παραπάνω ορισμός αποκλείει τους πρόσφυγες εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Μία άλλη
κατηγορία ανθρώπων που ονομάζονται πρόσφυγες και δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω
ορισμό είναι όσοι μετεγκαθίστανται ομαδικά σε άλλη περιοχή της δικής τους χώρας, είτε
εξαιτίας φυσικών καταστροφών, είτε για άλλο λόγο πάνω από τις δυνάμεις τους. Αυτοί
ονομάζονται εσωτερικοί πρόσφυγες.
Ο ορισμός του πρόσφυγα έχει επεκταθεί στην πρακτική του Ο.Η.Ε. και στους
απογόνους προσφύγων, σε δύο ειδικές περιπτώσεις: τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και
αυτούς από τη Δυτική Σαχάρα. Αυτή τη στιγμή ο Ο.Η.Ε. δεν θεωρεί ότι η ιδιότητα του
πρόσφυγα είναι κληρονομική για οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων. Στο τέλος του 2014
υπολογίζεται ότι υπήρχαν περίπου 19,5 εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, τα 14,4
εκατομμύρια υπό την ευθύνη της UNHCR και τα 5,1 εκατομμύρια, οι Παλαιστίνιοι
πρόσφυγες, υπό την ευθύνη της UNRWA. Τα 14,4 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν μία
αύξηση 2,7 εκατομμυρίων από το 2013 (+23%), την υψηλότερη από το 1995. Ανάμεσά τους,
οι πρόσφυγες του συριακού εμφύλιου πολέμου έγιναν η μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων το
2014 (3,9 εκατομμύρια, 1,55 εκατομμύριο περισσότεροι από το προηγούμενο έτος),
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ξεπερνώντας τους Αφγανούς (2,6 εκατομμύρια), που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη
προσφυγική ομάδα επί τρεις δεκαετίες. Το Φεβρουάριο του 2015 η Τουρκία έγινε η χώρα που
φιλοξενεί τους περισσότερους πρόσφυγες, με 2,2 εκατομμύρια Σύρους και 300 χιλιάδες
Ιρακινούς. Το Πακιστάν έρχεται δεύτερο, φιλοξενώντας 1,6 εκατομμύριο Αφγανούς. Η
θρησκευτική ταυτότητα αναδεικνύεται σε σημαντική πλευρά του προσφυγικού ζητήματος
στις περισσότερες χώρες φιλοξενίας προσφύγων.
Βικιλεξικό → Πρόσφυγας
πτώση

ενικός

πληθυντικός

Ονομαστική πρόσφυγας πρόσφυγες
Γενική πρόσφυγα προσφύγων
Αιτιατική πρόσφυγα πρόσφυγες
Κλητική πρόσφυγα πρόσφυγες

Ετυμολογία
πρόσφυγας < ελληνιστική κοινή πρόσφυξ < προσφεύγω < πρός + αρχαία ελληνική φεύγω.
Ουσιαστικό
πρόσφυγας αρσενικό / θηλυκό


που αναγκαστικά εγκαταλείπει τον τόπο μόνιμης διαμονής και κατοικίας και για
διάφορους λόγους προσφεύγει ή καταφεύγει σε άλλη χώρα.

Συγγενικές λέξεις


προσφυγιά



προσφυγικός



προσφυγάκι



προσφυγόπουλο



προσφυγοπούλα



→ δείτε τις λέξεις: προσφεύγω και φεύγω.

Δείτε επίσης:


μετανάστης



χοτ –σποτ.
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Βικιλεξικό → Προσφυγιά
πτώση

ενικός

πληθυντικός

Ονομαστική προσφυγιά προσφυγιές
Γενική προσφυγιάς προσφυγιών
Αιτιατική προσφυγιά προσφυγιές
Κλητική προσφυγιά προσφυγιές
Ετυμολογία
προσφυγιά < πρόσφυγας
Ουσιαστικό
προσφυγιά θηλυκό
1. η κατάσταση του πρόσφυγα
2. το σύνολο των προσφύγων από μια περιοχή
3. (πολιτική), (κοινωνιολογία): η πιεστική μόνιμη μετεγκατάσταση σε άλλο τόπο.
Β. «ΛΕΞΟΘΥΕΛΛΑ»: Να καταγράψετε λέξεις/εκφράσεις που σας έρχονται αυθόρμητα
στο μυαλό, όταν ακούτε τους όρους «πρόσφυγας» και «προσφυγιά».
Πόλεμος επιθετικός / κατακτητικός, εκτοπισμός, άπατρις, εξωτερικό, ξενιτεμός, συνεχείς
μετακινήσεις, άσυλο, ολοκληρωτικό καθεστώς, πολιτική ιδεολογία, πολιτικός πρόσφυγας,
φυσικές καταστροφές, εσωτερικός πρόσφυγας, καταυλισμός, πείνα, κακουχίες, ασθένειες,
έλλειψη υγιεινής, διαβατήριο, κρατικά / δημόσια έγγραφα, πόλεμος/επίθεση λόγω φυλής,
πόλεμος / επίθεση λόγω θρησκείας, πόλεμος / επίθεση λόγω εθνικότητας κλπ.

154

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ»
Μετά την επίσκεψή σας στον συνοικισμό της «Περίθαλψης», και τις πληροφορίες που
σας δόθηκαν, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, να
δώσετε επιτόπου την ταυτότητά του:
Α. Φορέας ανοικοδόμησης: Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (Τ.Π.Π.).
Β. Χώρος ανοικοδόμησης: Ο χώρος πίσω από τα Εκπαιδευτήρια –από την αρχή της οδού
Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας, και οδεύοντας ευθεία προς τα πάνω, φτάνει κανείς στα
Εκπαιδευτήρια– και ανατολικά του συνοικισμού των Βορειομακεδόνων.
Γ. Χρόνος ανοικοδόμησης: 1924.
Δ.

Πολεοδομικά

χαρακτηριστικά:

Στο

οικιστικό

πρόγραμμα

του

Τ.Π.Π.

δεν

περιλαμβάνονταν έργα υποδομής και δεν υπήρχε πρόβλεψη για κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους, που θα εξυπηρετούσαν στοιχειώδεις λειτουργίες (σχολείο, εκκλησία,
πλατεία), λόγω έλλειψης επαρκών πόρων. Η πολεοδομική οργάνωση ήταν απλούστατη
(χωρισμένη σε μικρά οικόπεδα, με σχετικά ομοιόμορφη τυπολογία οικιών), η οποία,
σύμφωνα με παρατήρηση που σημειώνεται σε έκθεση της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) έδινε
«την εντύπωση ενός στρατοπέδου», και αφορούσε την όψη των αστικών συνοικισμών γενικά.
Οι οικίες οι οποίες σχεδιάστηκαν από μηχανικούς του Τ.Τ.Π., ήταν ισόγειες, δίχωρες, χωρίς
χώρους υγιεινής. Αν και με ελλείψεις, παραδόθηκαν στους πρόσφυγες στα τέλη του 1925.
Στο συνοικισμό εγκαταστάθηκαν, κυρίως, Πόντιοι αλλά και Μικρασιάτες. Με τη στέγασή
τους καλύφθηκαν οι στεγαστικές ανάγκες ενός πολύ μικρού ποσοστού αστέγων. Η ίδρυση
της «Περίθαλψης» τόσο στη Δράμα όσο και στα άλλα αστικά κέντρα, σηματοδοτεί την
κατασκευή της πρώτης κοινωνικής κατοικίας για τη μαζική στέγαση ανθρώπων.
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4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η Ομάδα: Να γίνετε «ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ»
Χάρτης 1: Οι κοινότητες του Νομού Δράμας με την παλαιά τους ονομασία

Μπακάλη Γ., Το «Θάρρος» και το προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα και την περιοχή της (19231926), ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2007, σ. 117.
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Μπακάλη, Προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα, σ. 124.
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Μπακάλη, Προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα, σ. 125.
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Μπακάλη, Προσφυγικό ζήτημα στη Δράμα, σ. 126.
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Αφού περιηγηθείτε στον παραπάνω χάρτη, και έχοντας σε φωτοτυπία ή ηλεκτρονικά
τις λίστες με τα ονόματα των χωριών, να εντοπίσετε πέντε χωριά και να τα μετονομάσετε με
τη σημερινή τους ονομασία:
Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω κάποιες απαντήσεις:
6. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ

/ ΖΥΡΝΟΒΟΝ

7. ΑΔΡΙΑΝΗ

/ ΕΔΕΡΝΕΤΖΙΚ

8. ΧΩΡΙΣΤΗ

/ ΤΣΑΤΑΛΤΣΑ

9. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΝ

/ ΜΠΟΥΚΙΑ

10. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

/ ΝΟΥΣΡΕΤΛΗ
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