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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021)»

Μνήμες και εικόνες από το παρελθόν υπό το πρίσμα του παρόντος και με το βλέμμα στο μέλλον



Εισαγωγικά 
Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821, η οποία αποτέλεσε την ιδρυτική
πράξη του ελληνικού κράτους και μείζον γεγονός της
νεότερης ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, υπήρξε και ένα
κρίσιμο ευρωπαϊκό και διεθνές γεγονός, αφού οδήγησε
για πρώτη φορά και ύστερα από πολύχρονους αγώνες και
αμέτρητες θυσίες, στην ίδρυση ενός εθνικού κράτους στη

Νοτιοανατολική
Ευρώπη, και μάλιστα
με  απόσχιση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Πρόκειται για το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος,
του οποίου όμως η έκταση ήταν πολύ περιορισμένη, 
γιατί σ’ αυτό περιλαμβάνονταν μόνον η 
Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και τα 
παρακείμενα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες και 
Βόρειες Σποράδες). Αρκετές ελληνικές περιοχές που 
είχαν πάρει ενεργό μέρος στο μεγάλο ξεσηκωμό, 
όπως η Κρήτη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η 
Μακεδονία, έμειναν και πάλι κάτω από τον 
οθωμανικό ζυγό και χρειάστηκε ένας ακόμη αιώνας 
περίπου, για να μπορέσουν να ελευθερωθούν. 

Η   Μα  κεδονία     κατά την   Επανάσταση του 1821  

«Ανάστησε, Θεέ μου, έναν Μακεδόνα Αλέξανδρο…»  

Στην εθνεγερσία του 21 η Μακεδονία είχε προσφέρει πολλά και η συνεισφορά της σε αίμα
υπήρξε μεγάλη. Η Φιλική Εταιρεία είχε αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο στελεχών της στον 
μακεδονικό χώρο, το οποίο προετοίμασε την Επανάσταση κινητοποιώντας τους κατοίκους 
και διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας με τους υπόλοιπους Έλληνες. Για περίπου δύο 
χρόνια, από την άνοιξη του 1821 έως τα τέλη του 1822, οι Μακεδόνες επαναστάτησαν,  
για να αποτινάξουν την οθωμανική κυριαρχία. Οι εξεγέρσεις στη Χαλκιδική, στον Όλυμπο,
στη Νάουσα και στη δυτική Μακεδονία ήταν ορισμένα μόνο γεγονότα του εθνικού 
ξεσηκωμού στα μακεδονικά εδάφη που απασχόλησαν σοβαρά τις τουρκικές δυνάμεις και 
βοήθησαν σημαντικά στην εδραίωση της επανάστασης στη Νότια Ελλάδα. 

Μακεδόνες πρόκριτοι και έμποροι, εξέχουσες προσωπικότητες και
γόνοι γνωστών μακεδονικών οικογενειών με μεγάλη οικονομική
επιφάνεια και επιρροή στην τοπική κοινωνία, όπως ο καπετάν
Χάψας, ο Εμμανουήλ Παπάς, ο Τσάμης Καρατάσος, ο Αγγελής
Γάτσος, ο Νικόλας Κασομούλης και ο Ζαφειράκης Λογοθέτης,
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εθνικής
εποποιίας μαζί με πολλούς άλλους, επώνυμους και ανώνυμους
Μακεδόνες αγωνιστές που συστρατεύθηκαν εξαρχής στην εθνική
υπόθεση. Ωστόσο, η κινητοποίηση ισχυρών οθωμανικών
στρατιωτικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή της
Επανάστασης στο μακεδονικό χώρο. Χιλιάδες Μακεδόνες αγωνιστές
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και πρόσφυγες κατέφυγαν τότε στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά προκειμένου 
να συνεχίσουν εκεί τον Αγώνα τους.

Παρά τον αποκλεισμό της Μακεδονίας από το νεοϊδρυμένο ελληνικό
κράτος ως το 1912, οι Μακεδόνες,  τόσο εκείνοι που ζούσαν ως 
πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα όσο και οι κάτοικοι της 
υπόδουλης Μακεδονίας, χαρακτηρίζονται από αδιάκοπο 
επαναστατικό πνεύμα, που εκδηλώνεται με αλλεπάλληλες 
εξεγέρσεις και κινήματα παρόμοια μ΄αυτά της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας. Κύριοι σταθμοί των απελευθερωτικών αγώνων των 
Ελλήνων της Μακεδονίας κατά τη μετεπεναστατική περίοδο και ως 
την απελευθέρωσή της υπήρξαν οι εξεγέρσεις του 1854 κατά τη 
διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, η επανάσταση του 1878 κατά την 
περίοδο της μεγάλης κρίσης του Ανατολικού Ζητήματος των ετών 
1875-1878 και ο Μακεδονικός Αγώνας. 

Η Δράμα κατά την Οθωμανική περίοδο (1383-1912/3)

Το 1360 ο Μουράτ Α’ περνά με το στρατό του τον
Ελλήσποντο και καταλαμβάνει τη Θράκη. Μέχρι το 1383
κυριεύει ολόκληρη την ανατολική Θράκη, τη Μακεδονία και
τη Βουλγαρία. Η Δράμα καταλαμβάνεται από τους
Οθωμανούς το 1383 (Γεωργιάδης, 2012), πριν δηλαδή την
πτώση της Κωνσταντινούπολης, και απελευθερώνεται το
1913, όπως και η υπόλοιπη Μακεδονία, ογδόντα χρόνια
περίπου μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους. Στα

πεντακόσια και πλέον χρόνια της
οθωμανικής κατάκτησης, η Δράμα
διήνυσε την απόσταση από την
παρακμή στην ακμή και το
αντίστροφο, την απόσταση από ένα
μικρό τουρκοχώρι σε πρωτεύουσα σαντζακιού (μεγάλης 
διοικητικής ενότητας). 

Οι μαρτυρίες για την πρώτη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 
στη Δράμα είναι πενιχρές Ο αυστριακός διπλωμάτης Χάμμερ 

περιγράφοντας την εισβολή των Τούρκων στη Δράμα, λέει ότι μετά την κατάληψή της 
ακολούθησε  γενική λεηλασία,  συστηματική εξόντωση των κατοίκων της και μετατροπή 
των βυζαντινών ναών σε τζαμιά( π.χ. ο Ναός της Αγίας Σοφίας). Εξαιτίας της πολεμικής 
αναστάτωσης, των εξισλαμισμών και της εγκατάστασης Γιουρούκων εποίκων (των 
λεγόμενων Κονιάρων που είχαν
μεταφερθεί από το Ικόνιο
στη Μακεδονία μετά την κατάκτησή της,
για να κρατούν σε υποταγή τους
χριστιανούς) ο πληθυσμός μειώθηκε και τα
πληθυσμιακά δεδομένα άλλαξαν ευνοϊκά
για το μουσουλμανικό στοιχείο. Ήδη από
το 16ο αιώνα, το βιλαέτι (διοικητική
περιφέρεια) της Δράμας με τα

3

Το Λάβαρο των 
Μακεδόνων στη Μάχη 

της Ρεντίνας



συγκεκριμένα όρια, υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό του, με κυρίαρχο πλέον το 
μουσουλμανικό στοιχείο.  Η υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου διατηρήθηκε μέχρι 
τον 20ο αιώνα και την απελευθέρωση της πόλης (Πασχαλίδης, 1992). 

Κατά την Τουρκοκρατία, το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας στο
Παγγαίο αποτέλεσε  πνευματικό και εθνικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής της Δράμας που ενίσχυε τους Χριστιανούς
κι απέτρεπε τους εξισλαμισμούς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε
την οργή τούρκου τοπάρχη, ο οποίος στις 23 Απριλίου 1507
κατέστρεψε το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου ( Παλαιοχώρι
Παγγαίου) και στις 25 Αυγούστου του ίδιου χρόνου κατέσφαξε
και τους 172 μοναχούς της Εικοσιφοίνισσας, ενοχλημένος από
τη δράση τους υπέρ της διατήρησης της ελληνικότητας του
πληθυσμού της περιοχής. Τρία χρόνια μετά τη σφαγή, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο πέτυχε να αποσπάσει άδεια του
Σουλτάνου για την αναδιοργάνωση της ιεράς  Μονής με τη
μεταφορά 10 μοναχών από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου του 
Αγίου Όρους. (βλ. παρακάτω)

Από το 17ο αιώνα και εξής οι πληροφορίες για τη Δράμα 
και την περιοχή της αυξάνονται, κυρίως από περιηγητικά
κείμενα. Το 1667 επισκέφτηκε τη Δράμα
ο τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί
(Εμμανουηλίδης, 1981) και εκτός από
μια ειδυλλιακή περιγραφή της,
οριοθέτησε κατά κάποιον τρόπο την τότε
πόλη με τις συνοικίες της και έδωσε
πληροφορίες για την επέκτασή της και
εκτός των τειχών της βυζαντινής πόλης,

με επτά μαχαλάδες (συνοικίες), που αποτελούσαν το Βαρόσι (τουρκ.
Προάστειο). Ανέφερε ακόμη ότι υπήρχαν 12 τζαμιά, κατονομάζοντας
μερικά από αυτά, και επίσης μεντρεσέδες (μουσουλμανικά
ιεροσπουδαστήρια), τεκέδες (ευκτήριοι οίκοι δερβίσηδων), λουτρά, χάνια
(πανδοχεία)

Πιο συγκεκριμένα, ο Εβλιγιά Τσελεμπί στο οδοιπορικό 
του γράφει: «Η Δράμα απέχει περίπου εξήμισι ώρες από 
την Καβάλα. Η πόλη χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το ένα 
από αυτά βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τη 
σημερινή πόλη, κοντά στον λόφο Κορύλοβος. Το 
περιβάλλουν ωραίοι κήποι και αμπελώνες. Οι 
περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την υφαντουργία. 
Από εδώ διοχετεύονται σε πολλά σημεία της 
Αυτοκρατορίας υφάσματα, που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή σκηνών». Και συνεχίζει : «Η ονομασία της 
πόλης της Δράμας έχει προέλευση ελληνική. Κατά την 
αρχαιότητα, ήταν το

θέρετρο των βασιλέων της Μακεδονίας Φιλίππου και Μ.
Αλεξάνδρου… Είναι έδρα βοϊβόδα (κυβερνήτη
στρατιωτικής περιοχής)  και του αρχηγείου των Σπαχήδων
και των Γενιτσάρων. Οι προύχοντες είναι πλούσιοι και
φιλόξενοι. Μέσα στα ημικατεστραμένα τείχη βρίσκεται το
άλλο τμήμα της πόλης. Η περίμετρος των τειχών είναι
2000 βήματα. Περιλαμβάνει 200 λιθόκτιστα σπίτια και το
τέμενος Μπέι Τζαμί (Ναός Αγίας Σοφίας). Το έξω των
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Μονή Εικοσιφοίνισσας  

Βυζαντινά τείχη
Πύργος του Ρολογιού

Αράπ  τζαμί

Πηγές της Αγίας Βαρβάρας

Αγία Σοφία – Μπέη ή Καλέ Τζαμί



τειχών τμήμα της πόλης αποτελείται από επτά συνοικίες με 600 
σπίτια αρχοντικά με ευρύχωρες αυλές και ωραίους 
δεντρόκηπους. Εδώ υπάρχουν 12 μικρά και μεγάλα τεμένη. Η 
αγορά της πόλης διασχίζεται από τον χείμαρρο Τασλά Ντερέ. 
Στις όχθες του υπάρχουν περίπου τριακόσια καταστήματα. Ο 
χείμαρρος αυτός πολλές φορές υπερχειλίζει και προξενεί μεγάλες
ζημιές στην αγορά. Κοντά στον χείμαρρο υπάρχει πύργος 
ωρολογίου. Στο κέντρο της πόλης και μπροστά από το Εσκί 
Τζαμί (Αγ. Νικόλαος) βρίσκεται η τεχνητή λίμνη της Δράμας. 
Ολόκληρος ο βυθός της είναι στρωμένος με άσπρο Μάρμαρο.» 

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. Από την οικονομική πρόοδο της εποχής ευνοούνται κυρίως όσοι 
ελέγχουν τη διοίκηση και τη γη. 

Πιο συγκεκριμένα, στα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια,  η 
περιοχή της Δράμας ελεγχόταν ήδη από τη δεκαετία του 1770 
από την οικογένεια του γνωστού Μαχμούτ Πασά  ή Δράμαλη 
(1780-1822), που ήταν η σπουδαιότερη και ισχυρότερη 
οικογένεια αγιάνηδων (Οθωμανών προυχόντων) της περιοχής 
του Στρυμόνα. Με την έκρηξη της Επανάστασης του ΄21 , όπως
προκύπτει από τα τουρκικά αρχεία,  οι Τούρκοι απέσυραν 
στρατιωτικές δυνάμεις από τη Δράμα και τις έστειλαν στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, για να καταστείλουν την επανάσταση. Έτσι, 
και ο τότε διοικητής της Δράμας, Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης 
(Mouhamed Βey ) εγκατέλειψε το χαρέμι του και την περιουσία 
του στη Δράμα και εξεστράτευσε κατά των Ελλήνων στην 
Πελοπόννησο, όπου και ηττήθηκε στη μάχη των Δερβενακίων , 

γνωστή και ως Σφαγή του Δράμαλη (26 Ιουλίου 1822). 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. Οι Τούρκοι μπέηδες δεν
περιορίζονταν μόνο στον έλεγχο της διοίκησης,
αλλά έλεγχαν επίσης και το εμπόριο . Από την άλλη,
οι χριστιανοί γεωργοί-κολίγοι, αλλά και οι
μικροκαλλιεργητές, υπόκεινταν στις κάθε είδους
αυθαιρεσίες και καταπιέσεις των Τούρκων
τσιφλικάδων. Εργάζονταν σκληρά και
υποβάλλονταν σε αφάνταστες ταλαιπωρίες και
στερήσεις. 
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«Τσάι» : Ο χείμαρρος
της Δράμας

Εσκί τζαμί    -     Άγιος Νικόλαος

Δράμαλης (1780-1822)



Γενικά, τόσο ο 18ος αιώνας όσο και οι αρχές του 19ου
είναι εποχή ακμής και ανάπτυξης της πόλης –αναμφίβολα
και λόγω του γεγονότος ότι στην περιοχή της Δράμας
παραγόταν εξαιρετικής ποιότητας ρύζι– και η Δράμα
γίνεται πρωτεύουσα σαντζακιού που περιελάμβανε στην
ευρεία του έκταση τους σημερινούς νομούς Δράμας,
Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης (Αϊβάζογλου-Δόβα, 2002).
Τότε, η περιοχή συνδέθηκε 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. Ο περιορισμός,
όμως στην καλλιέργεια και την παραγωγή ρυζιού από τις αρχές του 19ου αιώνα οδήγησε 
την πόλη σε παρακμή, που με γρήγορους ρυθμούς τη μετέβαλε σε ένα «μικρό άθλιο 
χωριό» (Τρακοσοπούλου-Τζήμου, 1992). Η πόλη άρχισε να ανακάμπτει από το τρίτο 
τέταρτο του 19ου αιώνα, με αιχμή του δόρατος την καλλιέργεια του καπνού. 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 (Κασμερίδης, 2013).   

 Σημαντικότατη για την εξέλιξη της πόλης ήταν η 
κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινουπόλεως  κατά το 
1894/6, με τη Δράμα βασικό σταθμό της γραμμής. 
Τότε ιδρύεται και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της 
Δράμας. Ο εκσυγχρονισμός της συγκοινωνιακής της 
υποδομής και η ένταξή της στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο βελτιώνει τις συνθήκες διακίνησης ατόμων 
και προϊόντων. Δίπλα στα παλιά 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 της πόλης.  Η υποτυπώδης αστική τάξη της πόλης
που εμφανίζεται αυτή την περίοδο 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 (νεοκλασικές
επιδράσεις). 

Ο πλούτος των Ελλήνων της Δράμας τους επέτρεπε να ενδιαφερθούν και για την 
πνευματική ανάπτυξη του ελληνισμού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Με την 
σύμπραξη της εκκλησίας, των κοινοτήτων και των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και 
αδελφοτήτων προσπαθούσαν να συντηρήσουν έστω και υποτυπώδη σχολεία στην πόλη 
τους. Τα ελληνικά σχολεία της Δράμας χρονολογούνται από πολύ παλαιότερα. Από 
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γραπτές μαρτυρίες που έχουμε, προκύπτει ότι ως το 1840 τα σχολεία της πόλης 
λειτουργούσαν στο νάρθηκα της εκκλησίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν το νάρθηκα της
εκκλησίας αντικατέστησε ένας οικίσκος για σχολείο, η λεγομένη «Σχολή» ο οποίος 
αργότερα μετατράπηκε σε οίκημα, όπου στεγάστηκαν το σχολείο και το παρθεναγωγείο. Η
«Σχολή» αυτή διατηρήθηκε ως το 1881. 

Η ειρηνική περίοδος των Ελλήνων της Δράμας δεν επρόκειτο να διαρκέσει πολύ. Ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 έκανε και πάλι μαρτυρική τη ζωή των Ελλήνων της 
πόλης. Από το 1897 ως το 1904 στην περιφέρεια της Δράμας ανέπτυξαν με εξαιρετική 

ένταση την τρομοκρατική τους δράση οι συμμορίες του 
βουλγαρικού Κομιτάτου. 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. Ο 
Χρυσόστομος Καλαφάτης από την Τρίγλια της Μ. Ασίας 

στο επταετές διάστημα της εκκλησιαστικής του δράσης στη Δράμα (1902 – 1909), 
διεξάγει αγώνα για την ανασυγκρότηση της Μητρόπολης και την αναπτέρωση του εθνικού
φρονήματος των Ελλήνων, κηρύσσει την ένοπλη άμυνα κατά της βουλγαρικής επιβουλής 
και οργανώνει μυστικά τους κατοίκους. Σ’ αυτόν οφείλεται η ίδρυση του Μητροπολιτικού 
Ναού της Δράμας, το κτίριο της Αρχιεπισκοπής, το γυμναστήριο, τα μεγάλα κτίρια των 
εκπαιδευτηρίων κ.τ.λ. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είχε στην προσωπική του επίβλεψη 
τα σχολεία και φρόντιζε ο ίδιος για κατάλληλα οικήματα, καθώς και για την επιλογή 
διδακτικού προσωπικού. Το έργο αυτό το
συμπλήρωνε με τη δραστηριότητά του το
σωματείο «Φιλοπροοδευτική αδελφότης Δράμας».
Στόχος του σωματείου ήταν μεταξύ άλλων η
οικονομική ενίσχυση των ελληνικών σχολείων, η
ίδρυση αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης, αλλά και
η συγκρότηση του Κέντρου και των Επιτροπών
Αμύνης για την καλύτερη οργάνωση του
Μακεδονικού Αγώνα, που έθεσε τέλος στην
οθωμανική κυριαρχία και όρισε την απαρχή  της
νεώτερης ιστορίας της πόλης με την
απελευθέρωσή της το 1913.

   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).
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Εικόνες  της Δράμας επί Τουρκοκρατίας
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Πλατεία Ελευθερίας στη Δράμα, 1910

1908, Δημόσια Οθωμανική Σχολή,
μετέπειτα Κέντρο Παιδικής Μέριμνας

Τουρκικό Διδασκαλείο,
μετέπειτα Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΚΙΧΝΕ)

Διοίκησις-Δικαστήρια-Νομαρχία, 1884 Το καφενείο του Σταθμού, 1911

Δράμα , 15/3/1904
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Σκηνή από την Πλατεία της Δράμας

Η καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας

στα 



Οι αγώνες των Ελλήνων της Δράμας κατά την Τουρκοκρατία

Κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 
1821, η Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης  βρισκόταν έξω από τον κυρίως 
αγωνιστικό χώρο της  Νότιας Ελλάδας. 
Επιπλέον, ο μαζικός εποικισμός Γιουρούκων 
και Koνιάρων Τούρκων στις περιοχές 
Λαγκαδά, Σερρών, Δράμας, Κοζάνης, 
Πτολεμαΐδας και αλλού, και η ύπαρξη 
μεγάλων διοικητικών και στρατιωτικών 

κέντρων (κυρίως της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηριού), καθιστούσαν πιο βαρύ τον 
οθωμανικό ζυγό στη περιοχή και περιόριζαν τις δυνατότητες για επαναστατικά κινήματα. 
Παρατηρήθηκαν, βέβαια συνωμοτικές και επαναστατικές κινήσεις, οι οποίες όσο 
σποραδικές, ασύνδετες και μεμονωμένες κι αν ήταν, έκρυβαν μέσα τους την ιστορική 
συνείδηση και το αγωνιστικό πνεύμα των σκλαβωμένων Μακεδόνων. Μάλιστα, οι Έλληνες
της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και ειδικότερα των περιοχών Δράμας,
Καβάλας και Σερρών κατά την σκοτεινή εκείνη περίοδο είχαν εναποθέσει τη σωτηρία τους
στην Εκκλησία και το σχολείο που πραγματικά διατήρησαν υψηλό το φρόνημα του λαού 
και γαλούχησαν γενιές Ελλήνων με την ελπίδα της απελευθέρωσης. 

Στη περιοχή Δράμας συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί υπήρχαν μόνο στο Δοξάτο, 
Τσατάλτσα (Χωριστή), Αδριανή, Αλιστράτη, Νικήσιανη, Προσοτσάνη, Ζηλιάχοβα, Ζίρνοβο 
(Κάτω Νευροκόπι), Καλλιθέα κ.α. και σε ορισμένα χωριά βορείως της Δράμας, όπου 
κατοικούσαν ορεσίβιοι ελληνικοί πληθυσμοί όπως λ.χ. Πύργοι (Μπόμπλιτς), Bώλακας κ.α.
Οι ελληνικοί αυτοί πληθυσμοί,  επειδή βρίσκονταν κοντά σε μόνιμα τουρκικά στρατόπεδα 
δέχονταν σε καθημερινή βάση, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, την ασφυκτική 
παρουσία σημαντικού αριθμού Τούρκων στρατιωτών. Ήταν επόμενο να υπάρχει 
επαγρύπνηση και παρακολούθηση της κάθε κίνησής τους από τα αρμόδια τουρκικά 
στρατιωτικά και διοικητικά όργανα υπό την απειλή σκληρών τουρκικών αντιποίνων. 

Ήδη από την εποχή του Σουλτάνου Μουράτ Β’, πορθητή της Θεσσαλονίκης, συστήθηκαν 
οι σχηματισμοί των αρματολών κατά το έτος 
1421. Η Δράμα ήταν έδρα αρματολικιού με 
Έλληνες αρματολούς  που προσλαμβάνονταν 
από τους Τούρκους με ορισμένη χρηματική 
αποζημίωση για τη φρούρηση των επικίνδυνων 
διαβάσεων (δερβενιών), καθώς και τη 
καταδίωξη των κλεφτών. Το 1721 
μνημονεύονται  για τελευταία φορά αρματολοί 
στον καζά (μικρότερη διοικητική περιφέρεια, 
ισοδύναμη με επαρχία)  της Δράμας. Η 
εμφάνιση και η δράση των κλεφτών δεν έπαυσε

ποτέ από τον 16ο αιώνα και εξής, καθώς στη περιοχή της Δράμας  διευκολύνονταν από τα
πολλά ορεινά σημεία , κυρίως στο βόρειο τμήμα της. Οι κλέφτες ήταν σκληροτράχηλοι 
χωρικοί που ζούσαν μακριά από τις οικογένειές τους είτε γιατί είχαν διαπράξει αδικήματα 
κατά των Τούρκων είτε γιατί δεν ήθελαν να εκπληρώνουν τις βαριές φορολογικές 
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υποχρεώσεις που τους επέβαλε η αυθαιρεσία των τουρκικών αρχών. Πολλές φορές , 
μάλιστα προστάτευαν τους συμπατριώτες τους από τις πιέσεις των φορολογικών 
εισπρακτόρων που ήταν ασύδοτοι και καταλήστευαν τους Έλληνες χωρικούς.

Στην Καλλιθέα, χωριό της Δράμας έχει σωθεί ως τις ημέρες μας η παράδοση για την 
παρουσία κλεφτών κατά τον 17ο αι. με αρχηγό τον Καπετάν Θεόδωρο, των οποίων η 
δράση προκάλεσε την κινητοποίηση  του τουρκικού παράγοντα, που έστειλε ειδικό 
στρατιωτικό σώμα από τη Δράμα με μεγάλο αριθμό τούρκων στρατιωτών και 
χωροφυλάκων, για να ανακαλύψουν και να πολιορκήσουν το λημέρι των κλεφτών. Οι 
κλέφτες, όμως  κατέφυγαν σε μια αθέατη σπηλιά και έτσι η στρατιωτική μονάδα 
αναγκάσθηκε να επιστρέψει στη Δράμα και να αναφέρει την εξαφάνιση των κλεφτών 
μόνο με δύο λέξεις : "ουστί Θόδωρος",  που σημαίνει ότι ο Θεόδωρος  εξαφανίσθηκε από 
το λημέρι του. Κινήσεις κλεφτών παρατηρήθηκαν, επίσης και σε άλλα ορεινά 
συγκροτήματα στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας όπως στο Παγγαίο, στο Βώλακα, στους
Πύργους και σε άλλα ακόμη χωριά.

Οι κλέφτες οργανωμένοι σε μικρές ομάδες
έκαναν  επιδρομές ακόμη και σε
κατοικημένες  περιοχές,  όπου πλεόναζε
το τουρκικό στοιχείο. Μια τέτοια επιδρομή
έγινε και μέσα στη πόλη της Δράμα την
εποχή του Δράμαλη από 800 περίπου
ορεσίβιους «ληστές» που επιτέθηκαν ξαφνικά
στην πόλη, τη λεηλάτησαν και προξένησαν
πολλές καταστροφές, ενώ η τουρκική
φρουρά δεν μπόρεσε καν να αντιδράσει. Την επόμενη μέρα,  οι κλέφτες αναγκάσθηκαν 
να δώσουν μάχη με τον τουρκικό στρατό αποτελούμενο από 2000 άνδρες σε μια 
στενωπό , όπου όμως υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Η επιδρομή αυτή έγινε η κύρια 
αιτία να αυξηθεί ο αριθμός των στρατιωτών που φρουρούσαν το παλάτι του Δράμαλη, σε 
500. Το επεισόδιο αυτό μας το διηγείται ο Esprit-Marie Cousinéry  , Γάλλος 
νομισματολόγος και γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια, στο βιβλίο του 
με τίτλο «Ταξίδι στη Μακεδονία».

Ειδική μνεία πρέπει  να γίνει  στην  Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης  στο όρος
Παγγαίο που αποτέλεσε προπύργιο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Ανατολική
Μακεδονία  και  Θράκη στα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας,  αλλά και  φάρος  της  ελληνικής

παιδείας με την ίδρυση και λειτουργία σ'
αυτήν  Σχολής  των  Κοινών  Γραμμάτων
ή Ελληνικής Σχολής. Η ιστορία της Μονής
παρέμεινε   άγνωστη  μέχρι  και  τον  11ο
αιώνα,  οπότε  ανακηρύχτηκε
«σταυροπηγιακή».  Από το 1472 γνώρισε
περίοδο ακμής μέχρι το 1507. Στη Μονή
εγκαταβίωσε  ο  παραιτηθείς  Οικουμενικός
Πατριάρχης Διονύσιος Α΄, ο οποίος με τη
δράση και  την περιουσία  του της  έδωσε
πνοή  ζωής.  Μάλιστα,  τον  άγιο  Διονύσιο

ιδιαίτερα τον τιμούσε ως πνευματικό της πατέρα η χριστιανή σουλτάνα Μάρω, μητριά του
Σουλτάνου Μωάμεθ Β’ του Πορθητή (1432 – 1481), η οποία έκανε πολλές ευεργεσίες και
δωρεές στην Ι. Μονή και ενταφιάστηκε σ΄ αυτήν το 1487. Το 1798, μετά την πρώτη του
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Πατριαρχία,  έμεινε  ως  εξόριστος  στη  Μονή  ο  μετέπειτα  εθνομάρτυρας  και
άγιος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.

Οι Τούρκοι πληροφορούνταν  ότι οι καλόγεροι της Μονής της Εικοσιφοίνισσας οργάνωναν
τη συνωμοτική δράση των Ελλήνων της περιοχής. Για το λόγο αυτό πολιόρκησαν πολλές
φορές τη  Μονή  και  προέβησαν  σε  εκτεταμένες  έρευνες  για  την  ανεύρεση όπλων  και
πολεμοφοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενός κατάστιχου του 16ου αιώνα, το έτος 1507
ζούσαν στην Ιερά Μονή 24 Ιερομόναχοι, 3 Ιεροδιάκονοι και 145 μοναχοί, συνολικά 172
μοναχοί. Όλοι αυτοί διέτρεχαν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενίσχυαν το εθνικό
φρόνημα  των  χριστιανών  με  τη  «μέθοδο»  της  εξομολόγησης  και  απέτρεπαν  τους
εξισλαμισμούς. Η δράση τους προκάλεσε την οργή του τούρκου τοπάρχη, ο οποίος την
23η Απριλίου 1507 κατέστρεψε το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (σήμερα Παλαιοχώριο
Παγγαίου) και την 25η Αυγούστου του ίδιου χρόνου κατέσφαξε και τους 172 μοναχούς
της Εικοσιφοίνισσας, χωρίς να πειράξει τα ιερά κτίσματα. Η Μονή παρέμεινε έρημη για
μερικά χρόνια, μέχρι που μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους κατάφεραν να
την ανακαινίσουν και να την επαναλειτουργήσουν. Η μνήμη των 172 οσιομαρτύρων της
Εικοσιφοίνισσας τιμάται κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά. 

Σε όλη την περίοδο της Επαναστατικού αγώνα, μολονότι  στη περιοχή της Κορμίστης,
κοντά στη Μονή, ήταν μόνιμα στρατοπεδευμένος σοβαρός αριθμός τουρκικού στρατού,

ωστόσο δεν έλειψαν οι συνωμοτικές δραστηριότητες, οι επισκέψεις
οργάνων της Φιλικής  Εταιρείας και η παρεμπόδιση των τουρκικών
στρατευμάτων  να  κινηθούν   προς  Θεσσαλονίκη,  Χαλκιδική,
Νάουσα,  Θεσσαλία,  Στερεά  Ελλάδα  και  Πελοπόννησο.   Ηρωϊκή
υπήρξε η στάση του ηγουμένου της Μονής Σωφρονίου κατά την
προεπαναστατική  περίοδο,  αλλά  και  των  μετέπειτα  ηγουμένων
Χρύσανθου,  Νεκταρίου,  Χατζηανανία,  Κυρίλλου  κ.α.  Μεγάλη
βοήθεια  προσέφεραν,  επίσης  οι  μοναχοί  της  Μονής
προεπαναστατικά,  οι  οποίοι   είχαν  στενή  συνεργασία  με  τους
ηγέτες της Επαναστάσεως στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ο  Εμμανουήλ
Παπάς.  Αυτός,  μάλιστα   ήρθε  από  τις  Σέρρες  στο  μοναστήρι,
όρκισε  τους  οπλίτες  του  και  κήρυξε  την  Επανάσταση  στη

Μακεδονία.  Επίσης,   από  τη   Μονή  έκανε  την  εξόρμησή  του   ο  μεγάλος  αγωνιστής
Καπετάν  Νίκος  Τσάρας  ή  Νικοτσάρας  ,  το  όνομα  του  οποίου  δόθηκε  στο  χωριό
«Νικοτσάρας»,  σημερινό  Δημοτικό  Διαμέρισμα  του  Δήμου  Δράμας.  Αρκετοί  από  τους
συμπoλεμιστές του   Νικοτσάρα συνελήφθησαν από τους Τούρκους και οδηγήθηκαν στη
Δράμα, όπου κρεμάσθηκαν στα πλατάνια της Δημαρχίας (αργότερα Κεντρική Πλατεία),
ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στο Ροδολίβος και σκοτώθηκαν μέσα στην αποθήκη του Κιόρ Φετά
Μπέη.

Από την Ι. Μονή της Εικοσιφοίνισσας , λίγο πριν από την
Επανάσταση του 1821,  πέρασε ο Φιλικός με το όνομα
Ευάγγελος, αγνώστου επωνύμου, ο οποίος επεδίωξε να
μυήσει τους μοναχούς στους σκοπούς της Φιλικής
Εταιρείας.  Η πληροφορία αυτή είναι γνωστή μόνον από
τον κώδικα της Μονής και μετά τη δημοσίευση νεώτερων
στοιχείων (π.χ. χειρόγραφο του ιερομονάχου και
ιεροδιδασκάλου Ιωάσαφ Βυζαντίου (1773-1845), μέλους
της Φιλικής Εταιρείας) σχετικά με τη  δράση του Φιλικού
Ευαγγέλου Μεξικού στην Μακεδονία και ειδικότερα στην
περιοχή της  Δράμας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών,
ακόμα και  Κωνσταντινούπολης, ενισχύεται η άποψη ότι ο
Φιλικός, που επισκέφθηκε τη Μονή της Εικοσιφοίνισσας
δεν ήταν άλλος από το γιατρό  Ευάγγελο Μεξικό ή Μέξη.
Αυτός καταγόταν από την Ήπειρο και μυήθηκε στη Φιλική
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Εταιρεία από το Νικόλαο Λογάδη κατά το έτος 1820 στην Κωνσταντινούπολη, όπως 
αναφέρεται στους πίνακες των Φιλικών, που παραθέτει ο Φιλήμων και διετέλεσε γιατρός 
του Αλή Πάσα µέχρι το 1811.

Από μία επιστολή των εφόρων της Κωνσταντινούπολης (12 Ιανουαρίου 1821) προς τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη πληροφορούμαστε ότι ο Ευάγγελος Μεξικός είχε σταλεί κατά τα 
τέλη Δεκεμβρίου 1820 ως απεσταλμένος  της Φιλικής Εταιρείας «εις τα μεταξύ της 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας άκρα, όπου είναι αρκετών χωρίων ομογενείς μας, και πόλεων, 
πάντη ανίδεοι του εθνικού φρονήματος». Εμφανιζόταν ως επιφορτισμένος με τη συλλογή 
χρημάτων, για «να τυπώσει βιβλία», ενώ στην πραγματικότητα ασχολούνταν με τη 
διάδοση των ιδεών της Επαναστατικής οργάνωσης. Η επίσκεψή του στην Εικοσιφοίνισσα 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ηγουμενίας του Κωνσταντίνου (1806-1821).

Από τα τουρκικά αρχεία προκύπτει ότι οι Τούρκοι απέσυραν στρατιωτικές δυνάμεις από τη
Δράμα και τις έστειλαν, για να καταστείλουν την επανάσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ακόμη και ο ίδιος ο διοικητής της Δράμας,  
Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης (Mouhamed Βey ) 
είχε εγκαταλείψει το χαρέμι του και την 
περιουσία του στη Δράμα και εκστράτευσε 
κατά των Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Οι 
στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων στην 
κυρίως Ελλάδα, όταν περιέρχονταν σε γνώση 
του τουρκικού στοιχείου στη Δράμα 
προκαλούσαν τρομερά αντίποινα κατά των 
Ελλήνων. Περιορίζονταν, όσο ήταν δυνατόν, 
μόνο από τις παρεμβάσεις των Ελλήνων 
προκρίτων και μάλιστα του Μανασή και 
του Πανταζή. Οι δύο αυτοί Έλληνες ήταν 
προσωπικοί φίλοι του Μαχμούτ Πασά 

Δράμαλη( γεννημένος στη Δράμα το 1770)  και η παρουσία τους είχε βαρύτητα στη
τουρκική διοίκηση. Άλλωστε, η παράδοση θέλει ένα μέλος της οικογένειας Μανασή 
να συγκαταλέγεται στην ακολουθία του Δράμαλη,  όταν στάλθηκε επικεφαλής της  
τουρκικής στρατιάς  στην Πελοπόννησο το 1822, προκειμένου να καταπνίξει την Ελληνική
Επανάσταση.  Στην ίδια ακολουθία του Δράμαλη φέρονται, επίσης ως μέλη της και δύο 
άλλοι Έλληνες, ο ένας από το Μοναστηράκι με το όνομα Τουλούμης και ο άλλος από το 
Βώλακα με το όνομα Βοζίκης. Τόσο μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ο Δράμαλης προς ορισμένες 
ελληνικές οικογένειες,  ώστε κατά το 1822 είχε στείλει σ΄αυτές, ως έκφραση της αγάπης 
του, τις ωραιότερες ελληνοπούλες που είχε αιχμαλωτίσει κατά την εκστρατεία του, ενώ 
για το δικό του παλάτι στη Δράμα είχε στείλει τη θυγατέρα του Μάρκου Μπότσαρη, 
Αικατερίνη, γνωστή αργότερα με το όνομα Ρόζα ως κυρία επί των τιμών στην αυλή της 
βασίλισσας Αμαλίας.

Ο ερευνητής Β. Πασχαλίδης αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μελέτη του στις περιπτώσεις 
των Τουλούμη, Βοζίκη και Μανασή, οι οποίοι αυτομόλησαν,  ενώ ακολουθούσαν τον 
Μαχμούτ Αλή Πασά Δράμαλη στην γνωστή του εκστρατεία στην Πελοπόννησο. Ο 
τελευταίος, μάλιστα  ήταν ο γραμματικός του Δράμαλη και λέγεται ότι έπαιξε διπλό ρόλο 
στη μάχη των Δερβενακίων.

Οι Έλληνες της Δράμας, για να αποφύγουν την εκδίκηση των φανατισμένων τούρκων, 
αναγκάσθηκαν να καταφύγουν άλλοι στα βουνά, άλλοι στις µεγάλες  πόλεις (Σέρρες, 
Θεσσαλονίκη κ.α.), ενώ ορισµένοι νεότεροι στην επαναστατηµένη Ελλάδα, όπως ο Δήµος 
Νικολάου που έδρασε ηρωϊκά σε πολλές µάχες κατά των Τούρκων. Μόνο λίγοι Έλληνες 
παρέµειναν στην πόλη, όσοι είχαν κυρίως φιλικούς δεσµούς µε την οικογένεια Δράµαλη. 
Τα περισσότερα ελληνικά εργαστήρια και καταστήµατα είχαν κλείσει, ενώ άλλα είχαν 
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καταληφθεί από τους Τούρκους. Έτσι, η αγορά της πόλης νεκρώθηκε εντελώς. Για το 
λόγο αυτό,  αναγκάσθηκε η Μητρόπολη να µεταφέρει την έδρα της κατά το έτος 1825 
στην Αλιστράτη, όπου υπήρχε τότε πολυάριθµο ελληνικό στοιχείο. 

«Της Ρούμελης οι μπέηδες και του Μωριά οι λεβέντες,
Στο Ντερβενάκι κείτονται κορμιά δίχως κεφάλια.

Στρώμα έχουνε τη μαύρη γη, προσκέφαλο μια πέτρα
και τ' από πάνω σκέπασμα του φεγγαριού τη λάμψη.

Κι ένα πουλάκι επέρασε και το ξαναρωτούνε
"Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο τουφέκι;"
"Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης
και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά τα χέρια"»

                             

Οι Δραμινοί αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821

Όταν το 1821 ο Ελληνισμός ξεσηκώθηκε σε διάφορα σημεία
της Βαλκανικής χερσονήσου, οι εγγενείς δυσκολίες στην
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (π.χ. ύπαρξη μεγάλων
Τουρκικών δυνάμεων) δεν ευνοούσαν τις εδώ επαναστατικές
κινήσεις. Μολονότι η Δράμα αποτελούσε στρατιωτικό κέντρο
των Οθωμανών στη νότια Βαλκανική., οι κάτοικοί της,
μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές και συμμετείχαν ενεργά
στην αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού. 

Το κομμάτι αυτό της ιστορίας του τόπου μας δεν έχει
αναδειχθεί επαρκώς και ελάχιστα γνωρίζουμε για τους
αγωνιστές εκείνους και την δράση τους. Ως ελάχιστο φόρο
τιμής στους ταπεινούς αυτούς ήρωες της απελευθέρωσης ,
οφείλουμε να αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις
Δραμινών αγωνιστών που μας είναι γνωστές μέχρι σήμερα.
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 Ο Δήμος ΝΙΚΟΛΑΟΥ γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στη Δράμα. Συμμετείχε
μαζί  με  άλλους  συμπολίτες  και  συγγενείς  του  στις  επαναστατικές  ενέργειες
της Μακεδονίας (όπως ανέδειξε μέσα από αρχειακή έρευνα ο συμπολίτης μας Β.
Πασχαλίδης). Μετά την αποτυχία των επαναστατών εκεί, μετέβη στη νότια Ελλάδα
σε βοήθεια των επαναστατημένων συμπατριωτών του. Η συμμετοχή του Νικολάου
στον επαναστατικό αγώνα βεβαιώνεται και με σχετικό πιστοποιητικό (24.12.1843)
που  υπογράφoυν,  έχοντας  ιδία  αντίληψη  των  γεγονότων, ο  Συνταγματάρχης
Νικήτας  Σταματελόπουλος  (Νικηταράς)  ,  ο  Στρατηγός  Χατζηχρήστος  και  ο
Αξιωματικός  της  Χωροφυλακής  Κωνσταντίνος  Βλαχόπουλος.  Ο  Νικολάου,  όπως
προκύπτει από το ανωτέρω πιστοποιητικό, υπηρέτησε από το 1821 μέχρι το 1829
ως  στρατιώτης  και  εικοσιπένταρχος  (=  πολεμικός  αξιωματικός),  πολέμησε  στην
Θήβα,  στην  Ναύπακτο  κ.α.  και  επέδειξε  γενναιότητα  και  ανδρεία.  Ο  ίδιος  ο
Δραμινός  αγωνιστής  αναφέρει  πως  "ότε  η  Ελλάς  ύψωσε  σημαίαν  κατά  των
Τούρκων, μεθ΄ άλλων συμπολιτών μου, έτρεξαμεν εις βοήθεια της". Μετά τη λήξη
της επανάστασης εγκαταστάθηκε στην ελεύθερη Ελλάδα  και όπως άλλοι αγωνιστές
αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμη και για τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειάς
του.

 

 Ο Δημήτριος ΔΡΑΜΑΛΗΣ γεννημένος στην  Δράμα στα τέλη του 18ου αιώνα , 
συμμετείχε αρχικά στις επαναστατικές εξεγέρσεις στην περιοχή της Μακεδονίας. Το 
1823 τέθηκε επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος (Μακεδόνων κυρίως) , το οποίο 
εξεστράτευσε στην Κρήτη και ενώθηκε με τοπικούς επαναστάτες . Στις 11 
Δεκεμβρίου του 1823,  οι 2.000 άνδρες υπό την αρχηγία του Δημητρίου  Δράμαλη 
επεχείρησαν να καταλάβουν το ορμητήριο του κάστρου της Γραμβούσας Χανίων, 
αλλά έγιναν αντιληπτοί από την Οθωμανική φρουρά. Έτσι, η επιχείρηση απέτυχε. 
Στη συνέχεια, ο Δημήτριος Δράμαλης εγκαταστάθηκε στο
ελεύθερο Ελληνικό κράτος και παρέμεινε ως αξιωματικός στον
τακτικό στρατό. Εκεί έλαβε και επισήμως το επώνυμο
"Δράμαλης", δηλωτικό της καταγωγής του. Ο Δημήτριος
Δράμαλης έφτασε έως το βαθμό του Ταγματάρχη, ενώ το 1836
τιμήθηκε με αριστείο από τον Βασιλέα Όθωνα για την
προσφορά του στην πατρίδα. 
 

 Ο Νικόλαος ΔΡΑΜΑΛΗΣ γεννημένος στη Δράμα στα τέλη του
18ου αιώνα, συμμετείχε με το στρατιωτικό του σώμα στις
μάχες του 1821 στην Κεντρική Μακεδονία υπό τον Εμμανουήλ
Παπά. Κατά την πολεμική του δράση τραυματίστηκε αρκετές
φορές. Στη συνέχεια,  εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο και μετά τη
δημιουργία του τακτικού στρατού, κατατάχτηκε στη Β΄ τάξη
υπαξιωματικών. Εκεί έλαβε και επισήμως το επώνυμο
"Δράμαλης", δηλωτικό της καταγωγής του. Επί Ιωάννη
Καποδίστρια (1828 - 1831) προήχθη σε αξιωματικό.

 Μια αξιοσημείωτη περίπτωση αγωνιστή που σχετίζεται με την τοπική ιστορία της 
ευρύτερης περιοχής της Δράμας ήταν ο Νικοτσάρας. 

Ο Νίκος Τσάρας, ο οποίος έγινε γνωστός με το προσωνύμιο καπετάν Νικοτσάρας, 
γεννήθηκε το 1768 στο χωριό Γιαννωτά, στις πλαγιές του Ολύμπου και πατέρας 
του ήταν ο κλεφταρματολός, Πάνος Τσάρας, τον οποίο διαδέχθηκε στη αρχηγία του
αρματολικιού του Βλαχολίβαδου, όταν ήταν 18 χρονών. Διακρίθηκε για τη 
φιλοτιμία, την αφιλοχρηματία και τα σωματικά του χαρίσματα. Απέδειξε τα ηγετικά 
του προσόντα , όταν ξεσήκωσε την περιοχή του Ολύμπου, κατά τη διάρκεια του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου τη περίοδο 1792 με 1794, εναντίον των πασάδων 
της Μακεδονίας. Ακόμα και  ο ιστορικός Κασομούλης αναφέρει ότι ο Νικοτσάρας 

15

Το αριστείο του
Δημητρίου  
Δράμαλη



είχε επαφές με τον Έλληνα ναύαρχο του ρωσικού ναυτικού, Λάμπρο Κατσώνη, για 
παράλληλα χτυπήματα από στεριά 
και θάλασσα στην ευρύτερη 
περιοχή του Ολύμπου και της 
Μακεδονίας. Το 1804 έλαβε μέρος 
στην Επανάσταση της Σερβίας με 
δύναμη 550 ανδρών.

Τον Ιούνιο του 1807, ο Ρώσος 
ναύαρχος Δημήτριος Σινιάβιν τον 
κάλεσε στην Τένεδο και του 
πρότεινε συνεργασία κατά των 
Τούρκων. Ακολούθως , πέρασε με 

το στρατιωτικό του σώμα το Στρυμόνα και νίκησε τους Τούρκους στο (Άνω) 
Νευροκόπι της Βουλγαρίας και στο Μελένικο της βορειοανατολικής Μακεδονίας. 
Ωστόσο, κάτω από την πίεση των Τούρκων αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στη Ζίχνη
και από εκεί διασπώντας τον τουρκικό κλοιό, να φθάσει στη γέφυρα του Αγγίτη 

ποταμού, καταλήγωντας  στο Πράβι (Ελευθερούπολη 
Καβάλας). Ο Ισμαήλ μπέης, πασάς των Σερρών, 
κινήθηκε εναντίον του με 8.000 στρατιώτες. Ο 
Νικοτσάρας  διέθετε μόλις 400 Έλληνες από τον 
Όλυμπο και μερικούς που στρατολόγησε κοντά στο 
Στρυμόνα, ενώ μαζί του είχαν συνταχθεί και 120 
εμπειροπόλεμοι Αλβανοί. Ο Ισμαήλ μπέης τους 
πολιορκούσε για 3 μέρες, ώσπου  ο "Αετός του 
Ολύμπου", όπως τον ανέφερε ενίοτε ο Νικόλαος 
Κασομούλης, επεχείρησε έξοδο από το στρατόπεδο 
του μέσα από τις τουρκικές γραμμές. Η έξοδος ήταν 
επιτυχής,  αλλά με τρομερές απώλειες. Απέμειναν 

μόνο 60 Έλληνες μαχητές, οι οποίοι πέρασαν στο Άγιο Όρος, μετά στη Σκιάθο και 
έπειτα στον Όλυμπο. 

Η δράση του Νικοτσάρα συνεχίστηκε, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Έγινε 
υπαρχηγός στον πειρατικό στόλο του Σταθά και πέτυχε καίρια πλήγματα κατά του 
τουρκικού στόλου στη Μακεδονία και στην Εύβοια. . Η μοίρα του δεν ήθελε να 
πάρει μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821, καθώς τραυματίστηκε 
θανάσιμα από πυροβολισμό Τούρκων στην παραλία κοντά στο Λιτόχωρο, 
τον Ιούλιο του 1807, λίγο μετά τη νίκη του επί ισχυρής δύναμης Τουρκαλβανών 
στις ακτές της πόλης . Πέθανε στο πλοίο του και μεταφέρθηκε στη Σκιάθο, κοντά 
στη Μονή της Ευαγγελίστριας, όπου υπάρχει και το λεγόμενο «Ρέμα του 
Νικοτσάρα». Το όνομά του δόθηκε στο χωριό «Νικοτσάρας», σημερινό Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Δράμας, με 309 κατοίκους, σύμφωνα
με την απογραφή του 2001.

Το δημοτικό  τραγούδι που κατέγραψε την ηρωική έξοδο του
Νικοτσάρα στο Πράβι:

"Ο Νικοτσάρας πολεμά με τρία βιλαέτια,
τη Ζίχνα και το Χάντακα, το έρημο το Πράβι.
Τρεις μέρες κάμει πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες.
Χιόν'έτρωγαν, χιόν'έπιναν, και τη φωτιά βαστούσαν.
Τα παλικάρια φώναξε στις τέσσερις ο Νίκος
-Ακούστε, παλικάρια μου, ολίγα και αντρειωμένα,
σίδερο βάλτε στην καρδιά και χάλκωμα στα στήθη.
Αύριο πόλεμο κακόν έχομεν με τους Τούρκους.
Αύριο να πατήσουμε, να πάρουμε το Πράβι.
Το δρόμο πήραν σύνταχα κι έφθασαν στο γιοφύρι.
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Ο Νίκος με το δαμασκί τον άλυσό του κόφτει.
Φεύγουν οι Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω το Πράβι αφήνουν."

Τα Οθωμανικά μνημεία στη Δράμα

 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.

 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 
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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. 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. Το 2012
αγοράστηκε από την εταιρεία Raycap που ανέλαβε να
μετατρέψει το μοναδικής ιστορικής αξίας μνημείο σε
χώρο πολιτισμού. Οι εργασίες αποκατάστασης του  μνημείου και η συντήρηση του 
ζωγραφικού του διάκοσμου διήρκεσαν 3 ολόκληρα χρόνια, από το 2015 έως το 2018.

 Αράπ Τζαμί 

Στο κέντρο 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. 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.   

 

 Κουρσούμ Τζαμί 

Ο σημερινός ναός της Αγίας Τριάδας κτίστηκε ως 
οθωμανικό τέμενος με την ονομασία Κουρσούμ 
Τζαμί, σε έναν από τους βόρειους μαχαλάδες της 
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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. 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. 
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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