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η Λατινοκρατία στη ∆ράµα 
 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
Ο κόµης Βαλδουίνος της Φλάνδρας πήρε την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, από 

την οποία εξαρτιόταν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε θρακικά και µακεδονικά 
εδάφη) (∆ηµητρούκας Ι. – Ιωάννου Θ., Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 62 και χάρτης σ. 64). 

Ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός, άµεσος υποτελής του Βαλδουίνου, ίδρυσε το βραχύβιο 
βασίλειο της Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε τα εδάφη µεταξύ Μοσυνόπολης, δηλ. της σηµερινής 
Κοµοτηνής, και Αξιού)  (∆ηµητρούκας Ι. - Ιωάννου Θ. - Μπαρούτας Κ., Ιστορία του 
Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου 565-1815, Β΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 73 και χάρτης σ. 68).  

 
Παράλληλα κείµενα για τη ∆ράµα  
Η Ανατολική Μακεδονία από το Νέστο µέχρι το Στρυµόνα –και η περιοχή της ∆ράµας– 

παραχωρήθηκε από τον Βαλδουίνο Α΄ (1204-1205), τον ιδρυτή της Λατινικής Αυτοκρατορίας της 
Κωνσταντινούπολης (1204-1261), στον Βονιφάτιο Μοµφερρατικό (1204-1207), τον ιδρυτή του 
Λατινικού Βασιλείου της Θεσσαλονίκης (1204-1224) (Γεωργιάδης Ν.Θ., Η ∆ράµα και η περιοχή 
της κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 44)… Επίσης σύµφωνα 
µε τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της ∆ράµας 
–Dramine– το 1206, όταν εκστράτευσε κατά του τσάρου των Βουλγάρων Ιωάννη Α΄ (1197-
1207)… (Τον καιρό εκείνο ο µαρκήσιος Βονιφάτιος του Μοµφερρά αναχώρησε από τη 
Θεσσαλονίκη. Πήγε στις Σέρρες, που ο Ιωαννίτζης τις είχε ισοπεδώσει. Τις οχύρωσε εξ αρχής και 
ύστερα οχύρωσε ένα κάστρο µε το όνοµα Ντραµίν (∆ράµα) µέσα στην κοιλάδα των Φιλίππων. Και 
όλα τα µέρη παραδόθηκαν σε αυτόν και του ήταν πειθήνια. Και ξεχειµώνιασε σε αυτά τα µέρη 
(Γεωργιάδης, ό.π., σ. 45)… Ένας άλλος Φράγκος χρονικογράφος, ο Ερρίκος της Βαλανσιέν, 
αναφέρει ότι στην περιοχή της ∆ράµας πέρασε τα Χριστούγεννα του 1207 ο Λατίνος αυτοκράτορας 
της Κωνσταντινούπολης Ερρίκος της Φλάνδρας (1206-1216) αλλά και ότι η ∆ράµα –Dragmes– 
ήταν το επιχειρησιακό του κέντρο το ∆εκέµβριο του 1207 και τον Ιανουάριο του 1208 κατά των 
Λοµβαρδών που κατείχαν τη Χριστούπολη (Γεωργιάδης, ό.π., σσ. 45-46). Βλ. επίσης Πασχαλίδης 
Β.Κ., «Φραγκοκρατία στη ∆ράµα (1206-1223)», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον Σφενδόνη (1991) 
283-287. -Πασχαλίδης Β.Κ., ∆ραµινά Ιστορικά, 67 Μελέτες για τη ∆ράµα και την περιοχή της, 
∆ράµα 1992, σσ. 36-39, 199-200. 

 
Ερωτήσεις  
1) Να προσδιορίσετε τα γεωγραφικά όρια του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης µε 

βάση το χάρτη του σχολικού βιβλίου. 
2) Πώς αναφέρεται η πόλη της ∆ράµας σύµφωνα µε τις δύο λατινικές πηγές (Γοδεφρείδος 

Βιλλεαρδουίνος και Ερρίκος της Βαλανσιέν) και µε ποια σηµερινή πόλη ταυτίζεται η 
Χριστούπολις; 

3) Με αφορµή την πληροφορία ότι ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της 
∆ράµας, να αναφερθείτε στην ιστορία του τείχους της πόλης  µας και να παρακολουθήσετε την 
εξέλιξή τους στο χρόνο µέσω φωτογραφιών από τις αρχές του 20ού αιώνα µέχρι σήµερα [βλ. 
Βελένης Γ. - Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της ∆ράµας. Επιγραφικές µαρτυρίες», 
Βυζαντιακά 11 (1991) 97-116. -Γεωργιάδης Ν.Θ.- Πολύζου Ευ.Αλ., «Τα βυζαντινά τείχη της 
∆ράµας», ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Land 2010, ∆ράµα 12-17 Απριλίου 2010, ΤΕΙ 
Καβάλας-ΣΤΕΓ ∆ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ράµα 2010, 467-476].  

 
Ο πύργος του ρολογίου τη δεκαετία του 1930 (αριστερά) και του 2010 (δεξιά). 
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για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
 


