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εργαστηριακή συνάντηση 
 

υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ν. ∆ράµας 

 
 

Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑ  

µέσα από εµπράγµατες ενθυµήσεις/επιβιώµατα 

 
 

Την συνάντηση στηρίζει ο συνάδερφος Βασίλης Μεσσής  
[διδακτορική διατριβή στη βυζαντινή αρχαιολογία] 

 
 

 
 

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑ (ιστορικό σχεδιάγραµµα, πηγές, 

βιβλιογραφία)  

 

 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εφαρµογή-αξιοποίηση του σχετικού υλικού στην τάξη 

 

α) Πλάνο διδασκαλίας – φιλόδοξο (απαιτεί τρία στάδια) 

                                       i. ενηµέρωση / προϊδεασµός εντός τάξης (1-2 ώρες) 

                                       ii. περίπατος/µάθηµα στην πόλη (3-4 ώρες) 

                                       iii. απαντήσεις σε ερωτήµατα εντός τάξης (1-2 ώρες) 

 

   –  λιγότερο φιλόδοξο 

                                       (και τα τρία στάδια θα γίνουν εντός τάξης σε λιγότερο χρόνο και την  

                                        θέση του περιπάτου θα καταλάβει η προβολή power point που  

                                        θα συνοδεύεται από σχόλια και καθοδήγηση) 

 

β) Σχέδια µαθήµατος  

 
Βιβλιοθήκη 1ου ΓΕΛ ∆ράµας 

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014 
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Η οθωµανική ∆ράµα µέσα από εµπράγµατες ενθυµήσεις/επιβιώµατα 

 

Περίληψη παρουσίασης:  

 

Στην εργαστηριακή συνάντηση µε θέµα την Οθωµανική ∆ράµα θα προσπαθήσουµε 

καταρχάς να προσεγγίσουµε όσο πιο ευκρινώς γίνεται – και µε τις άκρως απαραίτητες 

πληροφορίες – την ιστορία της πόλης µας στο χρονικό διάστηµα του βίου της υπό τους 

Οθωµανούς. Για να µπορέσουµε να κάνουµε όσο πιο χρήσιµη και αποδοτική γίνεται αυτήν την 

προσέγγιση θα αναλύσουµε σχεδιαγράµµατα που αφορούν τον τόπο και το χρόνο, και 

ακολούθως θα παρουσιάσουµε και θα αξιολογήσουµε την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. 

Κατόπιν – και έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση εντός τάξης των όσων κρίνουµε ικανά – 

θα εστιάσουµε την προσοχή µας σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της οθωµανικής ιστορίας της 

πόλης, συζητώντας το τι, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσαµε να µεταφέρουµε 

στους µαθητές µας πληροφορίες και προβληµατισµό υπό µορφή «στατικής» και «εν κινήσει» 

διδασκαλίας.   

Το κοµµάτι που επιλέγουµε και που θα προσπαθήσουµε να το κάνουµε όσο περισσότερο 

γίνεται συγκεκριµένο αφορά τις εµπράγµατες ενθυµήσεις/επιβιώµατα της οθωµανικής περιόδου 

στον παρόντα χρόνο της πόλης. Από τα επιβιώµατα, που έχουν να κάνουν µε κτίσµατα, κοσµικά 

και θρησκευτικά, θα παρακάµψουµε τα κοσµικά (δηµόσια και ιδιωτικά) και θα επικεντρώσουµε 

– για «διδακτικούς» λόγους που θα αναλυθούν – το ενδιαφέρον µας στα θρησκευτικά κτίσµατα. 

Θα «επισκεφτούµε» τα τέσσερα εναποµείντα στην πόλη οθωµανικά τεµένη ή τζαµιά, κατά το 

συνηθέστερον. Θα τα γνωρίσουµε και µέσα από αυτά και την ιστορία τους θα δώσουµε µορφή 

σε σχέδια µαθήµατος που θα βοηθήσουν καταρχάς τους µαθητές µας να γνωρίσουν και οι ίδιοι 

τον κρυµµένο «αλλόθρησκο» θησαυρό της πόλης.  

Κατά την εργαστηριακή συνάντηση και, ακολούθως, στο σχολείο – για όσους από εµάς 

το επιχειρήσουν –, τα σχέδια µαθήµατος που θα αναπτύξουµε θα έχουν ως φιλόδοξο στόχο να 

γίνουν µαθήµατα και για µας και για τους µαθητές µας· µαθήµατα που θα αφορούν κυρίως  τον 

τρόπο αντίληψης της ιστορίας µέσα από τα ίδια τα αποτυπώµατά της, την ανεκτικότητα στον 

πολιτισµό του άλλου (όπου άλλος ο αλλοεθνής ή ο δικός µας πρόγονος), την ευθυκρισία σχετικά 

µε το αντιλαµβάνεσθαι την πολιτιστική κληρονοµιά και, τέλος, την ευαισθησία και την αγάπη 

απέναντι στον κληρονοµηµένο, δοµηµένο χώρο.  
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Ενδεικτική βιβλιογραφία για την οθωµανική ∆ράµα 

 

• Κ. Μουστάκας, Η περιοχή της ∆ράµας στο µεταίχµιο των µεσαιωνικών και νεότερων 

χρόνων : Πληθυσµός και οικισµοί (δεύτερο µισό του 15ου-αρχές 16ου αι.), Ε΄ 

Επιστηµονική Συνάντηση. Η ∆ράµα και η περιοχή της. ∆ράµα 2013, σ. 431-454. 

 
• R. Kamsalova – A. Garabedyan,  Η ∆ράµα και η περιοχή της σε περιηγητικά κείµενα 

(από τον 16ο αι. έως τις αρχές του 20ου αι.), Ε΄ Επιστηµονική Συνάντηση. Η ∆ράµα και η 

περιοχή της. ∆ράµα 2013, σ. 455-467 

 
• Γ. Κουτζακιώτης, Οι ισχυροί αγιάνηδες της ∆ράµας, της Ζίχνας και των Σερρών 

(τέλη 18ου – αρχές 19ου αι. ) : Προσωπογραφικά στοιχεία και µαρτυρίες για τον ρόλο 

τους στην οικονοµία της περιοχής, Ε΄ Επιστηµονική   Συνάντηση. Η ∆ράµα και η 

περιοχή, ∆ράµα 2013, 189-205. 

 
• Κ. Τρακοσοπούλου-Τζήµου, Αρχές της βιοµηχανίας στη ∆ράµα (1875-1930), Ε΄ 

Επιστηµονική Συνάντηση. Η ∆ράµα και η   περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισµός. ∆ράµα 

18-21 Μαΐου 2006, ∆ράµα 2013, σ. 431-454 341-372 

 
• Ν. Γεωργιάδης, Η ∆ράµα και η περιοχή της. 30000 π.Χ. – 1950 µ.Χ., Θεσσαλονίκη 

2012. 

 
• Μ. Παρχαρίδου-Αναγνώστου, Σχεδίασµα δραµινής βιβλιογαφίας, ∆ράµα 2002. 

 
• ∆. Αϊβάζογλου-∆όβα, Η ∆ράµα. Ο νεοκλασικισµός στην αστική αρχιτεκτονική της 

πόλης, ∆ράµα 2002. 

 
• Οµάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 3ου Γυµνασίου ∆ράµας - 2ου Γυµνασίου 

∆ράµας (επ. Α. Καζαντζίδου- Κουκοπούλου – Ε. Κυριλλίδου-Βουβαλίδου – Χ. Π. 

Φαράκλας). ∆ιατηρητέα κτίσµατα της ∆ράµας, ∆ράµα 2001.  
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Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εφαρµογή-αξιοποίηση του σχετικού υλικού στην τάξη 

α) Πλάνο διδασκαλίας – φιλόδοξο. Ας δεχτούµε ότι θα µπορούσαµε να το πραγµατοποιήσουµε 

 

Στην τάξη («ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»):  

- Πληροφορούµε τα παιδιά µε γενικά στοιχεία για την τουρκοκρατία στην πόλη και την 

περιοχή 

-  ένας χάρτης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, θα δείχνει το µέγεθος της και θα κάνει 

ευκρινές ότι διαδέχτηκε µιαν άλλη µεγάλη αυτοκρατορία, τη βυζαντινή.  

- Σηµειώνουµε στον πίνακα το ανάπτυγµα του χρόνου που µας δείχνει την κατά σύµβαση 

αρχική και καταληκτήρια χρονολογία της οθωµανικής περιόδου στην Ανατολική 

Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, όχι για να µάθουν τα παιδιά χρονολογίες 

(το 1830 και 1913 ίσως αρκούν) αλλά για να συγκρίνουν διαστήµατα.  

 

   1373/1384          1430     1456                                                                 1830               1913 

                                                 Ανατολική Μακεδονία 

                                                                           Θεσσαλονίκη 

                                                                           Αθήνα 

 

- Τα προετοιµάζουµε για την περιήγηση (στυλό – µολύβι – µπλοκ - χάρακας) 

 

Έξω από την τάξη («ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»):  

 

Με τα παιδιά κατόπιν σε έναν περίπατο που θα χρειαστεί, αν µπορεί να γίνει, τουλάχιστον τρεις 

ώρες. [Χρήσιµο να µιλήσουµε για το αποθαρρυντικό καθεστώς σχετικά ακόµη και µε τις εντός 

πόλεως µετακινήσεις. Τι γνωρίζουµε. Μπορούµε κάτι να αλλάξουµε]. Αν δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ο περίπατος, αλλά θα θέλατε να κάνατε το µάθηµα – 

έστω στην τάξη – το υλικό που τώρα θα δούµε και θα συζητήσουµε είναι στη διάθεσή σας. 

 

Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα κάνουµε µια µικρή περιήγηση στην πόλη και στα 

οθωµανικά της µνηµεία. Θα είµαστε συγχρόνως Ε∆Ω, µε πληροφορίες που θα µεταφέρω εγώ 

προς εσάς και ΕΚΕΙ στους δρόµους της πόλης µε τους µαθητές µας, στους οποίους θα 

µεταδίδουµε ανάλογα µε το ενδιαφέρον τους όσες από τις σχετικές πληροφορίες θα µας φανούν 

κατά περίπτωση χρήσιµες. 

Ας ξεκινήσουµε: 
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∆ιαδροµή και Στάσεις περιπάτου  

 

ΘΕΜΑ: Οθωµανικά θρησκευτικά κτίσµατα της πόλης 

 

Συγκεντρωνόµαστε ή ξεκινάµε από την Πλατεία Ελευθερίας. Στα νότια της πλατείας βρίσκεται ο 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Πρόκειται για το έως το 1925 ΕΣΚΙ ΤΖΑΜΙ, τέµενος που 

κτίστηκε είτε από τον Βαγιαζίτ τον Α΄ (1389-1402) είτε του Βαγιαζίτ του Β΄ (1520-1566). Ο 

ναός είναι ανοικτός και επισκέψιµος τις πρωινές ώρες και, ακόµη και αν δεν έχετε συνεννοηθεί 

µε τον εφηµέριο του ναού, νοµίζω ότι θα γίνεται ευχάριστα δεκτοί.  

 

Συνεχίζουµε ανηφορίζοντας την οδό Λαµπριανίδου. Πριν την πλατεία των ∆ικαστηρίων, στο 

αριστερό µας χέρι βρίσκεται το ΑΡΑΠ ΤΖΑΜΙ.  Κτίστηκε πιθανώς µεταξύ του 1850 και του 

1875. Η περίφραξη είναι κλειστή. Θα πρέπει να συννενοηθούµε µε τον ∆ήµο ∆ράµας, για να µας 

ανοίξει κάποιος υπάλληλος. Εξ ιδίας πείρας πιστεύω ότι το αίτηµα σας θα γίνει δεκτό και οι 

αρµόδιοι υπάλληλοι θα προσπαθήσουν να σας εξυπηρετήσουν.   

 

Ακολούθως, κατευθυνόµαστε προς το κυρίως εµπορικό κέντρο της ∆ράµας και παραπλεύρως 

του κτηρίου του ΙΚΑ βλέπουµε να διασώζεται το ΣΑΝΤΙΡΒΑΝ ΤΖΑΜΙ. Το τέµενος 

επισκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, µε την αρχική του φάση να ανάγεται πιθανώς στο β΄ 

µισό του 15ου αιώνα. Σήµερα το ασκεπές κτίσµα είναι εργοτάξιο και εκτελούνται εργασίες 

αποκατάστασης. Ακόµη και αν µας επιτραπεί να επισκεφτούµε το εργοτάξιο δεν θα µπούµε 

µέσα. Σε περίπτωση ατυχήµατος, µεταξύ άλλων την βάψαµε και εµείς. Πάντως ότι είναι να 

δούµε (τα σηµαντικά) τα βλέπουµε και αν σταθούµε εκτός.  

Κρατάµε κουράγια και ανηφορίζουµε. Τελικός προορισµός ο ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ. 

Κτίστηκε ως τέµενος µε το όνοµα ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. 

Το ναό θα τον βρούµε τις πρωινές ώρες ανοιχτό, κατόπιν συνεννόησης. Ο εφηµέριος του ναού 

είναι πρόθυµος και γλυκοµίλητος και θα µας βοηθήσει. 

  

Στην φιλόξενη αυλή της Αγίας Τριάδας, στο τέλος της περιήγησής µας θα κάνουµε τον 

απολογισµό µας. 

 Προτείνεται :  

1. Συνεννόηση µε τους εφηµέριους των δύο ναών µερικές µέρες πριν την επίσκεψη. 

2. Τηλέφωνο στο ∆ήµο για το Αράπ Τζαµί 

3. Τα παιδιά να έχουν µαζί τους, αν όχι ντοσιέ, τουλάχιστον τετράδιο, στυλό, µολύβι. 
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1ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μαζύ µε τα τόσα σκυλιά που µας άφησαν φεύγοντας οι Τούρκοι, µαζύ µε τα τόσα άλλα 

κακά, άφησαν κι’ ένα Τζαµί για να βρούµε τον µπελά µας ! Πρόκειται για το Εσκί Τζαµί που οι 

σεβασµιότατοι παπάδες – ας µην έχω την ευχούλα τους – ήθελαν να µεταβάλουν σ’ εκκλησία. Αλλά 

οι κάτοικοι της ∆ράµας, εντόπιοι, πρόσφυγες και ξένοι, οι Αρχές, τα Σωµατεία επιµένουν το Τζαµί 

να γίνει θέατρο για να αναπληρώση µια στοιχειώδη έλλειψη της ∆ράµας. Τότε οι παπάδες 

ανασκουµπώθηκαν, ανασήκωσαν τα ράσα τους και ξεχύθηκαν αχαλίνωτοι, έτρεξαν πάνω κάτω, 

µέχρις ότου τα κατάφεραν µια χαρά και προεκάλεσαν µιαν εξωφρενική διαταγή ενός υπουργού, 

που µε µιαν µόνο κονδυλιά διέγραψε τη θέληση ενός λαού και δέχτηκε την άποψιν πεντέξη 

ρασοφόρων !  Άς έχει την ευχή τους !  Το πράγµα θα ήτο πολύ αστείο αν δεν ξυπνούσε τόσος 

θλιβερές σκέψεις. Ώστε δεν κατορθώσαµε ακόµα να απαλλαγούµεν από την ψώρα του 

µεσαιωνισµού, ύστερα από τόσες καταστροφές που πάθαµε ; Η δηµοκρατία που µας απήλλαξε από 

το µοναρχισµό και τόσες άλλες πληγές δεν θα µας απαλλάξη και απ’ τον παπαδισµό ; Και µπορεί 

να έχει θέση σε ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση ένα άτοµο να παραγνωρίζει τη θέληση ενός λαού για να 

κερδίση τας ευλογίας των ευλογηµένων παπάδων ; …… 

Εφηµερίδα Πρωΐα  [∆ράµας], φ. 3ης Ιουλίου 1924  

 

Η ∆ηµογεροντία, η Επιτροπή Εκκλησιών, ο Εµπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος 

καπνεµπόρων, η Επαγγελµατική Ένωσις, οι Σύλλογοι των προσφύγων, ο Σύλλογος των υπαλλήλων 

Καπνεµπορικών Οίκων, ο δικηγορικός Σύλλογος, η Ένωσις Παλαιών Πολεµιστών, ο εγχώριος 

Τύπος πάντες ούτοι ετηλεγράφησαν εις την Κυβέρνησιν και τους υπουργούς αξιούντες να γίνη το 

εσκί τζαµί κάθε άλλον και µόνο εκκλησίαν να µη γίνη. Ποιος λοιπόν είνε εκείνος που το θέλει 

εκκλησίαν; Μήπως ολίγοι ρασοφόροι που το ζητούν και αυτοί εξ αγνοίας αυτού τούτου του 

συµφέροντος της εκκλησίας, αυτού τούτου του θρησκευτικού συναισθήµατος του λαού; Και οι 

κύριοι αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης φρονούσι ότι ο χώρος του Εσκί Τζαµί θα εξυπηρετήση 

τα συµφέροντα των προσφύγων όταν µεταβληθεί σε εκκλησίαν ; Και πρέπει δια το καπρίτσιον τους 

να µείνουν 60 τουλάχιστον πρόσφυγες άνευ µαγαζείων δια να πωλώσι ευλογίας και κεργιά οι άγιοι 

πατέρες ; Ας πεθάνουν λοιπόν οι πρόσφυγες για να πωλούν ευχές οι παπάδες ! Οι άγιοι πατέρες 

θέλουν εκκλησίαν και αδιαφορούν ότι στο τζαµί αυτό θα κτιστούν 60 µαγαζεία όπου θα ζήσουν 60 

οικογένειαι προσφύγων – αλλά εξεχάσαµεν ! – Οι παπάδες φροντίζουν µόνον δια να έχουν πολλάς 

εκκλησίας ινά προκάνουν να κηδεύουν τους δυστυχείς πρόσφυγας.  

Εφηµερίδα Πρωΐα  [∆ράµας], φ. 4ης Ιουλίου 1924  
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Η περιοχή όµως του κέντρου που αποδείχνεται στα µάτια του απλού ∆ραµινού απαράδεκτα 

συντηρητική και άπρεπα αισθητική, είναι η αρχιτεκτονική και πολεοδοµική εικόνα του 

οικοδοµικού τετραγώνου που υπάρχει στα νότια. Τα κτίσµατα που βρίσκονται µεταξύ Πλατείας και 

οδού Θ. Αθανασιάδη, µαζί τα δύο κτίσµατα που παρεµβάλλονται ανάµεσα στην Πλατεία και το 

Ναό του Αγίου Νικολάου. Οι οικοδοµές αυτές προκαλούν αρυθµίες στην καρδιά της πόλης, άσθµα 

στα πνευµόνια της και καταρράχτη στα µάτια της. 

Αν έλειπαν τα κτίσµατα αυτά, ο χώρος από το ∆ηµαρχείο ως την οδό Π. ∆ιονυσίου θα ήταν 

ανοικτός και πρόθυµος ακόµη και για ενδεχόµενες κυκλοφοριακές διευκολύνσεις. 

Β. Γ. Χατζηθεοδωρίδης, Η ∆ράµα του 20ου αιώνα. Αναδροµή στο χώρο, το χρόνο και τους 

ανθρώπους της, ∆ράµα 2001, 128 

 

[∆ιαβάζουµε την πηγή µε κατάλληλα χρωµατισµένη φωνή] 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποια επιχειρήµατα προβάλλει ο συντάκτης του άρθρου για να υποστηρίξει την 

άποψη ότι το Εσκί Τζαµί πρέπει να γίνει θέατρο; Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά; 

Σκεφτείτε – και αποδώστε το σε µια µικρή παράγραφο – το πώς θα ήταν η πλατεία της ∆ράµας, 

αν το τέµενος γινόταν θέατρο. Τι θα κέρδιζε ή τι θα έχανε η πόλη. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Μπορείτε και µε ποιο τρόπο τα βοηθήσετε στη διάχυση της πληροφορίας ότι στη 

∆ράµα υπάρχει ένα τόσο σηµαντικό κτίσµα όσον αφορά τόσο την αρχιτεκτονική αλλά και 

γενικά την ιστορία ; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Έχει προταθεί από κάποιους (βλ. και 3η πηγή) η κατεδάφιση της συστάδας 

νεοκλασσικών οικιών που υπάρχουν βορειοανατολικά του Αγίου Νικολάου, ώστε να προβληθεί 

περίοπτος ο ναός. Συµφωνείτε ή όχι µε την πρόταση αυτή και γιατί ; 

 

Σηµειώνουµε τους δικούς µας προβληµατισµούς: 

 

 

 

Σηµειώνουµε τις δικές µας ερωτήσεις: 
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Το ΑΡΑΠ ΤΖΑΜΙ καταλαµβάνει ένα όµορφο και µεγάλο γωνιακό οικόπεδο. Θα 

προτιµούσατε ίσως στη θέση αυτή και στη θέση του Αράπ τζαµί, να υψωθεί µια όµορφη 

πολυκατοικία ή ένα χρήσιµο δηµόσιο κτήριο (π.χ. νηπιαγωγείο, που έχει έλλειψη αυτή η 

πυκνοκατοικηµένη γειτονιά) ή ίσως να δηµιουργηθεί µια παιδική χαρά ;  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Ο ∆ήµος της ∆ράµας προορίζει  το Αράπ Τζαµί για Πινακοθήκη. Αν συµφωνείτε 

µε τη διατήρησή του, θα συµφωνούσατε µε την χρήση αυτή ή θα προτείνατε κάποιαν άλλη;  

 

Σηµειώνουµε τους δικούς µας προβληµατισµούς: 

 

 

 

Σηµειώνουµε τις δικές µας ερωτήσεις: 
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3ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

    

ΣΑ∆ΡΙΒΑΝ ΤΖΑΜΙ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Μπορούν να αναγνωρίσουν στοιχεία (γεωγραφικά) της πόλης ; [Το ποτάµι που 

διασχίζει µια πόλη, το γεφύρι. Τους αναφέρουµε επ΄ ευκαιρία για τον ξεροχείµαρρο που διέσχιζε 

το κέντρο της πόλης έως και πριν περίπου 50 χρόνια και που τους χειµώνες την έπνιγε.] 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Το κτίσµα µέχρι πρόσφατα ήταν «δηµόσιο ουρητήριο». Πολλοί χριστιανικοί ναοί 

στην γείτονα χώρα έχουν ανάλογη χρήση ή χρησιµοποιούνται σαν στάβλοι, αποθήκες κ.λ.π. 

Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει και από µας, όσον αφορά τα διασωθέντα στη χώρα µας 

οθωµανικά θρησκετικά κτίσµατα, η αρχή της ανταποδοτικότητας (τα προσέχετε, τα προσέχουµε, 

τα έχετε αποθήκες, τα έχουµε αποθήκες) ή θα πρέπει να τα φροντίζουµε και να τα συντηρούµε 

ανεξαρτήτως του τι κάνει η γειτόνισσά µας;  

 

Σηµειώνουµε τους δικούς µας προβληµατισµούς: 

 

 

 

 

Σηµειώνουµε τις δικές µας ερωτήσεις: 
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4ο ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στη Φλώρινα, λόγου χάριν, το 1926, µε εντολή των αρχών, κατεδαφίστηκαν τα πέντε 

από τα επτά τζαµιά της πόλης. Κάτω από εθνοθρησκευτικές αντιλήψεις στην περίοδο της 

επταετούς δικτατορίας κατεδαφίζονται πολλά τζαµιά. Άλλα κατεδαφίστηκαν για τη διενέργεια 

ανασκαφών, ειδικότερα στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού που επικρατούν κλασικιστικές 

αντιλήψεις. Αργότερα οι νέες οικιστικές, πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές ανάγκες των πόλεων 

οδηγούν σε µερική ή ολική καταστροφή µνηµείων, µεταξύ αυτών και οθωµανικών. Κάποια 

κατεδαφίζονται για να χτιστούν δηµόσια κτίρια, τράπεζες, ακόµα και εµπορικά καταστήµατα 

(π.χ. το Μολλά Τζαµί στη ∆ράµα γκρεµίστηκε το 1927 και στη θέση του βρίσκεται η Εθνική 

Τράπεζα), ή για να ανοιχθούν δρόµοι. Όσα τζαµιά δεν κατεδαφίζονται παίρνουν διάφορες 

χρήσεις. Τη δεκαετία του '20 πολλοί ιεροί χώροι των µουσουλµάνων µετατρέπονται σε 

χριστιανικούς - το τζαµί Ιµπραήµ Πασά στην Καβάλα είναι η σηµερινή εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου. Υπήρξε το µεγαλύτερο τέµενος της πόλης (χτίστηκε το 1530). Φυσικά υπάρχουν και 

εκείνα που χρησιµοποιούνται ως µουσεία, στεγάζουν αρχαιολογικές συλλογές, όπως το τζαµί 

Τζισδαράκι στην Πλάκα, όπου στεγάζεται συλλογή µεταβυζαντινής κεραµικής. 

∆. Μυρίλλα, Σινεµά, συνεργεία, τώρα πια διατηρητέα, περ. Επτά [Ελευθεροτυπία], 

Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2010  

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (8): Τα οθωµανικά τεµένη έτυχαν ποικίλης αντιµετώπισης από το 

Νεοελληνικό Κράτος. Με ποια αντιµετώπιση από αυτές που σηµειώνονται παραπάνω 

συµφωνείτε και γιατί ;   

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (9): Τι κερδίσατε από το µάθηµα; Τι θα είχατε να προτείνετε σχετικά 

µε ανάλογης προσέγγισης µαθήµατα; 

 

Σηµειώνουµε τους δικούς µας προβληµατισµούς: 

 

 

 

Σηµειώνουµε τις δικές µας ερωτήσεις: 

 
 


