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Ο παλαιότεροσ  χρονολο-
γικά ιςτορικόσ πυρινασ 
τθσ πόλθσ είναι εκείνοσ 
που περικλείεται από τα 
βυηαντινά τείχθ, δεν είναι 
όμωσ επακριβϊσ γνωςτι 
θ χάραξι τουσ. Μετά τθν 
κατάκτθςθ τθσ Δράμασ 
από τουσ Οκωμανοφσ το 
1383, εγκαταςτάκθκε       
Μουςουλμανικόσ πλθκυ-
ςμόσ ςε αυτόν τον πυρινα ενϊ οι κάτοικοί τθσ εκδιϊχτθκαν. 
χετικά με τθ χρονολόγθςθ τθσ αρχικισ φάςθσ των τειχϊν ο Γ. 
Βελζνθσ τοποκετεί τθν αϋ φάςθ ςτον 10ο αιϊνα (ςφγχρονα 
δθλαδι με το ναό τθσ Αγίασ οφίασ) ενϊ ο Κ. Σςουρισ προτεί-
νει μια χρονολόγθςθ ςτα μζςα του 3ου -τζλθ του 6ου αιϊνα. 

Από το β’ μιςό του 17ου αιϊνα, ο Σοφρκοσ περιθγθτισ Εβλιά 
Σςελεμπι ςθμειϊνει ςτο οδοιπορικό του τθν φπαρξθ δφο οικι-
ςτικϊν περιοχϊν: α) μιασ μικρισ ςυνοικίασ με 200 κατοικίεσ 
«εντόσ του περιβόλου» και β) τθσ περιοχισ του «βαροςιοφ», 
τθσ «ζξω του φρουρίου πόλθσ» με επτά ςυνολικά ςυνοικίεσ, 
600 ςπίτια και 300 μαγαηιά που είναι μεγαλφτερθ τθσ πρϊτθσ. 
τθν «εκτόσ περιβόλου» αυτι περιοχι κα εγκαταςτακεί κφρια 
μουςουλμανικόσ πλθκυςμόσ, όπωσ μαρτυρεί θ φπαρξθ ενόσ 
μεγάλου αρικμοφ μουςουλμανικϊν τεμενϊν, όπωσ το Εςκί 
Σηαμί (Αγ. Νικόλαοσ).  

τθν περιοχι αυτι, υπιρχε ζνασ ξφλινοσ πφργοσ του Ρολογιοφ, 
δίπλα ςτα τείχθ, κοντά ςτθν εκκλθςία τθσ Αγίασ οφίασ ο    
οποίοσ τοποκετικθκε κατά τθν οκωμανικι περίοδο τθσ πόλθσ 
και ζςτεκε εκεί ωσ το 1945. 
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Κατά τθ διάρκεια του 18ου αιϊνα και τισ αρχζσ του 19ου αιϊ-
να θ Δράμα γνωρίηει ιδιαίτερθ άνκιςθ για αυτό και επεκτεί-
νεται ζξω από τα βυηαντινά τείχθ. Ωςτόςο, θ μζχρι και ςιμε-
ρα παρουςία τριϊν χριςτιανικϊν εκκλθςιϊν ςτον εντόσ των 
τειχϊν οικιςτικό πυρινα (Αγία οφία, Μθτρόπολθ, Σαξιάρ-
χεσ) και θ εγκατάςταςθ του μουςουλμανικοφ πλθκυςμοφ 
ζξω από αυτόν, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι ο χριςτιανικόσ 
πλθκυςμόσ είχε μακρόχρονθ διαμονι εντόσ των τειχϊν. 

Σα τείχθ ζχουν περίπου 850 μ. περίμετρο ενϊ ο οικιςμόσ που 
περιζκλειναν είχε ζκταςθ μόλισ 40 ςτρεμμάτων. Σο ςχιμα 
τουσ ιταν ακανόνιςτο ενϊ τετράγωνοι πφργοι υψϊνονταν ςε 
απόςταςθ 60-80 μ. ο ζνασ από τον άλλον. Σο υψίπεδο πάνω 
ςτο οποίο είναι χτιςμζνθ θ οχφρωςθ είχε ςαν όρια, βόρεια 
και ανατολικά τον χείμαρρο, το τςάι, νότια τα νερά τθσ Αγίασ 
Βαρβάρασ, ενϊ πιο ευάλωτθ ιταν θ δυτικι πλευρά. Τπιρχαν 
δφο πφλεσ ειςόδου/εξόδου ςτθν πόλθ: μία ανατολικι (κοντά 
ςτο ναό των Σαξιαρχϊν) και μία δυτικι, δυτικά τθσ Μθτρόπο-
λθσ. Ωσ προσ τθν τοιχοδομία παρατθρείται λικοδομι ςτθν 
οποία παρεμβάλλονται 3-5 ςειρζσ 
πλίνκων ενϊ ωσ ςυνδετικό υλικό 
χρθςιμοποιείται αςβεςτοκονίαμα 
με ςπαςμζνο κεραμίδι. 

ιμερα, θ ανατολικι πλευρά των 
τειχϊν διατθρείται καλφτερα από 
όλεσ. Θ βόρεια πλευρά νοςεί, 
αντίκετα από τθ δυτικι πλευρά 
ςϊηονται μόνο ελάχιςτα τμιματα. 
Σζλοσ, θ νότια πλευρά διαςϊηει 
μικρά τμιματά τισ μζςα ςε αυλζσ 
και πίςω από μαντρότοιχουσ. 
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