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   Σαντριβάν τζαμί 

τθ ςυμβολι των οδϊν Άρμεν και Αγαμζμνονοσ ςτθ Δράμα, 
ζνα πζτρινο κτίριο με περίτεχνο ηωγραφικό διάκοςμο ςτθν 
πρόςοψθ κακθλϊνει το βλζμμα. Είναι ζνα μικρό τζμενοσ με 
αυλι, που βριςκόταν ςτθν άλλοτε μουςουλμανικι ςυνοικία 
τθσ πόλθσ. 

Σο αντιρβάν τηαμί αποτελοφςε μζροσ ενόσ μεγαλφτερου 
ςυγκροτιματοσ με κοιτϊνεσ, νεκροταφείο και ςιντριβάνι, 
μζςα ςε περίκλειςτθ αυλι και οι οκωμανικζσ μαρμάρινεσ 
πλάκεσ που βρζκθκαν ςτα κεμζλια του διπλανοφ κτίςματοσ 
που κατεδαφίςτθκε επιβεβαιϊνουν ότι όντωσ ο χϊροσ αυτόσ 
χρθςιμοποιικθκε ωσ νεκροταφείο. 

 Σο αντιρβάν τηαμί ανακαινίςτθκε, ςφμφωνα με τθν κεντρι-
κι επιγραφι που κοςμεί τθν είςοδό του, το 1806 από τον 
Μεχμζτ Αλί Αγά, πικανόν πατζρα του Μαχμοφτ-παςά Δρά-
μαλθ, λειτοφργθςε ωσ τηαμί μζχρι τθ δεκαετία του '20 και 
από το 1927-'28 ζωσ και το 1981 ςτζγαςε τθν ιςτορικι τοπι-
κι εφθμερίδα «Θάρροσ. 
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   Σαντριβάν τζαμί 

Αξιόλογεσ για τθ νεότερθ ιςτορία τθσ πόλθσ είναι οι τοιχο-
γραφίεσ που ςϊηονται ςτο προςτϊο που απεικονίηουν τθ 
Δράμα από το τζλοσ τθσ Σουρκοκρατίασ. 

 

   Κουρςοφμ τζαμί 

Θ ςυνοικία τθσ Άγιασ Σριάδασ 
βρίςκεται ςτισ βόρειεσ παρυ-
φζσ τθσ πόλθσ. Ονομάηεται 
ζτςι από τον ομϊνυμο ναό και 
τθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατί-
ασ ιταν κατοικθμζνθ από μου-
ςουλμανικό πλθκυςμό. Σότε ο 
ναόσ ιταν τζμενοσ και ονομαηόταν Κουρςοφμ τηαμί. 

τα χρόνια τθσ Σουρκοκρατίασ υπιρχαν και άλλα μουςουλ-
μανικά τεμζνθ, λουτρά και μεντρεςζσ. 
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Πηγθ: Αρχείο Β. Μεσσθ 
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   Εςκί  τζαμί (Άγιοσ Νικόλαοσ)  

Ο Αγιοσ Νικόλαοσ βρίςκεται ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ, ςτθ νοτιο-
δυτικι γωνία τθσ Πλατείασ 
Ελευκερίασ. Επί Σουρκο-
κρατίασ λεγότανε Εςκί 
τηαμί (αρχαίο τηαμί) ι 
Σςαρςί τηαμί (τηαμί τθσ 
αγοράσ). Σο αρχικό κτίριο 
είχε χτιςτεί από τον ουλ-
τάνο Βαγιαηιτ Βϋ (1481-
1512). 

Θ ανζγερςθ του Εςκί Σηαμί, ςφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ, 
υπολογίηεται ςτα τζλθ του 17ου αιϊνα, γιατί από τότε θ πόλθ 
τθσ Δράμασ άρχιςε να επεκτείνεται ζξω από τα βυηαντινά 
τείχθ, από τα οποία ζνα μζροσ τουσ ςϊηεται ςιμερα. Ο    
Ευςτάκιοσ Κυριακίδθσ, κατζβαςε με δικι του πρωτοβουλία 
τθν θμιςζλθνο από τον τροφλο του τηαμιοφ και τοποκζτθςε 
ςτθ κζςθ τθσ ζνα ςταυρό. Πρόςκεςε επίςθσ και μια καμπά-
να. Σθν άλλθ μζρα τζλεςε μζςα ςτο τηαμί τθν ακολουκία του 
όρκρου και ζτςι το δζςμευςε για να χρθςιμοποιθκεί ωσ   

εκκλθςία, τθν οποία 
ο ίδιοσ αφιζρωςε 
ςτον Άγιο Νικόλαο. 
Γι’ αυτό δε χρθςιμο-
ποιικθκε τότε ωσ 
κατάλυμα από πρό-
ςφυγεσ, όπωσ ζγινε 
με άλλα τηαμιά. 
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   Αράπ τζαμί (πλατεία Δικαςτθρίων)  

το Διοικθτικό κζντρο τθσ παλιάσ μουςουλμανικισ ςυνοικίασ 
τθσ Δράμασ - ςτθ ςυμβολι των οδϊν Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Πα-
λαιολόγου και Λ. Λαμπριανίδου - ςυναντοφμε ζνα από τα 
ςθμαντικότερα μνθμεία τθσ πόλθσ, το Αράπ Σηαμί. 

 Γφρω από το ςθμείο όπου βρίςκεται το ςιντριβάνι υπιρχαν 
ςτα χρόνια τθσ  Σουρκοκρατίασ τα δικαςτιρια, το διοικθτιρι-
ο, οι φυλακζσ και μαηί με το Αράπ τηαμί αποτελοφςαν ζνα 
ςφνολο που χαρακτιριηε τθν περιοχι αυτι ωσ το διοικθτικό 
κζντρο τθσ πόλθσ. 
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