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Aim of this paper is the description of the repair intervention carried out 
in the mosque of Aslan paşa at the city of Ioannina. The mosque was built 
by Aslan paşa I in 1618 – according to an inscription at the entrance to the 
mosque which is corroborated by written sources – who ruled Ioannina 
from 1600 to 1612. 

The mosque is the center of a large religious complex, which includes 
a religious school, accommodation and a library. The buildings were con-
structed in a place where the Byzantine citadel of 14th–15th century was 
located, known mainly by the written sources and some architectural re-
mains. According to the popular tradition, in the same place was earlier lo-
cated a church of St John. 

The temple consists of a rectangular prayer room, a wide portico 
along the entire western side and a covered walkway around to the north, 
west and south sides. Later the walkway was enclosed with glass. The 
prayer room is covered by a high hemispherical dome resting on the exte-
rior walls and on rounded triangles at each corner. On the western interior 
wall are two wooden mezzanine floors supported on two highly decorated 
columns. The mosque retains almost intact its interior painted decoration 
as well as other functional parts such as the mihrab, the minber and the 
minaret in the southwest corner. 

Until 1924, the temple functioned as a mosque and then it was trans-
ferred to the municipality of Ioannina in order to serve as lodge for the mu-
nicipal museum.

Apart from the reparations in the building during its use as a mosque, 
the first interventions began in 1933 and continue up today. In 1985, after a 
damage due to lightning, important reparations were carried out, concern-
ing the dome and the roof. In the same time, the exhibition in the museum 
was improved. 

In the paper are also presented the most important phases of the 
building’s construction history and its typological classification. The temple 
with its surroundings forms a Byzantine monument and an archaeological 
– historical area under preservation order. 

The mosque of Aslan paşa  
in Ioannina

George Smiris 





. . . κι ανάμεσά τους στέκει ένα τζαμί θεσπέσιο, ολόλαμπρο και καταστόλι-

στο, ένα τζαμί χτισμένο αριστοτεχνικά, που το μόνο του αντίστοιχο στη χώρα 

των Ρωμιών είναι το τζαμί του Πουχενκλή Χουσεΐν Πασά στην πόλη της Τα-

σλίτσας, στην περιφέρεια της Ερζεγοβίνης . . . απ’ το οποίο ολόκληρη η λίμνη 

και όλες οι πεδινές εκτάσεις φαίνονται ίδιες με επίπεδη έρημο . . . Είναι το 

περίλαμπρο τζαμί του Αρσλάν Πασά . . . 1 

Παρά τον στόμφο του θρησκευτικού φανατισμού και τις πομπώδεις εκ-
φράσεις του, ο Οθωμανός ταξιδευτής Εβλιγιά Τσελεμπί του 1670 στα Ιωάν-
νινα, καταφέρνει να μεταφέρει την εντύπωση που προκαλούσε το τζαμί του 
Ασλάν πασά στην εποχή του, εντύπωση που το μνημείο – παρά την πάροδο 
336 χρόνων – εξακολουθεί ακόμη να προκαλεί. Πράγματι, σε πολύ λίγες πε-
ριπτώσεις ένα κτίσμα αλλόθρησκου θρησκευτικού προορισμού ταυτίστηκε 
τόσο πολύ με την πόλη στην οποία ανήκει. Χιλιάδες ταχυδρομικά δελτάρια, 
διαφημίσεις, προσωπικές φωτογραφίες τουριστών, κινηματογραφικές πα-
ραγωγές και φωτογραφίες σχολικών εκδρομών στα Ιωάννινα, φέρουν στο 
κάδρο τους τμήματα του τεμένους. Ακόμα και η τοπική κοινωνία – με εξαίρε-
ση τα τελευταία χρόνια – αγκάλιασε το τέμενος σαν ένα κομμάτι του σώμα-
τός της, δεχόμενη συνειδητά να γίνει το σύμβολο της ίδιας της πόλης της. 

Ο ψηλός βράχος που δεσπόζει στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου 
που εισχωρεί στην λίμνη και κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέ-
διο των Ιωαννίνων, αποτέλεσε τη θέση όπου το 1618 ανεγέρθηκε το τέμενος 
του Ασλάν πασά.2 Το τείχος του κάστρου της πόλης που οριοθετεί ολόγυρα 
την χερσόνησο και τον οικισμό της, φαίνεται χαμηλό εμπρός στην μεγαλο-
πρέπεια του κτίσματος. Το τέμενος, που αποτελεί το κέντρο μίας ευρύτερης 
τειχισμένης περιοχής, γνωστής ως «εσωτερική ακρόπολη του Ασλάν πασά», 
φέρει μαζί του την ιστορία της πόλης3 (εικ. 1–3). 

Από το σύνολο των δεκαεννέα τζαμιών που υπήρχαν στα Ιωάννινα 
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα και χρονολογικά καλύπτουν την περίοδο 
από τον 15ο αιώνα έως την απελευθέρωση της πόλης το 1913, τέσσερα έχουν 
απομείνει να δηλώνουν την πορεία των θρησκευτικών αρχιτεκτονημάτων 
στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή.4 Η πλειονότητα των ιδρυμάτων ανε-
γέρθηκαν ή επισκευάστηκαν ριζικά στις αρχές του 17ου αιώνα. Τα σημαντι-
κά διοικητικά μέτρα της οθωμανικής διοίκησης, στις αρχές του 17ου αιώ-
να, ταυτίστηκαν στα Ιωάννινα με την οριστική έξοδο των χριστιανών από 
το κάστρο. Η λαϊκή επανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου, επισκόπου 
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1. Το κείμενο μεταφέρθηκε σε μονοτονική γραφή 
από τον γράφοντα, από την εξαιρετική μετάφρα-
ση του Μ. Κοκολάκη σε τμήμα του όγδοου τόμου 
του «Σεγιαχατναμέ» για το ταξίδι του Εβλιγιά Τσελε-
μπί στην Ελλάδα, μεταξύ των ετών 1668–1670, βλ. 
Μ. Κοκολάκης, «Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στα Ιωάννινα», 
Σκουφάς Η΄ / 74–75 (1991/1), σ. 323–339. Μία μάλλον 
ερασιτεχνική μετάφραση στα ελληνικά του ίδιου έρ-
γου, από τους Α. Κεχαγιόγλου – Χ. Λογοθέτη, χρησι-
μοποιήθηκε για μία περιληπτική έκδοση του ταξι-
διού του Οθωμανού περιηγητή στην Ήπειρο, βλ. Χ. 
Σούλης, «Ταξίδι Τούρκου περιηγητού στην Ήπειρο», 
Ηπειρωτικά Γράμματα 1/5 (1944), σ. 162–166, 1/6 (1944), 
σ. 197–200, 1/7–8 (1944), σ. 246–252. Πλήρης έκδοση 
των σημειώσεων του Χ. Σούλη σε δημοτική γλώσσα, 
βλ. Σ. Εργολάβος, Εβλιά Τσελεπή, Ταξίδι στην Ήπειρο. 
Ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο του 17ου αιώνα, Ιωάν-
νινα 1995. 
2. Σύμφωνα με την επιγραφή στην είσοδο της αίθου-
σας προσευχής, βλ. Χ. Σούλης, «Τουρκικαί επιγραφαί 
Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 8 (1933), σ. 87. 
3. Για τη σχέση του τεμένους στην σύγχρονη εικόνα 
της πόλης βλ. την αδημοσίευτη εργασία Μ. Κόμπου, 
Δ. Νικολούδη, Μ. Παπαντωνίου, Ανάπτυξη LIS για τα 
δεκαεπτά μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και 
αναπαράστασή τους στη σύγχρονη πόλη, Διπλωματική 
εργασία, ΕΜΠ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μη-
χανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Αθήνα 2000.
4. Πρόκειται για τα τεμένη Φετιχιέ ή Τζιαλαλί πασά 
τζαμί, το Ασλάν πασά τζαμί, Κανλί Τσεσμέ ή Χατζή 
πασά ή Αχμέτ πασά ή Καλού πασά τζαμί και το Μπαλί 
κετχουντά ή Μπαλιγιέ ή Βελί πασά τζαμί. Για το σύ-
νολο των τεμενών στα Ιωάννινα, βλ. Γ. Σμύρης, «Τα 
Μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και η πολεο-
δομία της οθωμανικής πόλης», Ηπειρωτικά Χρονικά 34 
(2000), σ. 9–90, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, Κ. 
Κουλίδας, Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004.
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1. Το τέμενος του Ασλάν πασά, η ομώνυμη 
ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων και τμήμα 
του οικισμού (αεροφωτογραφία των Γ. και 
Α. Παπαγεωργίου). Aslan paşa mosque, the 
homonymous citadel in the castle of Ioannina and 
part of the settlement (aerial photography G. and 
A. Papageorgiou).
2. Η ακρόπολη Ασλάν πασά με τα οικοδομήματα. 
Διακρίνονται το ομώνυμο τζαμί, ο τουρμπές, 
ο μεντρεσές και τμήματα της βυζαντινής 
οχύρωσης. Σχεδιαστική απόδοση του 1934. Aslan 
paşa citadel: the mosque, the türbe, the medrese 
and part of the byzantine fortification are visible.
3. Η ακρόπολη Ασλάν πασά σήμερα. Aslan paşa 
citadel, today. 
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Τρίκκης, το 1611,5 η αποτυχία της και ο μαρτυρικός θάνατός του, αποτέλεσαν 
αφορμή για την άρση των προνομίων που είχαν παραχωρηθεί στους Ιωαν-
νίτες το 1430, όταν η πόλη είχε παραδοθεί στους Οθωμανούς. Σύμφωνα με 
την συνθήκη παράδοσης, γνωστής ως ο «ορισμός του Σινάν πασά»6 και μέ-
χρι τις αρχές του 17ου αι., μόνον προσπάθειες είχαν γίνει για ανέγερση τεμέ-
νους στο κάστρο της πόλης. Το πρώτο τέμενος, μετά από τα διοικητικά μέ-
τρα των αρχών αυτού του αιώνα, υπήρξε το τέμενος του Ασλάν πασά. Εκεί 
όπου βρισκόταν το διοικητικό κέντρο της βυζαντινής πόλης, γνωστό δυστυ-
χώς μόνον από τις γραπτές πηγές και ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα,7 
εκεί όπου γλαφυρές περιγραφές της ζωής των βυζαντινών αρχόντων μας 
μεταφέρουν στην πόλη του 14ου–15ου αι. και σε θέση όπου κατά παράδο-
ση υπήρχε ο ναός του Αγίου Ιωάννου, ο Ασλάν πασάς που ηγεμόνευσε στην 
περιοχή μεταξύ των ετών 1615–1618,8 έχτισε το ομώνυμο τέμενος και τα συ-
μπληρωματικά σε αυτό κτίσματα της εστίας και του ιεροδιδασκαλείου, κα-
θώς και το μαυσωλείο του ενταγμένα σε ενιαίο περίβολο, για να προστεθεί 
αργότερα η βιβλιοθήκη, λίγο νοτιότερα, και να αποκτήσει το τέμενος την 
δομή και την μορφή ολοκληρωμένου θρησκευτικού–εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος (imaret ή külliye).9 Ολόκληρο το περιφραγμένο τμήμα της ακρόπο-
λης είναι διάσπαρτο από μουσουλμανικές ταφές. Το τέμενος Ασλάν πασά 
λειτούργησε ως θρησκευτικό συνοικιακό τέμενος της ομώνυμης συνοικίας 
από την ίδρυσή του έως το 1922, οπότε με την σταδιακή ανταλλαγή των πλη-
θυσμών μέχρι το 1924 εγκαταλείφθηκε. Η προικοδότηση του κτίσματος στην 
διαχρονία του υπήρξε γενναία. Κατά το 1913 τα ετήσια εισοδήματά του από 
την διαχείριση ακινήτων ανέρχονταν σε 66.000 γρόσια (617 χρυσές τουρκι-
κές λίρες).10 Μετά την σύνταξη των πρωτοκόλλων των ανταλλαξίμων11 των 
βακούφικων κτισμάτων, το τέμενος παρέμεινε ως δημόσιο κτίριο, έως ότου 
το 1933, το τζαμί στέγασε το Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, χρήση που δια-
τηρεί έως σήμερα. Ήδη από το 1924 είχε αρχίσει να επισημαίνεται η σημα-
σία των οθωμανικών μνημείων των Ιωαννίνων και να διαμορφώνεται η τάση 
της διάσωσή τους.12 Στο παρακείμενο κτίριο του μεντρεσέ στεγάστηκε το 
1945 η νεοσύστατη τότε 10η Αρχαιολογική Περιφέρεια Ηπείρου, όπου παρέ-
μεινε έως το 1960. Στις κατασκευαστικές φάσεις και τις επεμβάσεις του τεμέ-
νους θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω. 

Το κυρίως τέμενος αποτελείται από τετράγωνη αίθουσα προσευ-
χής με ευρύ προστώο στην δυτική πλευρά της, περιβαλλόμενη από στοά 
στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά, όπου ενσωματώνει και το αντίστοι-
χο προστώο13 (εικ. 4). Η περιμετρική αυτή στοά, αρχικά ανοιχτή προς το 
εξωτερικό, διαμορφώνεται με σειρά κιόνων ανά πλευρά και πλατιά μαρκί-
ζα που κλείστηκε μεταγενέστερα με συνεχή υαλοστάσια. Η κυρίως αίθου-
σα προσευχής, εσωτερικών διαστάσεων 9,50 × 9,50 μ. περίπου, καλύπτεται 
από ημισφαιρικό θόλο επί ψηλού τύμπανου, εδραζόμενου στους περιμε-
τρικούς τοίχους μέσω των τεσσάρων γωνιακών ημιχωνίων και συστήματος 
ανακουφιστικών τόξων στις εσωτερικές όψεις των πλευρών. Εξωτερικά το 
τύμπανο είναι στην κατώτερη ζώνη ορθογώνιο, μικρότερων διαστάσεων 
από το αρχικό τετράγωνο της κάτοψης και υψηλότερα εξελίσσεται σε οκτά-
γωνο επί του οποίου φέρεται ο θόλος. Η βαθμιδωτή αυτή μείωση των δια-
στάσεων οφείλεται κυρίως στην σταδιακή μείωση του πάχους των εξωτερι-
κών τοίχων και στην προς το εσωτερικό προβολή του κυκλικού δακτυλίου 
έδρασης του ημισφαιρίου του θόλου. Τέσσερα γωνιακά σφαιρικά τρίγωνα 
με σταλακτίτες διαμορφώνουν την μετάβαση από το τετράγωνο στα ημι-
χώνια. Στο οκταγωνικό τμήμα του τύμπανου και κατ’ αντιστοιχία των τεσ-
σάρων γωνιών του υποκείμενου κτίσματος, τέσσερις τοξωτές εξωτερικές 
αντηρίδες, ανακουφίζουν τις πλευρικές ωθήσεις του θόλου. Η στοά μαζί με 
το προστώο, καλύπτονται με ξυλοστέγη, εδραζόμενη σε σύστημα ισλαμι-
κών τόξων που ενώνουν καταρχήν τους κίονες του προστώου με την αί-

5. Κ. Δ. Μέρτζος, «Η επανάσταση του Διονυσίου του 
Φιλοσόφου», Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 81–82. 
6. Κ. Άμαντος, «Η αναγνώριση υπό των μωαμεθανών 
θρησκευτικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ο ορι-
σμός του Σινάν πασά», Ηπειρωτικά Χρονικά 5 (1930), 
σ. 197–210, Χ. Παπαστάθης, «Όροι υποταγής – Τα 
προνόμια», Μ. Β. Σακελαρίου (επιμ.), Ήπειρος, 4.000 
χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα 1997, 
σ. 241–244, όπου και νεότερος σχολιασμός. 
7. Ο βυζαντινός πύργος με την πύλη εισόδου στα 
ανατολικά, τμήματα της βυζαντινής οχύρωσης, βλ. 
Κ. Τσουρής, «Η Βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων», 
Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983), σ. 133–157.
8. Οι πληροφορίες για την ηγεμονία του Ασλάν διχά-
ζονται. Ο Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, 
τ. Β΄, Αθήναι 1856, σ. 291, ο Ι. Λαμπρίδης, «Περιγρα-
φή της πόλεως των Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Μελετή-
ματα Α΄ (1887), σ. 48–54 και ο Χρ. Ι. Σούλης, «Οι πα-
σάδες των Ιωαννίνων από του 1430 μέχρι του 1913», 
εφημ. Ήπειρος 27 Μαΐου 1934, θεωρούν ως χρονολο-
γία ηγεμονίας του Ασλάν το διάστημα 1600–1601, το 
ίδιο και ο Ι. Θεοχαρίδης, «Οι διοικητές των Ιωαννίνων 
σύμφωνα με το Salnâme του 1892–1893», Δωδώνη, 
Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 12 (1983), σ. 161–178. Ο Κ. Δ. 
Μέρτζος, «Χρονολογικοί πίνακες των Πασάδων Ιω-
αννίνων. Διορθώσεις και Προσθήκαι», Ανάτυπον από 
το αφιέρωμα εις μνήμην Δ. Στ. Σαλαμάγκα της Ηπει-
ρωτικής Εστίας, Ιωάννινα 1967, σ. 1–14, τοποθετεί τον 
Ασλάν στα 1615–1618, πρόταση που μας φαίνεται πε-
ρισσότερο πιθανή. Εξάλλου το έτος 1618 φέρεται και 
ως χρόνος θανάτου του Ασλάν. 
9. Για τα βυζαντινά κατάλοιπα και την ιστορία του χώ-
ρου, βλ. Λ. Βρανούσης, Ιστορικά και τοπογραφικά του 
Μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1968.
10. Έχουν καταγραφεί ως ιδιοκτησία του τεμένους 
δεκαπέντε οικίες, επτά αστικά οικόπεδα και δύο πε-
ριαστικά κτήματα, βλ. Γ. Σμύρης, ό.π., 55.
11. Γενικά για τις ανταλλαγές, βλ. Ι. Ε. Τσουδερός, Η 
αποζημίωσις των ανταλλαξίμων. Συμφωνία της Λωζά-
νης περί ανταλλαγής πληθυσμών – Γενική Διεύθυνσις 
Ανταλλαγής – Σύμβαση κράτους και Εθνικής Τραπέζης 
περί κτημάτων, Αθήνα 1927.
12. Κ. Καζαντζής, εφημερίδα Ήπειρος, Ιούλιος–Οκτώ-
βριος 1924, Α. Ξυγγόπουλος, «Μεσαιωνικά μνημεία 
Ιωαννίνων, μέρος Β ,́ Τα τουρκικά μνημεία», Ηπειρωτι-
κά Χρονικά 1 (1926), σ. 296–303.
13. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι ο προσανα-
τολισμός του τεμένους δεν είναι απόλυτα ανατολικά, 
προσανατολισμός που χάριν του κειμένου απλοποιεί-
ται, αλλά νοτιανατολικά με κατεύθυνση τη Μέκκα, βλ. 
την ενδιαφέρουσα αδημοσίευτη εργασία Σ. Μαυρά-
κης, Ο προσανατολισμός των μουσουλμανικών τεμε-
νών Φετιχιέ και Ασλάν πασά στα Ιωάννινα, Διπλωματική 
Εργασία, ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενι-
κής Γεωδαισίας, Αθήνα 2004, σ. 101–102. 
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θουσα προσευχής και γραμμικά τους υπόλοιπους με τον ανατολικό κλει-
στό τοίχο. Στην εξωτερική απόληξή της η στέγη εδράζεται σε διάτρητο από 
παράθυρα εξωτερικό τσατμαδωτό τοίχωμα, λίθινο στα κατώτερα σημεία 
(εικ. 5–7). Έτσι η στοά εμφανίζεται στο εσωτερικό με την μορφή κλιτών, τρι-
ών δυτικά και ανά δύο στη βόρεια και νότια πλευρά. Στη δυτική πλευρά η 
κύρια είσοδος του τεμένους εξέχει και τονίζεται από μικρό δικλινές στέγα-
στρο με ξύλινη ψευδοροφή που στηρίζεται σε δύο κυκλικές λίθινες κολώ-
νες. Στην νοτιοδυτική γωνία της αίθουσας προσευχής βρίσκεται ο μιναρές, 

4. Το τζαμί Ασλάν πασά, κάτοψη (σχέδιο του Ι. 
Κανετάκη). Aslan paşa mosque, plan (designed 
by J. Kanetakis).
5. Το τζαμί Ασλάν πασά, νότια όψη (σχέδιο Ι. 
Κανετάκη). Aslan paşa mosque, southern aspect 
(designed by J. Kanetakis).
6. Τζαμί Ασλάν πασά, δυτική όψη, (σχέδιο του Ι. 
Κανετάκη). Aslan paşa mosque, western aspect 
(designed by J. Kanetakis).
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το κυρίως σώμα του οποίου έχει ύψος 12,74 μ. και παρουσιάζει μια μικρή 
γραμμική μείωση προς τα επάνω. Η κάτω έδρα του έχει διάμετρο 1,68 μ. και 
εδράζεται σε μια κόλουρη πυραμίδα, της οποίας οι έδρες έχουν διαφορε-
τικό σχήμα: η κατώτερη είναι τετράγωνη, η ανώτερη οκτάγωνη και η μετά-
βαση από το τετράγωνο στο οκτάγωνο γίνεται μέσω των πλευρών της πυ-
ραμίδας με απότμηση των γωνιών της. Η πρόσβαση στον μιναρέ γίνεται 
απευθείας από το ισόγειο της αίθουσας προσευχής, ενώ μέσω της ίδιας ει-
σόδου και από την ίδια κλίμακα εξυπηρετείται και η είσοδος στο ξύλινο πα-
τάρι της δυτικής πλευράς της αίθουσας προσευχής. Το τζαμί διατηρεί ανέ-
παφη την εσωτερική γραπτή του διακόσμηση, το μιχράμπ (mihrab), το μιν-
μπέρ (minber), τα καντήλια του και μέρος των αντικειμένων εκτέλεσης των 
λειτουργιών (εικ. 8–9). Πέντε σιδηρόφρακτα παράθυρα ανοίγονται σε κάθε 
όψη της αίθουσας προσευχής, κατανεμημένα σε δύο ζεύγη καθ’ ύψος και 
ένα απομονωμένο ψηλότερα, αξονικά της όψης στην αρχή του τύμπανου. 
Με εξαίρεση τα παράθυρα της ανατολικής όψης και τα μεμονωμένα παρά-
θυρα του τύμπανου, όλα τα υπόλοιπα ανοίγονται προς την στοά και μέσα 
στην στέγη της.

Τυπολογικά το τέμενος ακολουθεί τον συνήθη στην περιοχή των Βαλ-
κανίων τύπο της μιας οργανικής μονάδας14 ή απλούστερα τον μονότρουλο 
τύπο,15 που χρησιμοποιήθηκε από τον μουσουλμανικό κόσμο ήδη από τα 
πρώτα βήματά του και επιβίωσε χάριν της προσαρμοστικότητας του κτιρί-
ου στις λειτουργικές ανάγκες, της έλλειψης εσωτερικών στηριγμάτων και 
της οικονομίας του κτίσματος. Φαίνεται δε ότι ο τύπος αυτός δημιούργη-
σε παράδοση στην περιοχή, καθόσον από τα μέχρι τώρα γνωστά τεμένη 
στην δυτική Βαλκανική, τα οποία καλύπτουν με αρκετή χρονολογική ασφά-
λεια την περίοδο από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα, η συντριπτική πλειονότη-
τα ακολουθεί τον τύπο αυτό με θόλο ή ξυλοστέγη.16 Άμεσο εξάρτημα της 
αίθουσας αποτελεί το προστώο σε ψηλότερη στάθμη από το κυρίως δάπε-
δο, με χαμηλότερο διάδρομο στον άξονα της εισόδου, στις κάθετες πλευ-
ρές του οποίου βρίσκονται οι κόγχες των υποδημάτων. Στο τμήμα του προ-
στώου που αναπτύσσεται δεξιά της εισόδου προς την αίθουσα προσευχής 
και των αντίστοιχων παραθύρων, άλλη μικρότερη κόγχη προσανατολίζει 
τον πιστό. Το προστώο και η τετράγωνη αίθουσα προσευχής περιβάλλο-
νται – όπως προαναφέρθηκε – από τις τρεις πλευρές με άλλη μεγαλύτερη 
στοά, που διαμορφώνεται τόσο με τοξοστοιχία όσο και με ιδιαίτερα πλα-
τιά μαρκίζα, σε συνέχεια των αμειβόντων της ξυλοστέγης. Το δάπεδο της 
στοάς, η οποία κλείνεται με συνεχή υαλοστάσια βρίσκεται χαμηλότερα από 

14. Ap. Kuran, The Mosque in the Early Ottoman Archi-
tecture, Chicago and London 1968, σ. 30–72, του ίδιου, 
«Classical Mosque Architecture of the Ottoman Em-
pire», Enviromental Design, publication No 7, Ankara 
1967, σ. 7–23. 
15. Σύμφωνα με την τυποποίηση στο Α. Πασαδαίος, 
Η πόλη του Βοσπόρου. Σύντομος συστηματικός οδηγός, 
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρεί-
ας, Αθήνα 1981, στο κεφάλαιο α΄ Τζαμιά, σ. 73–78 και 
πίνακας 27 (Τύπος: Β, Μονότρουλος Τύπος, όπου και 
λοιπές πληροφορίες για τις παραλλαγές και την προ-
σαρμοστικότητα του κτίσματος).
16. Σύντομα για τα παραπάνω A. Meksi, «Ntërtimet e 
kultit Mysliman në Shqipëri» (με γαλλική περίληψη), 
Studime Historike xxxiv (xvii) (1980), σ. 189–223 και πί-
νακες, Γ. Σμύρης, ό.π., σ. 26–29 όπου και εκτενέστερη 
βιβλιογραφία. 

7. Τζαμί Ασλάν πασά, η δυτική όψη μετά τις 
επεμβάσεις του 1986. Aslan paşa mosque. The 
southern side after the restoration works, in 1986.
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εκείνο του προστώου. Τμήμα της στοάς στην νοτιοανατολική γωνία έχει 
κλειστεί, δημιουργώντας δύο συνεχόμενους βοηθητικούς χώρους. Οι κίο-
νες της στοάς και του προστώου δεν έχουν όλοι την ίδια μορφή. Εκείνοι του 
αρχικού προστώου είναι μονολιθικοί από γρανίτη και οι υπόλοιποι άλλοτε 
από μάρμαρο και άλλοτε σφονδυλωτοί λιθόκτιστοι.17 

Σχετικά με τη χρονολόγηση των φάσεων του μνημείου, είναι βέβαιο 
ότι η κυρίως αίθουσα προσευχής με το προστώο ανήκουν στην αρχική 
φάση του 1618, σύμφωνα με την αφιερωτική επιγραφή στην είσοδο της αί-
θουσας. Η περιμετρική στοά φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε ελάχιστα μεταγε-
νέστερα, όπως υποδηλώνει η ασυνέχεια της κατασκευής ιδιαίτερα στα ση-
μεία σύνδεσης των τόξων με το κυρίως σώμα του τεμένους, και οπωσδή-
ποτε πριν το 1670, οπότε η σωζόμενη περιγραφή του Εβλιγιά Τσελεμπί, πα-
ραπέμπει σε πραγματικά μεγάλο μέγεθος τζαμιού. Οι υποκείμενοι εξάλλου 
τοξωτοί αναλημματικοί τοίχοι στην νότια πλευρά, επάνω στους οποίους 
αναπτύσσεται το νότιο μέρος της στοάς, φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια με 
το τέμενος χρονολογία κατασκευής. Ενδέχεται βέβαια το τέμενος να ολο-
κληρώθηκε σε μία φάση και οι κατασκευαστικοί προαναφερόμενοι αρμοί 
να αποτελούν τεχνική αδυναμία ή αλλαγή του σχεδίου κατά την φάση κα-
τασκευής. Το περιμετρικό υαλοστάσιο κάτω από την πλατιά μαρκίζα, κατα-
σκευάστηκε μετά το 1889 και – από όσο είναι δυνατόν να αποδειχθεί –, πριν 
λειτουργήσει ως Δημοτικό Μουσείο το 1933.18 Είναι πιθανόν την ίδια περί-
οδο να αντικαταστάθηκε η κεραμοσκεπή του τεμένους και των στοών με 
σχιστόπλακα αργιλικής προέλευσης κατά τα συνήθη Ηπειρώτικα πρότυπα. 

Οι επεμβάσεις με σκοπό την συντήρηση του κτιρίου ακολουθούν 
μια μακρόχρονη διαδρομή. Κατά την περίοδο της λειτουργίας του ως τζα-
μί, με εξαίρεση την άγνωστη χρονολογία της κατάργησης της στέγασης με 
μολύβι,19 μόνον στον ύστερο 19ο αι. διαθέτουμε σαφείς πληροφορίες για 
επισκευές. Οι πληροφορίες αυτές επικεντρώνονται στον μιναρέ που γκρε-
μιζόταν από κεραυνούς. Αναφέρονται καταστροφές και επισκευές κατά τα 
έτη 1841, 1873, 1875 και 1892, οπότε τοποθετήθηκε αλεξικέραυνο παρά τις 
αντιρρήσεις του ιερατείου.20 Έκτοτε και μέχρι την εγκατάσταση του Δημο-
τικού μουσείου το 1933, δεν έχουν καταγραφεί επεμβάσεις. Τότε φαίνεται 
ότι κατασκευάστηκε το περιμετρικό υαλοστάσιο με τη μικρή λίθινη υπερύ-
ψωση, που προσέδωσε στο κτίσμα την σημερινή του εικόνα και αντικατα-
στάθηκε η επικάλυψη του θόλου, των εδράνων και της ξυλοστέγης, που μέ-

17. Για την προέλευση των κιόνων και τις υποθέσεις 
που έχουν διατυπωθεί, βλ. Λ. Βρανούσης, ό.π., σ. 46. 
Συνολικά υπάρχουν 19 κίονες. Οι 15 είναι από μάρμα-
ρο και γρανίτη και 4 χτιστοί και επιχρισμένοι.
18. Στο αρχείο του τεμένους σώζεται πρόχειρο προ-
οπτικό σχέδιο του 1889, συντάκτης Λεωνίδας Πα-
γκράτιος, που εικονίζει το τέμενος χωρίς το περιμε-
τρικό υαλοστάσιο σε μία μάλλον ιδιαίτερα ρεαλιστική 
απόδοση. Ο Ξυγγόπουλος το 1926, οπότε δημοσίευσε 
τις παρατηρήσεις του, βλ. Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., σ. 20, 
αναφέρεται σε περιμετρική ανοικτή στοά. Δεν εντο-
πίστηκαν αρχεία ούτε μαρτυρίες για τις εργασίες δια-
μόρφωσής του ως μουσείου.
19. Το κείμενο του Εβλιγιά Τσελεμπί το 1670, αναφέ-
ρεται σε μολυβδοσκέπαστο τέμενος. Εφόσον η πλη-
ροφορία είναι ακριβής, η στέγη θα πρέπει να αντι-
καταστάθηκε σε άγνωστο χρόνο με κεραμοσκεπή. Η 
επέμβαση αυτή δεν αναφέρεται σε κάποια πηγή.
20. Σ. Ζούμπος, Άπαντα, Γιάννινα 1985. 

8. Το εσωτερικό του τεμένους σήμερα. The 
interior of the mosque today. 
9. Το εσωτερικό του τεμένους μετά τις τελευταίες 
επεμβάσεις. The interior of the mosque after the 
recent restoration works.
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χρι τότε ήταν με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, με σχιστόπλακα. Την ίδια πε-
ρίοδο κατασκευάστηκαν οι εσωτερικοί τσατμαδότοιχοι που οριοθετούσαν 
τα δύο συνεχόμενα δωμάτια στην νότια πτέρυγα της στοάς. Στους χώρους 
του τεμένους αναπτύχθηκε το στοιχειώδες μουσειολογικό πρόγραμμα του 
Μουσείου που περιελάμβανε λαογραφικό υλικό προερχόμενο κυρίως από 
δωρεές (στολές, σκεύη, όπλα, χρηστικά αντικείμενα, οικιακός εξοπλισμός, 
τα σωζόμενα μέχρι τότε υλικά λειτουργίας του τεμένους), το οποίο αφο-
ρούσε τη μουσουλμανική, χριστιανική και εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννί-
νων. Μικρές ξύλινες φερόμενες προθήκες και μόνιμες βιτρίνες στο εσωτε-
ρικό των παραθύρων της αίθουσας προσευχής, εξυπηρέτησαν το μουσεια-
κό πρόγραμμα. Στο υλικό του μουσείου καταγράφηκαν και μεταβυζαντινές 
εικόνες, βιβλία, χαρακτικά αντίγραφα και υφάσματα. Κατά την διάρκεια του 
2ου παγκοσμίου πολέμου και της κατοχής, το τέμενος υπέστη σημαντικές 
ζημιές, οφειλόμενες κυρίως στην εγκατάλειψη των κτισμάτων. Το 1945, με 
την στέγαση της 10ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας στον παρακείμενο με-
ντρεσέ, πραγματοποιήθηκαν εργασίες άμεσων επεμβάσεων στο κτίριο του 
μεντρεσέ και στην στέγη του τεμένους, ιδιαίτερα μετά τις άσχημες καιρικές 
συνθήκες του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Αναφέρονται επίσης σημειακές 
επεμβάσεις συντήρησης του κτίσματος, που αφορούν σε σποραδικά επι-
χρίσματα, χρωματισμούς και ξυλουργικές εργασίες. Εργασίες κυρίως αρμο-
λογημάτων καταγράφονται και το έτος 1950.21 Έως το 1960 οπότε η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ηπείρου μετακινήθηκε εκτός του κάστρου, παράλληλα με την 
λειτουργία του Δημοτικού Μουσείου έχουν καταγραφεί σποραδικές εργα-
σίες συντήρησης του τεμένους, όπως επισκευές στις στέγες και γενικότερη 
επιμέλεια του κτίσματος. Κατά το διάστημα αυτό, λόγω της παρουσίας του 
Εφόρου, της διαμονής του αρχαιοφύλακα στον παρακείμενο μεντρεσέ και 
της συνεχούς εποπτείας του χώρου, καταγράφονται συνεχείς προσπάθειες 
εύρυθμης λειτουργίας και σταδιακής μετατροπής του τεμένους σε επισκέ-
ψιμο χώρο. Στα κελιά του μεντρεσέ και στους χώρους του μουσείου άρχι-
σε να συγκεντρώνεται επιπλέον αξιόλογο αρχαιολογικό υλικό, το οποίο το 
1968 μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων που είχε κατα-
σκευαστεί στο μεταξύ (1966).22

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία – παρότι δεν στεγαζόταν πλέον στο τέμε-
νος – εξακολούθησε να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την προστασία του και το 
1963 ανακατασκευάζει την είσοδο του τεμένους και την βυζαντινή πύλη ει-
σόδου στην ακρόπολη.23 Το 1970–1971 καταγράφονται εργασίες στην παρα-
κείμενη τουρκική βιβλιοθήκη24 που συνεχίστηκαν μέχρι το 1978.25 Το 1976, η 
8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννι-
τών προχώρησε στην επισκευή της στέγης του τζαμιού, αντικαταστάθηκε ο 
ξύλινος σκελετός της στέγης της στοάς και έγινε ανάσυρση και μερική ανα-
νέωση των σχιστολιθικών πλακών.26 Το 1982–1983 οι εργασίες στο συγκρό-
τημα περιορίστηκαν σε επισκευή των κελιών του μεντρεσέ, ιδιαίτερα στο 
δυτικό τμήμα που κινδύνευε με κατάρρευση.27 Το 1985, ο Δήμος Ιωαννιτών 
με το νεοσύστατο άτυπο γραφείο Ιστορικού Κέντρου της πόλης και υπό την 
επίβλεψη της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προχώρησε στην προ-
κήρυξη και ανάθεση της αποτύπωσης των μνημείων του κάστρου Ιωαννί-
νων. Εκτός των άλλων, αποτυπώθηκαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια όλα τα 
μνημεία γύρω από το τέμενος του Ασλάν πασά.28 Η αποτύπωση αυτή αποτέ-
λεσε την βάση των μελετών όλων των μεταγενέστερων επεμβάσεων με τις 
σχετικές συμπληρώσεις. 

Τον χειμώνα του 1985, πτώση κεραυνού στην δυτική στοά του τεμέ-
νους προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο τέμενος και τον παρακείμενο με-
ντρεσέ (εικ. 10). Ο Δήμος Ιωαννιτών ανέλαβε, στα τέλη του 1985 – αρχές 
του 1986, μετά από σχετική άδεια του ΥΠΠΟ, να αποκαταστήσει σύντομα 
τις φθορές. Άμεσα μεταφέρθηκαν στον μεντρεσέ τα εκθέματα των στοών. 

21. Φ. Πέτσας, ΑΕ 1950–1951, σ. 31–49, ιδιαίτερα 43. 
22. Π. Βοκοτόπουλος, «Μουσείον Ιωαννίνων», ΑΔ 23 
Β2 (1968), σ. 286.
23. Σ. Ι. Δάκαρης, «Ιωάννινα. Φετιχιέ τζαμί. Πύργος 
του Θωμά», ΑΔ 19 Β3 (1964), σ. 314, πίν. 353.
24. Μ. Αχειμάστου, « Ιωάννινα. Τουρκική βιβλιοθήκη 
κάστρου», ΑΔ 25 Β2 (1970), σ. 316.
25. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ιωάννινα. Φρού-
ριο. Τουρκική βιβλιοθήκη», ΑΔ 33 Β1 (1978), σ. 195, 
πίν. 73–76.
26. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ιωάννινα. Τζαμί 
Ασλάν πασά», ΑΔ 32 Β1 (1977), σ. 157.
27. Δ. Φ. Κωνστάντιος, «Ιωάννινα. Μεντρεσές τζαμιού 
Ασλάν-Πασά», ΑΔ 37 Β2 (1982), σ. 268, πίν. 168 α, Δ. 
Κωνστάντιος, «Ιωάννινα. Μενδρεσές», ΑΔ 38 Β2 (1983), 
σ. 235, πίν. 99 α.
28. Το έργο ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Γ. Κα-
νετάκης.
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Αποκαταστάθηκε σημειακά η στέγη των στοών και του θόλου. Για την απο-
κατάσταση της στέγης των στοών χρησιμοποιήθηκαν μολυβδόφυλλα κάτω 
από τις πλάκες, επέμβαση που δεν θεωρήθηκε επιτυχής λόγω ολίσθησης 
των πλακών. Αποκαταστάθηκαν τα περιμετρικά υαλοστάσια στην μορφή 
που είχαν και τοποθετήθηκε νέο αλεξικεύραυνο. Το 1986 επίσης αποφασί-
σθηκε να συνταχθεί πρόγραμμα συντήρησης του συγκροτήματος και συ-
ντάχθηκε νέα μουσειολογική μελέτη.29 Το έργο ανέλαβε η τεχνική υπηρε-
σία του Δήμου Ιωαννιτών και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα. Αποκαταστά-
θηκαν τα παράθυρα της αίθουσας προσευχής που είχαν μετατραπεί σε βι-
τρίνες έκθεσης και απομακρύνθηκαν οι φερόμενες βιτρίνες από το πατάρι. 
Αποκαταστάθηκαν τα δάπεδα του βόρειου σκέλους της στοάς αφού καθαι-
ρέθηκε το δάπεδο από πρόχειρο μωσαϊκό και συμπληρώθηκε το αποκα-
λυφθέν αρχικό δάπεδο με ορθογωνισμένη γριπίδα. Αποκαταστάθηκε επι-
πλέον ο ρηγματωμένος πρόχειρος νεωτερικός τοίχος του προστώου, αφού 
καθαιρέθηκε και ανακατασκευάστηκε σε νέα υγιή θεμελίωση. Απομακρύν-
θηκε επίσης ο δυτικότερος τσατμαδότοιχος που διαμόρφωνε το ένα από τα 
δύο δωμάτια στην νότια πτέρυγα. Η σημαντικότερη όμως επέμβαση υπήρ-
ξε η αποκατάσταση της στέγης, με ριζική επισκευή του θολωτού τμήματος. 
Καθαιρέθηκε ολοκληρωτικά η μαυρόπλακα και οι συσσωρευμένες επιχώ-
σεις, με την βοήθεια ειδικού περιμετρικού ικριώματος.30 Αποκαλύφθηκε το 
αρχικό εξωράχιο, στο οποίο σωζόταν ακόμη η αρχική επικεράμωση και οι 
επισκευές της που αντιπροσωπεύονταν από κολυμβητά κεραμίδια βυζα-
ντινού τύπου μεγάλων διαστάσεων και πάχους, δύο κατηγοριών – άρα δύο 
διαφορετικών φάσεων – εγκιβωτισμένα σε άφθονο ασβεστοκονίαμα, ελ-
λιπούς συμπύκνωσης, με την χρήση τριμμένου κεραμιδιού (εικ. 11). Το ίδιο 
υλικό σε στρώσεις αποτελούσε το υπόστρωμα των κεραμιδιών. Οι διάφο-
ρες φάσεις επισκευής της επικεράμωσης, μετέβαλε την γεωμετρία του αρ-
χικού θόλου.31 Τα σωζόμενα στοιχεία συντηρήθηκαν κατά χώραν και τοπο-
θετήθηκε γαιοΰφασμα σε όλη την επιφάνεια του θόλου για την προστασία 
τους. Τοποθετήθηκαν δεκαέξι οδηγοί (μεσημβρινοί) από συμπαγή τούβλα 
και ασβεστοκονίαμα, από την κορυφή του θόλου έως το γείσωμα της στέ-
γης, για την δημιουργία φατνωμάτων. Στη συνέχεια χυτεύθηκε ελαφρομπε-
τόν χωρίς αλκάλια μεταξύ των μεσημβρινών, πάχους στρώσης 0,10–0,15 μ. 
Για την αποκατάσταση της καμπυλότητας χρησιμοποιήθηκε ειδικός ξύλι-
νος οδηγός που τοποθετήθηκε σε ειδικό στροφείο στην κορυφή του θό-
λου, και κινούμενος περιμετρικά βοηθούσε στην διαμόρφωση της καμπυ-
λότητας. Με τον τρόπο αυτό μετατράπηκε το κωνικό σχήμα σε σύστημα κα-
μπυλών. Λεπτή στρώση πατητής τσιμεντοκονίας χωρίς αλκάλια αποτέλεσε 
το επόμενο στρώμα. Για αποφυγή αρμών, στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας, 

29. Επικεφαλής αρχιτέκτων η Α. Πουλογιάννη, στην 
οποία οφείλω τις πληροφορίες για τις επεμβάσεις στο 
τέμενος. Την ευχαριστώ θερμά. 
30. Για την προστασία από πτώση κεραυνών κατά 
την διάρκεια των εργασιών και για την ασφάλεια 
του προσωπικού εφόσον ο αντικεραυνικός κλωβός 
Faraday που είχε μόλις τοποθετηθεί θα έπρεπε να 
αφαιρεθεί, συντάχθηκε ειδική μελέτη ώστε το ικρίω-
μα να λειτουργεί ως αγωγός γείωσης. 
31. Για την αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας, 
εφόσον αυτό επιλέχθηκε από τις σχετικές εγκρίσεις, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την γεωμετρία των 
σωζόμενων τζαμιών στην πόλη, ιδιαίτερα του τζα-
μιού Κανλί Τσεσμέ το οποίο φέρει τις λιγότερες μετα-
γενέστερες επεμβάσεις. 

10. Το εσωτερικό του τεμένους μετά την πτώση 
του κεραυνού το 1985. The destroyed interior of 
the mosque after the lightning, in 1985. 
11. Το εξωράχιο του θόλου κατά την διάρκεια 
των επεμβάσεων του 1986. The exterior side of 
the dome during the consolidation, in 1986.
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οι ενώσεις των παρακείμενων στρώσεων γινόταν πάνω από τους μεσημ-
βρινούς, όπου τελικά χρησιμοποιήθηκε στεγανωτικό υλικό. Τέλος επιστρώ-
θηκε η μαυρόπλακα με την παραδοσιακή μέθοδο.32 Με τον ίδιο τρόπο στε-
γάστηκαν εξωτερικά τα ημιχώνια και κάθε εξέχουσα τοιχοποιία. Στο τέλος 
αποκαταστάθηκε με μονωτήρες και η αντικεραυνική προστασία. Πρόχει-
ρες επεμβάσεις έγιναν και στην στέγη των στοών όπου οι πλάκες είχαν ολι-
σθήσει, καθώς και σημειακά σε ολόκληρο το κτίριο. Αρμολογήματα, σπο-
ραδικά επιχρίσματα, τοποθέτηση ανοξείδωτων δακτυλίων στους ρηγματω-
μένους κίονες, ενίσχυση των ελκυστήρων των τόξων της στοάς, μερικός 
υδροχρωματισμός και γενική επιμέλεια εξάντλησαν την περίοδο μέχρι το 
199033 (εικ. 12). 

Μετά τις παραπάνω επεμβάσεις υλοποιήθηκε το μουσειολογικό μέ-
ρος, που προέβλεπε σε γενικές γραμμές την απελευθέρωση της αίθουσας 
προσευχής από εκθέματα – με μόνη εξαίρεση τα προερχόμενα από το ίδιο 
τέμενος χρηστικά αντικείμενα – και την μεταφορά τους στον χώρο των στο-
ών, όπου σε ειδικές λιτές προθήκες τοποθετήθηκε μέρος του συσσωρευμέ-
νου εκθεσιακού υλικού. Η επανέκθεση ολοκληρώθηκε το 1991. 

Την ίδια περίοδο εκτελέστηκαν και εργασίες αποκατάστασης του με-
ντρεσέ, με αλλαγές στεγών, αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων της τοιχο-
ποιίας, δαπέδων, αρμολογημάτων, κουφωμάτων και ηλεκτρικής εγκατά-
στασης. Το κτίριο έκτοτε λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος, παράρτημα του 
Δημοτικού Μουσείου. 

Η τελευταία επέμβαση στο κτίριο του τζαμιού υλοποιήθηκε το 2005 
από το Δήμο Ιωαννιτών, μετά από σχετική έγκριση των εργασιών από το 
ΥΠΠΟ, και αφορούσε στην εκ νέου ανάσυρση και επανατοποθέτηση των 
πλακών επικάλυψης και την επισκευή των αρμών σύνδεσης της ξύλινης 
στέγης των στοών με τον λίθινο τοίχο της κεντρικής αίθουσας προσευχής, 
με μολυβδόφυλλα. 

32. Το τέλος της πρώτης πλάκας είναι η αρχή της τέ-
ταρτης, ώστε κάθε υποθετική κάθετη τομή στις πλά-
κες, να συναντά τρεις πλάκες και κάθε επόμενη στρώ-
ση να ξεκινά από το μέσον του πλάτους της υποκεί-
μενης. Τα παραπάνω τροποποιούνται ανάλογα με το 
μέγεθος των διαθέσιμων πλακών (μεγάλο μέγεθος 
πλακών, μικρότερη κλίση στέγης). 
33. Σε κάθε περίπτωση και λόγω της έλλειψης επαρ-
κούς πίστωσης, η επέμβαση της περιόδου αυτής χα-
ρακτηρίζεται από πνεύμα οικονομίας, κατά το δυνα-
τόν πλησιέστερα στην ιστορική δομή των υλικών, και 
εξαντλήθηκε η εμπειρία παραδοσιακών τεχνιτών των 
οποίων οι γνώσεις έχουν καταγραφεί.

12. Το εσωτερικό του τεμένους μετά τις 
επεμβάσεις του 1986. The interior of the mosque 
after the restoration works, in 1986.
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Το τζαμί του Ασλάν πασά στα Ιωάννινα αποτελεί αντικείμενο συνε-
χούς φροντίδας και σημείο συνεργασίας πολλών εμπλεκομένων υπηρεσια-
κών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφο-
ράς για την πόλη των Ιωαννίνων.34 

34. Από την πολυπληθή για το τέμενος Ασλάν βιβλι-
ογραφία, στις παραπομπές αναφέρονται οι άκρως 
απαραίτητες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο 
για τις αποκαταστάσεις του μνημείου. 
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