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Ο ςτακμόσ τθσ Δράμασ βρίςκεται 
μζςα ςτθν πόλθ και κεωρείται θ 
ναυαρχίδα των ςιδθροδρομικϊν 
ςτακμϊν τθσ Jonction. Κατα-
ςκευάςτθκε το 1895 από τθν 
εταιρεία «Ενωτικόσ Θεςςαλονί-
κθσ - Κωνςταντινοφπολθσ» 
ςτθν oποία ςυμμετείχαν θ 
Οκωμανικι Αυτοκρατορικι 
Σράπεηα και διάφοροι βελγι-
κοί και γαλλικοί οίκοι και εγκαινιάςτθκε το 1896. 

τα τζλθ του 19ου αιϊνα, επεκτείνεται το ςιδθροδρομικό 
δίκτυο από τθ Θεςςαλονίκθ προσ τθν Ανατολικι Μακεδονία 
και τθ Θράκθ, ςυνδζοντασ ζτςι τθ Θεςςαλονίκθ με το        
Δεδεάγατσ (Αλεξανδροφπολθ) και κατ’ επζκταςθ με τθν    
Κωνςταντινοφπολθ.   

Θ επίςθμθ εξαγορά από το ελλθνικό δθμόςιο των δικτφων 
που περιιλκαν ςτθν κατοχι του, μετά τθν απελευκζρωςθ 
του βορειοελλαδικοφ χϊρου, πραγματοποιικθκε ωσ το 1925. 
Οι εγκαταςτάςεισ του, περιελάμβαναν αποκικεσ, μθχανο-
ςτάςιο, περιςτροφικι πλάκα, υδατόπυργο και διάφορα άλλα 
κτίςματα, τα οποία διαςϊηονται μζχρι ςιμερα ςτθν αρχικι 
τουσ μορφι. 

Αργότερα με τθ βουλγαρικι κατοχι, περνά ςτα χζρια των 
Βουλγάρων, οι οποίοι και τον παραδίδουν ςτο Ελλθνικό κρά-
τοσ το 1944 ςε κακι κατάςταςθ. Ο ςιδθρόδρομοσ τα χρόνια 
που ακολουκοφν,  αποτελεί ςθμαντικό μζςο μεταφοράσ  
ανκρϊπων και εμπορευμάτων. Ηει εποχζσ μεγάλθσ άνκιςθσ, 
αλλά δεν αργεί θ φκίνουςα πορεία του, για να φτάςει ςτισ 
αρχζσ του 21ου αιϊνα ολοκλθρϊνοντασ τον κφκλο ηωισ του. 
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Σα περιςςότερα κτίρια είναι χαρακτθριςτικά δείγματα νεο-
κλαςικιςμοφ με τοπικζσ επιμειξίεσ, βαςιςμζνα ςε πρϊιμθ 
βιομθχανικι αρχιτεκτονικι. Όλεσ οι εγκαταςτάςεισ ςϊηονται 
μζχρι ςιμερα ςτθν αρχικι τουσ μορφι, αν και κάποιοι δεν 
βρίςκονται πλζον ςε πολφ καλι κατάςταςθ λόγω τθσ αχρθ-
ςτίασ τουσ. Κάποιοι μιςογκρεμιςμζνοι τοίχοι κυμίηουν ςτουσ 
παλιοφσ πωσ κάποτε εδϊ ιταν το κζντρο ηωισ τθσ περιοχισ. 
Οφτε αυτοκίνθτα, οφτε κατάλλθλοι δρόμοι, παρά μόνο τα 
ηϊα και τα κάρα, κυκλοφοροφςαν με αποτζλεςμα το τρζνο 
να κεωρείται το πολυτελζςτερο μζςο μεταφοράσ 

To Μουςείο Σρζνων Δράμασ, που με πολλι φροντίδα       
δθμιοφργθςε ο Μορφωτικόσ Εκπολιτιςτικόσ και Ακλθτικόσ 
φλλογοσ ιδθροδρομικϊν Τπαλλιλων «ΘΦΑΙΣΟ», πλζον 
λειτουργεί κι ωσ μοχλόσ αναβίωςθσ μνιμθσ από μία άλλθ 
εποχι. Μια εποχι που θ Δράμα γνϊριηε τθν ανάπτυξθ ςτθν 
οποία ςυνζβαλλε κατά πολφ και ο ιδθροδρομικόσ τακμόσ 
τθσ. 
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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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τθν περιοχι των Πθγϊν τθσ Αγίασ Βαρβάρασ βρίςκονται οι 
καπναποκικεσ, μάρτυρεσ  ευθμερίασ τθσ πόλθσ, ωσ καπνικό 
κζντρο ςτα τζλθ του 19ου και τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα.  

Θ υγραςία που υπάρχει ςτθν περιοχι λόγω των φυςικϊν 
πθγϊν ιταν βαςικι προχπόκεςθ για τθ φφλαξθ και τθν     
επεξεργαςία των φφλλων του καπνοφ. 

Θ καλλιζργεια του καπνοφ που ιταν θ κφρια αςχολία των 
κατοίκων τθσ και βαςικόσ οικονομικόσ παράγοντασ ανάπτυ-
ξθσ τθσ ιδθ από το 1800 επεκτείνεται, παράλλθλα με το κα-
πνεμπόριο. Θ αυξθμζνθ εξαγωγικι ποςότθτα δθμιοφργθςε 
νζεσ ανάγκεσ  για τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία του   
καπνοφ, με αποτζλεςμα τθν οικοδομικι άνκιςθ μεγάλων 
ςυμπαγϊν οικοδομθμάτων, ιδιαίτερα επιμελθμζνθσ κατα-
ςκευισ και αρχιτεκτονικισ ποιότθτασ.  

Σα παλαιότερα αποτελοφν τυπικζσ καταςκευζσ τθσ τουρκο-
κρατίασ από πζτρα, τοφβλο και ξφλο, με νεοκλαςικά επιμζ-
ρουσ ςτοιχεία, ενϊ τα νεότερα διαφοροποιοφνται αιςκθτά, 
ζχοντασ  ευρωπαϊκζσ επιδράςεισ με ςτοιχεία “art nouveau”. 
Θ ςχεδίαςθ τουσ, πζρα από τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ, 
εξζφραηε και τθν επικυμία να αναδείξουν μζςω τθσ αρχιτε-
κτονικισ τουσ μορφισ τθν  οικονομικι δφναμθ του ιδιοκτιτθ 
τουσ. 

Οι  ςιδερζνιεσ πόρτεσ, τα κεπζγκια, τα βακιά υπόγεια και οι 
μεγάλεσ ςοφίτεσ , οι χϊροι ανάπαυςθσ των καπνεργατϊν και 
τα γραφεία τθσ διοίκθςθσ  για πολλά χρόνια ςτζκονταν εκτε-
κειμζνα ςτθ φκορά του χρόνου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
τθ πορεία του χρόνου χρθςιμοποιικθκαν ωσ κακαρτιρια, 
κζατρα, γραφεία  και χορευτικά κζντρα. 



 

 -9- 

Σα Σα Σα «««καπνομάγαζακαπνομάγαζακαπνομάγαζα» » » της Δράμαςτης Δράμαςτης Δράμας   

τθν περίοδο του Μεςοπολζμου ο αρικμόσ των καπναποκθ-
κϊν τθσ πόλθσ ζφταςε τα είκοςι επτά. Από αυτά ςϊηονται  

 

 

 καπναποκικθ Αναςταςιάδθ, ςτθν 
οδό Αγίασ Βαρβάρασ 

 

 
 καπναποκικθ Ακαναςόπουλου 
ςτθν οδό Περδίκα 17 και Νίκθσ 

 

 
 καπναποκικθ Πορτοκάλογλου ι 
.Ε.Κ.Ε ςτθν οδό Περδίκκα 10 και 
Δωδεκανιςου 

 

 καπναποκικθ Πρωτόπαππα 
(πρϊθν Μιχαθλίδθ) ςτθν οδό 
Όκωνοσ 1-3 

 

 

 καπναποκικθ πιρερ ι  
Αυςτροελλθνικισ ςτθν Αγία  
Βαρβάρα. 
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Μια Εκκλθςία και μια περιοχι, γνωςτι και αγαπθτι ςε 
όλουσ τουσ Δραμινοφσ αλλά και ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ 
τθσ Δράμασ. Μια πανζμορφθ περιοχι με τθ λιμνοφλα  και τισ 
πθγζσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ζνα καταπράςινο τοπίο  αλλά και 
ζνα εκκλθςάκι με ιςτορία και κρφλουσ.  

Θ Αγία Βαρβάρα  είναι πολιοφχοσ τθσ πόλθσ τθσ Δράμασ. 

φμφωνα με τον κρφλο, όταν το 1830 τθ Δράμα κατζκτθςαν 
οι Σοφρκοι, γκρζμιςαν το εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ για 
να χτιςτεί ςτθ κζςθ του ζνα τηαμί. Σα ςχζδια των κατακτθτϊν 
όμωσ άλλαξαν. Ανιμερα τθσ Αγίασ Βαρβάρασ θ περιοχι 
πλθμμφριςε με νερό και ζτςι το τηαμί δεν χτίςτθκε ποτζ. Θ 
ςθμερινι εκκλθςία που αφιερϊκθκε ςτθν Αγία που ζςωςε 
το εκκλθςάκι τθσ, κτίςτθκε το 1920 πάνω από τθ λιμνοφλα. 
Σο ψθλό καμπαναριό τθσ αντικατοπτρίηεται ςτο βυκό των 
νερϊν, ςτο χϊρο που λζνε ότι υπιρχε το παλιό εκκλθςάκι.  
Από τότε θ Αγία Βαρβάρα ζγινε θ πολιοφχοσ τθσ Δράμασ και 
ςτισ 4 του Δεκζμβρθ κάκε χρόνο θ Δράμα τιμά τθ μνιμθ τθσ 
πολιοφχου τθσ. 



 

 -11- 
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Σο απόγευμα τθσ παραμονισ τθσ γιορτισ τθσ Πολιοφχου, 
δθλαδι ςτισ 3 Δεκεμβρίου, κάκε χρόνο γίνεται λιτάνευςθ τθσ 
Ιερισ Εικόνασ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ από το φερϊνυμο ναό 
ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ. τθ ςυνζχεια προςφζ-
ρεται θ παραδοςιακι “βαρβάρα” (γλυκιά ςοφπα που μαγει-
ρεφουν οι νοικοκυρζσ τθσ Δράμασ κάκε χρόνο) .  

Μετά τθ λιτάνευςθ τθσ Ιερισ Εικόνασ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, τα 
παιδιά καταςκευάηουν τα  καραβάκια τουσ  και τα αφινουν 
ςτα νερά τθσ λίμνθσ, ακριβϊσ μπροςτά από τθν ομϊνυμθ 
εκκλθςία, προςφζροντασ μοναδικό κζαμα το ςοφρουπο. 
Είναι τα καραβάκια των ευχϊν. φμφωνα με μία εκδοχι  
ακολουκοφμε ζνα ζκιμο των παρελκόντων ετϊν, όπου  τθν 
παραμονι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, μετά τθ λιτανεία, ο κόςμοσ 
ζςτελνε ςτο βυκιςμζνο εκκλθςάκι το κεράκι του για τθν Αγία 
πάνω ςε ζνα ςανίδι από ξφλο.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και οι Σοφρκοι κάτοικοι τθσ Δράμασ 
εκτιμοφςαν τθν Αγία Βαρβάρα ςυμμετζχοντασ ςτθ λιτανεία, 
προςφζροντασ αφιερϊματα ςτθν εικόνα και ανάβοντασ λα-
μπάδεσ. Επίςθσ, εδϊ ςυγκεντρϊνεται όλθ θ πόλθ για τθν 
κατάδυςθ του ταυροφ τθν θμζρα των Θεοφανίων. 
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Ο ναόσ τθσ Αγίασ οφίασ, ςθμαντικό-
τατοσ για τθν πόλθ τθσ Δράμασ και 
για τθ βυηαντινι αρχιτεκτονικι, 
τρουλαίοσ ναόσ με περίςτωο με-
ταβατικοφ τφπου, πρζπει να ιταν 
αρχικά χτιςμζνοσ ςτο υψθλότερο 
ςθμείο τθσ περιοχισ, το επίπεδο 
του οποίου ιταν τότε αρκετά 
χαμθλότερο από το ςθμερινό. 
Μεταγενζςτερεσ επιχωματϊςεισ 
ςυντζλεςαν ςτθν άνοδο του επιπζδου, με αποτζλεςμα να 
«βυκιςτεί» το κτίςμα ςτο ζδαφοσ και να ενιςχυκεί ζτςι θ 
ςτατικότθτά του. Αυτόσ ιταν ίςωσ και ο λόγοσ που το κτίριο 
ςϊκθκε από το φοβερό ςειςμό του 1829, ο οποίοσ ιςοπζδω-
ςε τθ Δράμα.  

ιμερα ξεπροβάλλει μιςοχωμζνοσ ςτο ζδαφοσ με επεμβά-
ςεισ τθσ βυηαντινισ περιόδου και με προςκικεσ, τόςο από 
τθν εποχι τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ, όταν μετατράπθκε ςε 
μουςουλμανικό τζμενοσ με τθν ονομαςία «Μπζθ τηαμί», όςο 
και από τθν περίοδο μετά το 1913, οπότε και επαναλειτοφρ-
γθςε ωσ χριςτιανικόσ ναόσ.  

Οι ςυνκικεσ ανζγερςθσ του μνθμείου είναι άγνωςτεσ, θ  
οικοδόμθςθ του όμωσ ςυμπίπτει με μία περίοδο μεγάλθσ 
ακμισ του Βυηαντίου. Ωσ προσ τθν αρχιτεκτονικι ο ναόσ δια-
τθρεί ομοιότθτεσ με εμβλθματικά μνθμεία τθσ βυηαντινισ 
ναοδομίασ, όπωσ θ Αγία οφία Θεςςαλονίκθσ και θ Κοίμθςθ 
ςτθ Νίκαια τθσ Βικυνίασ Μικράσ Αςίασ, και προδίδει επιδρά-
ςεισ από τα δφο ςπουδαιότερα κζντρα τθσ αυτοκρατορίασ, 
τθν Κωνςταντινοφπολθ και τθ Θεςςαλονίκθ. Χρονολογείται 
ςτον 10ο αιϊνα. 
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Κατά τον Μθτροπολίτθ Δράμασ Αγακάγγελο θ εκκλθςία   
μετατράπθκε ςε τηαμί από τουσ Σοφρκουσ το 1430.  

Κατά τθν πρϊτθ βουλγαρικι κατοχι οι Βοφλγαροι ςχεδίαηαν 
να μετατρζψουν τον ναό ςε μουςείο, γεγονόσ που προκάλε-
ςε τθ ςφοδρι αντίδραςθ του τότε Μθτροπολίτθ Δράμασ  
Αγακάγγελου. Μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Δράμασ από 
τουσ Βοφλγαρουσ, ο ναόσ αποδόκθκε και πάλι ςτθν ορκόδο-
ξθ χριςτιανικι λατρεία. 

Σο 1922, ο ναόσ αφιερϊκθκε ςτθ οφία του Θεοφ από τουσ 
Ζλλθνεσ Μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθ 
Δράμα. 

Πρόςφατα ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο ςτάδιο τθσ αποκατάςτα-
ςθσ τθσ Αγίασ οφίασ και νζα ςτοιχεία για τθν οικοδομικι τθσ 
ιςτορία ιρκαν ςτο φωσ. Ακόμθ, διαπιςτϊκθκε ότι ο ναόσ του 
10ου αιϊνα ανεγζρκθκε επάνω ςτα ερείπια μιασ τρίκλιτθσ 
παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ που τα «λείψανά» τθσ αποκα-
λφφκθκαν κατά τισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊ-
ρου τθσ Αγίασ οφίασ. Θ παλαιοχριςτιανικι αυτι βαςιλικι, 
που θ αναςκαφι τθσ δεν ολοκλθρϊκθ-
κε ακόμθ, ςυνιςτά πλζον τον παλαιό-
τερο ςωηόμενο ναό ςτθν πόλθ τθσ 
Δράμασ. 

Ο ναόσ τθσ Αγίασ οφίασ αποτελεί 
πραγματικό κόςμθμα για τθ Δράμα και 
είναι για τουσ πιςτοφσ ζνασ πανίεροσ 
και κατανυκτικόσ χϊροσ λατρείασ, που 
προςκζτει ςτθν απαςτράπτουςα αίγλθ 
τθσ ορκόδοξθσ ιεροπραξίασ και τθν 
αίγλθ τθσ μακρόχρονθσ ιςτορίασ του. 



 

 

ΣαξιάρχεςΣαξιάρχεςΣαξιάρχες   
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Ο ναόσ των Παμμεγίςτων Σαξιαρ-
χϊν είναι χτιςμζνοσ ςτθ κζςθ 
παλαιότερου ναοφ, υπο-
λείμματα του οποίου είναι 
εντοιχιςμζνα ςτθν τοιχοδο-
μία του.  

τθ ςθμερινι του μορφι ο 
ναόσ ζχει ςχιμα μονόχωρθσ 
βαςιλικισ με γενικζσ δια-
ςτάςεισ 7 m επί 3,45 m πε-
ρίπου και ςτο εςωτερικό του ςϊηεται αποςπαςματικόσ    
ηωγραφικόσ διάκοςμοσ με μζροσ του κφκλου των Πακϊν και 
τουσ Σαξιάρχεσ Μιχαιλ και Γαβριιλ, που χρονολογοφνται 
ςτθν πρϊτθ 20ετία του 14ου αιϊνα. 

Θ κόγχθ του Ιεροφ ανατολικά διαμορφϊνεται ςε τρίπλευρθ 
εξωτερικά και θμικυκλικι εςωτερικά. Θ κόγχθ τθσ Προκζςε-
ωσ είναι «εγγεγραμμζνθ» ςτο πάχοσ τθσ γωνίασ που ςχθμα-
τίηουν ο βόρειοσ και ανατολικόσ τοίχοσ. Θ ςτζγθ του ναοφ 
είναι ξφλινθ δίριχτθ ενϊ ςτθν αρχικι του μορφι ο ναόσ κα-
λυπτόταν με θμικυλινδρικι καμάρα. Ωσ προσ τθν τοιχοποιία, 
γενικά, αποτελείται από αργοφσ λίκουσ με πλίνκουσ που 
παρεμβάλλονται ςποραδικά ι κανονικά ςτουσ αρμοφσ. το 
εςωτερικό αποκαλφφκθκαν τοιχογραφίεσ μόνο ςτο νότιο και 
ανατολικό τοίχο του.  

Θ αναςκαφικι ζρευνα ςτθ νότια και ανατολικι μεριά του 
ναοφ ζφερε ςτο φωσ τμιμα του τείχουσ τθσ πόλεωσ που ςυν-
δεόταν με τουσ Σαξιάρχεσ. Αναςκαφικζσ τομζσ που ζγιναν 
κάκετα προσ το τείχοσ απζδειξαν ότι από πλευράσ τοιχοδομί-
ασ και κεραμολογικοφ υλικοφ ανικει ςτθν παλαιοχριςτιανικι 
και υςτερορωμαϊκι εποχι.  
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ε επαφι με τθ νότια πλευρά του 
ναοφ αποκαλφφκθκε κάτω από 
το υπερυψωμζνο δάπεδο του 
περιςτϊου καμαροςκζπαςτο 
οςτεοφυλάκιο, θ είςοδοσ του 
οποίου ζφραηε πρόχειρα με 
μαρμάρινο κωράκιο. Σο τζ-
μπλο πρζπει να είναι ςφγχρο-
νο με τθν εκκλθςία, θ οποία δε 
ςϊηει ςτοιχεία για μια ακριβι χρονολόγθςθ. Μια ιδιαιτερό-
τθτα που το χαρακτθρίηει, θ ζλλειψθ διακόςμθςθσ ςτο      
επιςτφλιο ίςωσ για λόγουσ αιςκθτικισ. Σο κζμα του φυλλο-
φόρου ςταυροφ ςτο κωράκιο ςυνδζεται κυρίωσ με τον 12ο 
αιϊνα ενϊ οι ρόδακεσ και θ διακόςμθςθ των πεςςίςκων μασ 
οδθγοφν πικανότατα ςτο πρϊτο μιςό του 14ου αιϊνα. 

το εςωτερικό του ναοφ ςϊηονται τοιχογραφίεσ ενϊ ςτο  
νότιο τοίχο μζςα από το ιερό ζχουμε τθν παράςταςθ του 
Μυςτικοφ Δείπνου, δυτικότερα ακολουκεί ο Νιπτιρασ και 
ςτθ ςυνζχεια θ παράςταςθ τθσ Προςευχισ τθσ Γεςκθμανισ. 
Κάτω από τθν παράςταςθ τθσ Γεςκθμανισ εικονίηεται τμιμα 
από το φωτοςτζφανο και το πάνω μζροσ Αγίου που ίςωσ 
παριςτανόταν ολόςωμοσ.  

Σθ ηωγραφικι των Σαξιαρχϊν Δράμασ χαρακτθρίηει θ άρτια 
εκτζλεςθ, θ ελευκερία και ο αυκορμθτιςμόσ, θ πλιρθσ γνϊ-
ςθ και αξιοποίθςθ τθσ προοπτικισ, πράγμα που διαπιςτϊνε-
ται ιδιαίτερα ςτθν παράςταςθ του Μυςτικοφ Δείπνου. 

Θ κζςθ του ναοφ ςε επαφι με το τείχοσ και δίπλα ςτθν κφρια 
ανατολικι του πφλθ, που βρίςκεται προσ τθν πλευρά των 
Φιλίππων, από όπου περνάει θ αρτθρία τθσ Εγνατίασ Οδοφ, 
ςυςχετίηει τουσ Σαξιάρχεσ ωσ φφλακεσ τθσ πόλθσ.  
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7. Ελλθνιςτικόσ Σάφοσ τθσ 
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Ο Ελλθνιςτικόσ τάφοσ τθσ οδοφ 
Σροίασ 1 τθσ Δράμασ είναι 
ζνασ μνθμειακόσ τάφοσ Μα-
κεδονικοφ τφπου. Είναι ζνα 
μνθμείο, που αποτυπϊνει τθν 
ιςτορία τριϊν αιϊνων τθσ 
Δράμασ και τθσ περιοχισ τθσ 
(3οσ -1οσ π.Χ. αιϊνα). Αποκα-
λφφκθκε τυχαία τον Απρίλιο του 1976 κατά τθν εκςκαφι 
κεμελίων για τθν ανζγερςθ οικοδομισ. Δυςτυχϊσ κατά τθν 
είςοδο αρχαιολόγων ςτο χϊρο του μνθμείου αποκαλφφκθκε 
ότι είχε ςυλθκεί ςε ανφποπτο χρόνο. Παρά ταφτα τα εναπο-
μείναντα κτερίςματα μιλοφν εφγλωττα για τθ ςπουδαία   
ςθμαςία του για τον τοπικό πολιτιςμό και τθν οικονομία. 

Αποτελείται από κτιςτό κλιμακωτό δρόμο με κτιςτζσ παρειζσ, 
από προκάλαμο κτιςμζνο με πϊρινεσ πλίνκουσ και από ζναν 
νεκρικό κάλαμο λαξευτό ςτο ςκλθρό αργιλϊδεσ χϊμα.     
Σζςςερα ςκαλοπάτια οδθγοφν από τον δρόμο ςτθν είςοδο 
του τάφου, θ οποία είχε μαρμάρινο κατϊφλι και ιταν      
κλειςμζνθ με τοίχο πρόχειρθσ καταςκευισ. Θ πρόςοψθ ιταν 
επιχριςμζνθ, ενϊ πάνω από το υπζρκυρο διαςϊηονται     
διακοςμθτικά κζματα. Ο προκάλαμοσ είναι κτιςτόσ με πϊρι-
νεσ πλίνκουσ. Θ κάτοψι του είναι ορκογϊνια και ςτεγάηεται 
με θμικυλινδρικι καμάρα. Εςωτερικά είναι επιχριςμζνοσ με 
αςβεςτοκονίαμα και διακοςμείται με ςθμαντικζσ τοιχογρα-
φίεσ με μίμθςθ τθσ τοιχοδομίασ, βοφκρανα και εξάφυλλουσ 
ρόδακεσ. Σο περίγραμμα και οι λεπτομζρειεσ των διακοςμθ-
τικϊν κεμάτων δίνονται με χάραξθ. τθν οροφι παρατθροφ-
με εναλλαγι ταινιωτϊν κεμάτων ςε διάφορα χρϊματα. το 
δάπεδο του προκαλάμου δεν διαπιςτϊκθκαν ταφζσ.  

Πηγθ:www.emtgreece.com 
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τον νεκρικό κάλαμο διατθ-
ροφνται τρεισ κτιςτζσ ςαρ-
κοφάγοι διευκετθμζνοι 
ςε ςχιμα Π. Οι ςαρκοφά-
γοι καλφπτονταν από 
ςχιςτόπλακεσ που βρζκθ-
καν ςπαςμζνεσ και μετα-
κινθμζνεσ. τισ ςαρκοφά-
γουσ βρζκθκαν ίχνθ καφ-
ςθσ και κραφςματα απο-
ςακρωμζνων οςτϊν μαηί 
με αγγεία, νομίςματα, κοςμιματα και πιλινα αντικείμενα/
αγγεία, γεγονόσ που υποδεικνφει ςυνεχι χριςθ του τάφου. 
Σα αρχαιότερα ευριματα χρονολογοφνται ςτον 3ο αι. π.Χ., 
αλλά οι ενταφιαςμοί ςτισ ςαρκοφάγουσ ςυνεχίηονται κατά το 
2ο αι. π.Χ., πικανόν και αργότερα. Σα περιςςότερα νομίςμα-
τα ανικουν ςτθν περίοδο μεταξφ 187 και 31 π.Χ.  

Ο Ελλθνιςτικόσ τάφοσ, είναι λοιπόν ζνα μνθμείο που ιςτορεί 
ανάγλυφα τθν Ελλθνιςτικι εποχι τθσ Δράμασ και το οποίο 
παρζχει αςφαλείσ πλθροφορίεσ για τον πολιτιςμό, τθ κρθ-
ςκεία και τθν οικονομία τθσ πόλθσ ςτα ελλθνιςτικά χρόνια. Ο 
εντοπιςμόσ του αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία, γιατί μζχρι και 
ςιμερα τα ελλθνιςτικϊν και ρωμαϊκϊν χρόνων ευριματα 
από τθν αρχαία πόλθ δεν είχαν ςαφείσ τοπογραφικζσ ενδεί-
ξεισ. Ο τάφοσ εντάςςεται ςτθν περιοχι λίγο ζξω από τον  
κατοικθμζνο χϊρο τθσ πόλθσ, θ οποία πρζπει να αναηθτθκεί 
μζςα ι γφρω από τθ βυηαντινι οχφρωςθ. Για κάποιο διάςτθ-
μα μετά τθν ςυντιρθςι του ο τάφοσ κατζςτθ προςβάςιμοσ. 
Πλζον είναι επιςκζψιμοσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Αρχαιο-
λογικό Μουςείο Δράμασ. 

Πηγθ:www.emtgreece.com 
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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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Σο ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» χτίςτθκε 
ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα (1906-
1907) από τθν Ελλθνικι Ορκόδοξθ  
Κοινότθτα Δράμασ και  τον  αείμνθ-
ςτο μθτροπολίτθ  Χρυςόςτομο επί  
τθσ οδοφ Ερμοφ (λόγω παρακείμενου 
ταχυδρομείου),  ςτθ ςυμβολι των 
ςθμερινϊν οδϊν Βενιηζλου και Κου-
ντουριϊτου. 

Πρόκειται για ζνα πολφ ενδιαφζρον 
νεοκλαςικό με ςτοιχεία μπαρόκ κτί-
ριο,  όπου με μεγάλθ επιτυχία ο Αρχι-
τζκτονασ (δυςτυχϊσ δεν μασ είναι γνωςτό το όνομά του) ζχει 
δϊςει λφςθ ςτο δφςκολο πρόβλθμα τθσ γωνίασ. 

Αρχικά ο χϊροσ χρθςιμοποιικθκε ωσ εντευκτιριο, δθλαδι 
τόποσ ςυγκζντρωςθσ των προυχόντων τθσ περιοχισ, όπου 
και οργανϊκθκε ο Μακεδονικόσ Αγϊνασ (1904—1908). φμ-
φωνα με πλθροφορίεσ, ο Μθτροπολίτθσ Χρυςόςτομοσ χρθςι-
μοποιοφςε τον όροφο του κτιρίου ωσ ςτζκι για να οργανϊςει 
τουσ απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ τθσ εποχισ. Ζπειτα, ο ιςόγει-
οσ χϊροσ λειτοφργθςε ωσ καφζ-ηαχαροπλαςτείο ζωσ τα χρό-
νια τθσ βουλγαρικισ κατοχισ (1941-1944), οπότε και κατα-
ςχζκθκε από τουσ κατακτθτζσ και  χρθςιμοποιικθκε ωσ λζ-
ςχθ. Ο όροφοσ του κτιρίου είχε διάφορεσ χριςεισ κατά τθ 
διάρκεια όλων αυτϊν των ετϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 
είναι θ χριςθ του ορόφου, κατά τθ διάρκεια τθσ βουλγαρι-
κισ κατοχισ ςτον Άϋ Παγκόςμιο πόλεμο ωσ «ςτρατοδικείο». 
Οι Βοφλγαροι καταδίκαηαν εκεί Δραμινοφσ πολίτεσ και τουσ 
οδθγοφςαν ςτο κάνατο με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ δια απαγ-
χονιςμοφ.  
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Ελευθερία Ελευθερία Ελευθερία ---   Καφενείο Καφενείο Καφενείο «««ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΕΛΕΤΘΕΡΙΑΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»»»   

Μετά τθν απελευκζρωςθ 
τθσ πόλθσ ο ιςόγειοσ χϊροσ 
επαναλειτοφργθςε ωσ κα-
φενείο και  πιρε το όνομα 
«Ελευκερία», ταυτόχρονα  
με  τθ  μετονομαςία  τθσ 
οδοφ  «Ερμοφ»  ςε  οδό  
«Ελευκζριου Βενιηζλου» 
και τθσ κεντρικισ πλατείασ 
τθσ πόλθσ ςε «Πλατεία  
Ελευκερίασ». 

Ιδιοκτιτθσ του οικοδομιματοσ ιταν καταρχάσ θ Μθτρόπολθ  
τθσ  Δράμασ. Σο  1965  περίπου παραχωρικθκε χωρίσ ςυμβό-
λαιο ςτο Διδαςκαλικό φλλογο και το  1994 ςτο Διμο τθσ 
Δράμασ, οπότε και αναπαλαιϊκθκε.  

Μετά τθν αναπαλαίωςθ, ο 
όροφοσ χρθςιμοποιείται ωσ 
εκκεςιακόσ χϊροσ, ενϊ το 
ιςόγειο ενοικιάηεται ωσ  
καφενείο, το οποίο λει-
τουργεί κατά τουσ χειμερι-
νοφσ μινεσ. 
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Ο κινθματογράφοσ 
ΟΛΤΜΠΙΑ λειτουργεί 
από τθ δεκαετία του 
1920 ςτθ Δράμα. Πα-
λαιότερα ιταν καπνα-
ποκικθ, κακϊσ ,ωσ 
γνωςτόν , θ καλλιζρ-
γεια του καπνοφ, ιταν 
θ κφρια αςχολία των 
κατοίκων του κάμπου 
τθσ Δράμασ  και βαςι-
κόσ οικονομικόσ παράγοντασ ανάπτυξισ τθσ από το 1800 
περίπου και μετζπειτα. 

το Μεςοπόλεμο, ανάμεςα ςτο 1920 με 1925,όταν πρωτο-
λειτοφργθςε ο κινθματογράφοσ με το όνομα «Μζγασ» , δια-
χειριςτισ του ιταν ο εβραϊκισ καταγωγισ Αιμίλιοσ Κακισ, 
καταγόμενοσ από τθν Κζρκυρα.  Σο 1940 ςτθν κατοχι ο χϊ-
ροσ ζκλειςε .Όλεσ οι εβραϊκζσ οικογζνειεσ τθσ Δράμασ ςτθν 
Κατοχι ςυνελιφκθςαν από τουσ Βουλγάρουσ, μεταφζρκθ-
καν ςε ναηιςτικά ςτρατόπεδα και δολοφονικθκαν . 

Μετά τθν απελευκζρωςθ, κατά τθ διάρκεια του εμφυλίου 
πολζμου, εγκαταςτάκθκε ςτθν Δράμα μια ςτρατιωτικι     
ταξιαρχία όπου είχε επιτάξει τον χϊρο κάνοντάσ τον «πίτι 
του τρατιϊτθ» με τάβλι, χαρτιά, μπιλιάρδα, κάτι δθλαδι 
ςαν Κ.Ψ.Μ. 

Σο 1945 ζνασ διοικθτισ τθσ ταξιαρχίασ, αποφάςιςε να το 
λειτουργιςει ςαν κινθματογράφο δίνοντάσ του το όνομα 
«Ελλάσ», όχι όμωσ για πολφ. Με τθ λιξθ του εμφυλίου πολζ-
μου και ςυγκεκριμζνα από το 1949 μζχρι το 1952 λειτουρ-
γοφςε μόνο το φουαγιζ ςαν καφενείο από κάποιον Μυρϊδθ. 

Πηγθ:www.paliasinema.wordpress.com 
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Ο κινθματογράφοσ λει-
τοφργθςε με το ςθμε-
ρινό του όνομα 
«ΟΛΤΜΠΙΑ» το 1952 
από τουσ αδελφοφσ  
Αποςτόλου από τθν 
Καβάλα, οι οποίοι 
επικοινϊνθςαν με 
τουσ Εβραίουσ  ιδιο-
κτιτεσ  και ανζλα-
βαν τθν εκμετάλλευςι  του κάνο-
ντάσ τον πάλι κινθματογράφο. Ζκαναν ριηικι ανακαίνιςθ 
ιδίωσ ςτον εξϊςτθ που ιταν ξφλινοσ και ζγινε από τςιμζντο, 
ανοίχτθκαν τρεισ ζξοδοι κινδφνου και γενικά ο χϊροσ άλλαξε 
τελείωσ . 

Σο 1958 οι Αφοί Καρακατςάνθ ιταν αυτοί που ςυνζχιςαν τθ 
λειτουργία του κινθματογράφου πάντα με το ίδιο όνομα.  

Προσ τα τζλθ του 1965 αναλαμβάνει ο Βαςίλθσ Θεοχαρίδθσ, 
ο οποίοσ είχε από το 1954 το κερινό κινθματογράφο 
«Ολφμπιον» που βριςκόταν απζναντι από το Μθτροπολιτικό 
Μζγαρο και κα μείνει υπό τθν διεφκυνςι του μζχρι το 1994. 

τισ 27 Οκτωβρίου 1977 θ Κινθματογραφικι Λζςχθ Δράμασ 
ζκανε εκεί τθν πρϊτθ τθσ προβολι, με τθν ταινία «Μια  
ςφαίρα ζνα αντίο». 

Ο Διμοσ Δράμασ αγοράηει το κτίριο το 1992.  

Σο 1998 ξεκίνθςε θ ανακαίνιςθ του κτιρίου, θ οποία ολοκλθ-
ρϊκθκε το 2002,οπότε χρθςιμοποιικθκε ωσ πολιτιςτικόσ 
χϊροσ εκδθλϊςεων. Σο 2004 όμωσ επαναλειτοφργθςε ωσ 
κινθματογράφοσ ςτθν πόλθ μασ και ςυνεχίηει ωσ ςιμερα. 

Πηγθ:www.www.psithiri.gr 
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τθν Πλατεία Σαξιαρχίασ, ςτθ 
γωνία των οδϊν Παγγαίου 
και Αγίασ Βαρβάρασ δεςπόηει 
ζνα υπζροχο αρχοντικό, μια 
διϊροφθ μονοκατοικία. Είναι 
πραγματικό ςτολίδι, όχι μόνο 
για τθν περιοχι ςτθν οποία 
βρίςκεται αλλά και για όλθ 
τθν πόλθ τθσ, Δράμασ. Θ κζςθ 
ςτθν οποία βρίςκεται το αρ-
χοντικό αυτό το κάνει  ορατό 
από απόςταςθ και προςελκφ-
ει τα βλζμματα των δραμινϊν 
αλλά και  των επιςκεπτϊν τθσ 
πόλθσ. 

Ο Αυςτριακόσ αρχιτζκτονασ  
Konrad  von Villas  βριςκόταν 
ιδθ ςτθ Δράμα απϋ τα τζλθ 
του 19ου αιϊνα ωσ μθχανικόσ τθσ Γαλλικισ Εταιρίασ ιδθρο-
δρόμων , ενϊ αργότερα εργάςτθκε ωσ μθχανικόσ ςτον Διμο 
Δράμασ . τον μθχανικό αυτό και ςτουσ ειδικοφσ τεχνίτεσ απϋ 
τθν Αυςτρία που τον  ςυνόδευαν ανζκεςε ο καπνζμποροσ 
Ανδρζασ Σηιμοσ τθν καταςκευι τθσ οικίασ που κράτθςε δυο 
χρόνια (1923-1925). 

Σο κτίςμα αυτό αποτελεί ζνα τζλειο παράδειγμα εκλεκτικι-
ςμοφ με ςτοιχεία τθσ κεντρικισ και ανατολικισ Μακεδονίασ, 
αναγεννθςιακά, μπαρόκ και ςτοιχεία από  τθν κεντρικι    
Ευρϊπθ. Θ προςπάκεια να δθμιουργθκεί εντφπωςθ αςτικοφ 
πλοφτου οδιγθςε ςτθν ανάμειξθ διαφορετικϊν εποχϊν και 
ρυκμϊν. 

Πηγθ: Μέγαρο Τζθμου, Ταξιαρχία 
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Λόγω τθσ περίοπτθσ κζςθσ τθσ οικίασ αυτισ και τθσ μεγάλθσ  
ορατότθτάσ τθσ, καταλιφκθκε  από τουσ Γερμανοφσ το 1941 
και αργότερα από τουσ Βοφλγαρουσ  ωσ το 1944, όπου ςτο 
υπόγειό του βαςάνιηαν αντιςταςιακοφσ. Μετά τθν απελευκζ-
ρωςθ χρθςιμοποιικθκε ωσ βάςθ για τον Ε.Λ.Α.. και μετά τθ 
ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ  χρθςιμοποιικθκε από τθν Εκνοφυ-
λακι. Αργότερα το χρθςιμοποίθςε ωσ  ςτρατθγείο τθσ θ 26θ 
Σαξιαρχία μζχρι το 1955, που επιςτράφθκε οριςτικά ςτθν 
οικογζνεια Σηιμου και μζχρι ςιμερα κατοικείται από τουσ 
απογόνουσ  του. 

Πηγθ:www.emtgreece.com 
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τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα υπολογίηεται ότι υπιρχαν δεκαπζ-
ντε υδρόμυλοι, ςιμερα όμωσ ζχουν απομείνει τρεισ υδρόμυ-
λοι ςτο νότιο τμιμα των πθγϊν. Ανατολικά ο μφλοσ του   
Παντοφλθ, απζναντί του ο μφλοσ του Δθμθρόπουλου και 
τελευταίοσ δυτικότερα ο μφλοσ του Ηϊνκε. Ανικουν  ςτουσ 
οριηόντιουσ νερόμυλουσ και διακζτουν ζναν χϊρο για άλεςθ 
πάνω από τον υπόγειο μθχανιςμό κίνθςθσ, ζναν χϊρο για 
αποκικευςθ και τθν κατοικία του μυλωνά, που επικοινωνεί 
με τουσ άλλουσ δφο χϊρουσ. Σο κφριο χαρακτθριςτικό τουσ 
είναι οι λικόκτιςτεσ αψίδεσ ςτθ βάςθ τουσ. 

 Ο υδρόμυλοσ Ηϊνκε, βρίςκεται ςτθν οδό Πατριάρχου Διο-
νυςίου 8, ςτισ Πθγζσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ . Ο μφλοσ, το 
διϊροφο ςπίτι του μυλωνά και πίςω θ αποκικθ είναι 
μζςα ςτα νερά. Ο μφλοσ διζκετε τζςςερισ τοξωτζσ εξό-
δουσ νεροφ, που οδθγοφςαν το νερό ςε δεξαμενι απορ-
ροισ . Ζχει διατθριςει τον μθχανικό του εξοπλιςμό , τισ 
φτερωτζσ του μθχανιςμοφ κίνθςθσ και τον  χϊρο άλεςθσ 
με τισ μυλόπετρεσ.  

 Ο υδρόμυλοσ Δθμθρόπουλου ,βρίςκεται μεταξφ των    
μφλων Ηϊνκε και Παντοφλθ πίςω ακριβϊσ από τθν αίκου-
ςα Μελίνα, ςϊηεται ςχεδόν ανζπαφοσ. 

 Ο υδρόμυλοσ Παντοφλθ, βρίςκεται ςτα ανατολικά του 
μφλου Δθμθρόπουλου. Για να εξαςφαλιςτεί επαρκισ 
πτϊςθ νεροφ, το μιςό του ιςογείου μαηί με το υπόγειο 
βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.  

Πηγή: Google Maps 
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Λίγα λόγια για το σχολείο ... 

Σο 1ο Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δρά-
μασ, ακολουκϊντασ τισ νομοκετικζσ ρυκμί-
ςεισ, αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ Μζςθσ Δθμό-
ςιασ Σεχνικισ χολισ Εργοδθγϊν (Ν.Δ. 
580/70), θ οποία ξεκίνθςε να λειτουργεί το 
1970. Σο ςχολείο μασ είναι το πρϊτο από τα δφο θμεριςια 
ΕΠΑ.Λ. που λειτουργοφν ςτθν πόλθ τθσ Δράμασ και το μονα-
δικό τθσ περιοχισ, ςτο οποίο λειτουργοφν οι παρακάτω   
τεχνικοί τομείσ με τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτζσ τουσ: 

 Σομζασ Μθχανολογίασ 

 Σομζασ Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ & Αυτοματιςμοφ 

 Σομζασ Δομικϊν Ζργων, Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και 
Αρχιτεκτονικοφ χεδιαςμοφ 

 Σομζασ Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ είναι 
εγγεγραμμζνοι και φοιτοφν 255 μακθτζσ/τριεσ & διδάςκουν 
51 εκπαιδευτικοί. Σο μακθτικό δυναμικό τα τελευταία χρόνια 
κυμαίνεται μεταξφ 200 και 300 μακθτϊν/τριϊν, προζρχεται 
από όλθ τθν Π.Ε. Δράμασ και τμιμα τθσ Π.Ε. ερρϊν (μζχρι 
τθν Αμφίπολθ) και θ δυναμικότθτα των υποδομϊν του     
ςχολείου μπορεί να εξυπθρετιςει, χωρίσ προβλιματα, ζωσ 
και 400 μακθτζσ/τριεσ. 

Σο 1ο ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το 1ο Εξεταςτικό Κζντρο των Πανελλα-
δικϊν Εξετάςεων για τουσ μακθτζσ τθσ Επαγγελματικισ   
Εκπαίδευςθσ τθσ Π.Ε. Δράμασ. 

Επίςθσ, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμασ είναι το μοναδικό Λφκειο τθσ 
Δράμασ ςτο οποίο λειτουργοφν τμιματα ζνταξθσ, ςτα οποία 
φοιτοφν μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 
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Αδριανουπόλεωσ 44 
τ.κ. 66 132, Δράμα 
Σθλ. 25210 22888 
Fax. 25210 55216 
mail@1epal-dramas.dra.sch.gr 

… οι μαιητές της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας 

Σχ. Ζτος 2019-2020 


