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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 


