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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. 


