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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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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. 


