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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο ALECTOR που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας
2007-2013 εισάγει μία νέα πολιτιστική υποδομή με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό στους
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς: Το SCRIPTORAMA είναι ένα Ανοιχτό Μουσείο που λειτουργεί σε
επτά χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία και Τουρκία.
Περιλαμβάνει μία κινητή έκθεση με 90 μνημεία που είναι αδιάλειπτα προσβάσιμη στο κοινό με
κώδικες άμεσης απόκρισης (QRC). Η πολιτιστική εμπειρία ενισχύεται από ένα τεχνολογικό
πολυθέαμα και ένα eBook για χρήστες iPhone και Android. Η πολυμεσική διαδρομή «ΑΡΩΜΑ
ΤΑΜΠΑΚΟΥ» είναι αφιερωμένη στη χρυσή εποχή του καπνού στη Δράμα (1840-1940) και
περιέρχεται 10 επιλεγμένα μνημεία στο ιστορικό κέντρο της Δράμας, παρουσιάζοντας τις
ιστορίες, τα πάθη και τους πρωταγωνιστές σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική. Αυτά
είναι:
1. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, 1875
2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, 1895
3. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ, 1904
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, 1909
5. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ), 1912
6. ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ, 1920
7. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΗΡΕΡ, 1925
8. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΖΗΜΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ), 1925
9. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΦΑΙΣ, 1927
10. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 1928
Παρακάτω, παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε μνημείο, με σκοπό τη μύησή σας στο
έργο και την απάντηση του σχετικού ερωτηματολογίου το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω
σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/HF36CGC

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη!
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ΑΡΩΜΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ

H διαδρομή σχεδιάστηκε με σκοπό να αφηγηθεί την ιστορία της πόλης ως κέντρο επεξεργασίας
και εξαγωγής των περίφημων ανατολικών καπνών, τη μετάβαση από τον οθωμανικό ζυγό στο
ελεύθερο κράτος, την άνοδο της αστικής τάξης, το καπνεργατικό κίνημα και τον εξευρωπαϊσμό
της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πιλοτικό έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής
ταυτότητας και του πολιτιστικού τουρισμού με συγκεκριμένους μαθησιακούς και
συμπεριφορικούς στόχους. Εκτείνεται σε τρεις κύριες ιστορικές περιόδους που καλύπτουν την
άνοδο και την πτώση παραγωγής και εμπορίας του καπνού στη Ευρώπη και την Αμερική, την
παγκοσμιοποίηση της συνήθειας του καπνίσματος, τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που
υπέστη ο χώρος των καπνοπαραγωγών, μεσιτών και καπνεμπόρων με τα καπνικά μονοπώλια και
το καπνεργατικό κίνημα να κυριαρχούν με φόντο την κατάρρευση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, τους Βαλκανικούς Πολέμους, το Πρώτο Παγκόσμιο και τον Ελληνοτουρκικό
Πόλεμο. Η Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και οι ανταλλαγές πληθυσμών στην Μικρά Ασία,
τον Πόντο, την Κρήτη και τη Θράκη, το κραχ του 1929 με τη συνακόλουθη κοινωνική αστάθεια
και τις αιματηρές απεργίες των καπνεργατών το 1936 και το τελευταίο μεγάλο πελάτη κλίμακας,
τη ναζιστική Γερμανία και τις προμήθειες καπνού για το στρατό κλείνουν το τελευταίο κεφάλαιο.
1840-1913Ο καπνός της Δράμας, με το λεπτό φύλλο και το έντονο φυσικό άρωμα είναι
περιζήτητος. Για τον έλεγχο της διακίνησης των χρυσών φύλλων υπάρχει έντονος ανταγωνισμός
ανάμεσα σε Οθωμανούς γαιοκτήμονες και Ευρωπαίους εμπόρους ήδη από το 1840. Η διεθνής
ζήτηση προκαλεί αύξηση της παραγωγής και της εμπορικής κίνησης, Έλληνες και Εβραίοι
έμποροι εγκαθίστανται στη Δράμα. Στο διπλανό λιμάνι της Καβάλας φορτώνονται οι ακριβότερες
ποικιλίες. Οι αγοραστές παρακάμπτουν τους Δραμινούς παραγωγούς και απευθύνονται στους
οίκους Αλλατίνι, Φερνάντεζ, Μισραχή και στους Έλληνες καπνέμπορους. To οθωμανικό
μονοπώλιο καπνού το 1883, και οι εταιρείες Commercial Company of Salonica Ltd και Oriental
Tobacco Trading Co. σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα σηματοδοτούν την άνοδο του εξαγωγικού
καπνεμπορίου.
1912-1922
Λόγω της απαραίτητης για τον καπνό υγρασίας, πολυώροφες καπναποθήκες χτίζονται γύρω από
τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, στο κέντρο της πόλης, με τους αστούς κατοίκους να
δυσανασχετούν. Ενισχύεται η τάξη καπνεργατών και καπνεμπόρων, οι τράπεζες κάνουν χρυσές
δουλειές καλύπτοντας με κεφάλαια εμπόρους και παραγωγούς. Η νέα πολεοδομία και
αρχιτεκτονική της Δράμας απηχεί την οικονομική άνθιση και το νέο ευρωπαϊκό πρόσωπο της
πόλης: πολυώροφες καπναποθήκες, νερόμυλοι, πολυτελείς επαύλεις, σχολεία, θέατρα, δημόσια
κτίρια, τράπεζες. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, η επάνοδος της
Ανατολικής Μακεδονίας στην Ελλάδα το 1913, οι βουλγαρικές κατοχές (1912-1913 και 1916-1918)
αναστατώνουν την αγορά των ανατολικών καπνών. Ο διεθνής ανταγωνισμός με την αύξηση της
παγκόσμιας παραγωγής και ο περιφερειακός ανταγωνισμός με τη μείωση του κόστους
επεξεργασίας οδηγούν στην ανάμιξη των ανατολικών καπνών με φθηνότερες ποικιλίες:
εμφανίζεται το American blend.
1922-1940
Η Μικρασιατική καταστροφή με την εγκατάσταση στη Δράμα χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων
(1922), η αναχώρηση των έμπειρων μουσουλμάνων παραγωγών, η επίταξη των καπναποθηκών
για την στέγαση των προσφύγων, προκαλούν νέα αναστάτωση στην αγορά του καπνού με τους
εργοδότες να μειώνουν δραστικά τα ημερομίσθια. Μετά το 1924 στις 45 καπναποθήκες της
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Δράμας εργάζονται 4.500 καπνεργάτες. Ακολουθεί το οικονομικό κραχ του 1929 στην Αμερική
που κλονίζει το καπνεμπόριο. Το 1936 την Ελλάδα σαρώνει απεργιακό κύμα με τους καπνεργάτες
ως πιο οργανωμένο κίνημα. Η απεργία της 9ης Μαίου τελειώνει με έντεκα νεκρούς και πλήθος
τραυματιών. Ο Γιάννης Ρίτσος μας κληροδοτεί τον «Επιτάφιο». Με τη συνήθεια του καπνίσματος
διαδεδομένη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα στην Ευρώπη και την Αμερική, το καπνεμπόριο
μεσουρανεί έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη ναζιστική Γερμανία να απορροφά τεράστιες
ποσότητες ανατολικών καπνών.
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1. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, 1875
Η σημαντική παραγωγή αρίστης
ποιότητος ανατολικών καπνών
οφείλεται στις εδαφολογικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής, αλλά και στην αγροτική και
εμπορική ειδίκευση που αποκτούν οι
καλλιεργητές. Την ώθηση στο
εξαγωγικό εμπόριο δίνει η ξένη
ζήτηση, με τον Αμερικανικό εμφύλιο
να εκτινάσσει στα ύψη τη ζήτηση: το
1873 η Δράμα εξάγει από την Καβάλα
2 τόνους καπνού. Τη ζήτηση αυξάνει η
μηχανοποίηση της παραγωγής των
σιγαρέτων και η εξοικείωση των
καταναλωτών με το προϊόν σε
Ευρώπη και Αμερική. Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, από είδος πολυτελείας ο ανατολικός
καπνός αρχίζει να αναμιγνύεται με άλλες ποικιλίες. Ο καπνός εξάγεται στη Γερμανία, Ρωσία,
Ιταλία, Αυστρία, Αγγλία και πριγκιπάτα του Δούναβη και την Αμερική. Στη Δράμα και
Χρυσούπολη καλλιεργούνται οι ποικιλίες που προτιμούνται στην Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. Η
ποικιλία μπασλή-μπαγλή ή μπασμάς οφείλει το όνομά της στα φύλλα που δένονται όλα μαζί από
το μίσχο.
Με την άνθηση της επεξεργασίας του καπνού, ένας μεγάλος αριθμός καπναποθηκών
ανοικοδομείται στην περιοχή των πηγών της Αγίας Βαρβάρας, ενώ στα 1880 ανοικοδομούνται οι
καπναποθήκες του γαλλικού μονοπωλίου καπνού. Η επιλογή της περιοχής αυτής για την
ανέγερση των καπναποθηκών είναι σκόπιμη. Η υγρασία που υπάρχει στην περιοχή λόγω των
φυσικών πηγών δίπλα στις καπναποθήκες ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη φύλαξη και την
επεξεργασία των φύλλων του καπνού. Η εγκατάσταση των καπναποθηκών σε μια περιοχή όπου
βρίσκονται κυρίως κήποι και μπαξέδες δεν έγινε δεκτή αδιαμαρτύρητα από τους κατοίκους της
πόλης και ιδιαίτερα εκείνους που τα σπίτια τους ήταν γειτονικά με τα καινούργια πολυώροφα
κτίρια, τους ουρανοξύστες.
Η ανάπτυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το 1874 να χτιστεί η πρώτη καπναποθήκη στην περιοχή
των πηγών της Αγίας Βαρβάρας, αυτή του Ιωάννη Αναστασιάδη. Είναι διώροφη, 250 τ.μ. περίπου
με δύρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Στη βόρεια πλευρά εφάπτεται με την μεγαλόπρεπη πέτρινη
κατοικία του ιδιοκτήτη.
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2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, 1895
Γεγονός αποφασιστικής σημασίας για
την εξέλιξη της Δράμας αποτέλεσε η
άφιξη του σιδηροδρόμου. Είχε άμεση
σχέση με το εξαγωγικό εμπόριο και τη
σύνδεση της πόλης με τα κέντρα της
Ευρώπης. Αναβαθμίζει τη ζωή των
κατοίκων, φέρνοντας εγγύτερα την
Κωνσταντινούπολη και τη
Θεσσαλονίκη με τον ενδιάμεσο
επαρχιακό χώρο. Ο σταθμός της
Δράμας είναι η ναυαρχίδα των
σιδηροδρομικών σταθμών της εταιρίας
Jonction Salonique - Constantinople.
Κατασκευάστηκε το 1895 με
συμμετοχή στην Εταιρία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορικής Τράπεζας (Banque Imperiale Ottomane), βελγικών και γαλλικών
οίκων. Η κατασκευή και εκμετάλλευση του δικτύου, ανετέθη με σύμβαση που υπεγράφη εκ
μέρους της εταιρείας από το Γάλλο τραπεζίτη Rene Baudouy (Κωνσταντινούπολη 10.09.1892). Το
1896 η εταιρεία εγκαινίασε τη γραμμή, συνδέοντας έτσι τη Θεσσαλονίκη με το Δεδε Αγάτς
(Αλεξανδρούπολη) και κατ’ επέκταση με την Κωνσταντινούπολη.
Ο Αυστριακός αρχιτέκτονας Konrad von Vilas (1866-1924) που διαμορφώνει το ευρωπαϊκό
πρόσωπο της Δράμας, μετακινείται το 1894 από την Κωνσταντινούπολη στη Δράμα για την
κατασκευή της ενωτικής γραμμής, μήκους 415 χλμ. Η απόστασή της από τις ακτές επιτρέπει στα
στρατεύματα να μετακινηθούν από τη θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι τα ελληνικά σύνορα χωρίς να
είναι ορατά από τη θάλασσα. Παρόλο που ο στόχος ήταν στρατιωτικός και όχι εμπορικός, η
σύνδεση της Οθωμανικής επαρχίας με τις μητροπόλεις και την Ευρώπη είναι ο προθάλαμος της
ελευθερίας και του νεωτερισμού. Μία δεκαετία αργότερα, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσοι και
προπάντων Έλληνες είναι το επιβατικό κοινό του πολυτελούς αυτού μέσου που μεταφέρει και την
αλληλογραφία του ταχυδρομείου. Ο σταθμός, όπως και οι περισσότεροι που κατασκευάστηκαν
στα τέλη του 19ου αιώνα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι εναρμονισμένος με την επικρατούσα τάση της
αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη σύμφωνα με την αισθητική των Γάλλων αρχιτεκτόνων. Τα
περισσότερα κτίρια είναι χαρακτηριστικά δείγματα νεοκλασικισμού με τοπικές επιμειξίες,
βασισμένα σε πρώιμη βιομηχανική αρχιτεκτονική. Η επίσημη εξαγορά από το ελληνικό δημόσιο
των δικτύων που περιήλθαν στην κατοχή του, μετά την απελευθέρωση του βορειοελλαδικού
χώρου, πραγματοποιήθηκε ως το 1925 και οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν αποθήκες,
μηχανοστάσιο, περιστροφική πλάκα, υδατόπυργο και διάφορα άλλα κτίσματα, τα οποία
διασώζονται μέχρι σήμερα στην αρχική τους μορφή. Αργότερα με την βουλγαρική κατοχή περνά
στα χέρια των Βουλγάρων οι οποίοι και τον παραδίδουν στο Ελληνικό κράτος το 1944 σε κακή
κατάσταση. Ο σιδηρόδρομος τα χρόνια που ακολουθούν αποτελεί σημαντικό μέσω μεταφοράς
ανθρώπων και εμπορευμάτων. Ζει εποχές μεγάλης άνθισης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της ζωής
του ως κύριο μέσο σύνδεσης με τον έξω κόσμο, στις αρχές του 21ου αιώνα.
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3. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ, 1904
Η οικονομική άνθηση που δημιουργεί
το καπνεμπόριο οδηγεί σε οικοδομική
ανάπτυξη και δημιουργία νέων τύπων
κτιρίων, που ανταποκρίνονται σε νέες
χρήσεις και λειτουργίες στην
επεξεργασία και το εμπόριο του
καπνού: οι πολυώροφες
καπναποθήκες με τα ενσωματωμένα
κτίρια γραφείων είναι το νέο
αρχιτεκτονικό μόρφωμα. Μερικά
χρόνια αργότερα, γύρω στα 1880,
ανοικοδομούνται οι καπναποθήκες του
Γαλλικού μονοπωλίου καπνού. Το
1904 ο Μάρκος Α. Πορτοκάλογλου
από τα Κοτύωρα του Πόντου αγοράζει
το οικόπεδο και χτίζει την καπναποθήκη στην οδό Περδίκκα 10 και Δωδεκανήσου. Αρχιτέκτονας
είναι ο Αυστριακός Von Villas, που έχει εγκατασταθεί στη Δράμα από το 1894 ως μηχανικός της
Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων ενώ αργότερα εργάζεται ως μηχανικός στο Δήμο Δράμας.
Η Καπναποθήκη Πορτοκάλογλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και επιβλητικότερα κτίρια της
εποχής και από τα σημαντικότερα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Η μορφολογία και
οργάνωση των όψεων έχουν εμφανείς ευρωπαϊκές επιδράσεις με στοιχεία «Art Nouveau». Η
χρήση κεραμιδοκόκκινων πλίνθων στη διαμόρφωση των τοξοτών ανωφλιών των ανοιγμάτων και
οι οριζόντιες ταινίες που διαχωρίζουν τους ορόφους, οι οποίες προβάλλονται χρωματικά στο
επίχρισμα δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η αντίθεση των χρωμάτων στην κύρια
όψη γίνεται ακόμη πιο έντονη με τις εναλλασσόμενες στρώσεις πλίνθων και επιχρίσματος στις
ακμές του κτιρίου. Η σύνθεση του όγκου του κτιρίου ανταποκρίνεται με βέλτιστο τρόπο στις
λειτουργικές του ανάγκες. Η κάτοψη διαγράφει Π, το οποίο διαμορφώνεται από δύο επιμήκη
τμήματα και ένα κεντρικό με υπόγειο, ισόγειο και 3 ορόφους. Στον ενδιάμεσο ακάλυπτο χώρο οι
καπνεργάτες αναπαύονταν την ώρα του διαλείμματος. Ο εξώστης του πρώτου ορόφου και η
περίτεχνη κατασκευή της σιδερένιας κεντρικής εισόδου υποδηλώνουν τους χώρους των
γραφείων της διοίκησης.
Το 1931 ο Πορτοκάλογλου νοικιάζει την καπναποθήκη στα ξαδέλφια του Νικόλαο και
Κωνσταντίνο Μοσκώφ που ιδρύουν εταιρεία επεξεργασίας καπνού στη Θεσσαλονίκη με
υποκαταστήματα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το Βόλο, τη Δράμα και την Ξάνθη. Κατά τη
βουλγαρική κατοχή (1941-1944) η καπναποθήκη κατασχέθηκε από τους κατακτητές, οι οποίοι
συνέχισαν την επεξεργασία καπνού. Οι Μοσκώφ είναι οι μόνοι που αποζημιώνουν τους εργάτες
τους.
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, 1909
Τα Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας χτίζονται το
1908 από τον μητροπολίτη
Χρυσόστομο με την οικονομική
υποστήριξη των κατοίκων της Δράμας
και της οικογένειας του Παύλου Μελά,
για να καλύψουν τις ανάγκες των
χριστιανών της Δράμας σε αίθουσες
διδασκαλίας. Πρόκειται για τη
μαρτυρία της ιδιωτικής προσπάθειας
για την κατασκευή σύγχρονων
σχολικών κτιρίων που εκφράζει τις
αντιλήψεις του καιρού για την
εκπαίδευση. Η θέση του στην πόλη
και η επιβλητικότητα του κτιρίου αντικατοπτρίζει την αξία που αποδίδεται στην εκπαίδευση ως
κοινωνική αξία και διαφοροποίησης του ελληνικού στοιχείου από το οθωμανικό και το
Βουλγαρικό.
Ο μηχανικός Γ. Χατζημιχαήλ από την Αθήνα δημιουργεί το αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολικού
κτιρίου με νεοκλασικά στοιχεία: ένα διώροφο λιθόκτιστο κτίριο, σχήματος Π, όπως το υπαγόρευε
η Ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση, αλλά και η ανάγκη να ανταποκρίνεται το κτίριο στις
απαιτήσεις για φως, ήλιο και αερισμό. Κατά μία άλλη άποψη, προς τιμή του μακεδονομάχου
Παύλου Μελά. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται 6 αίθουσες διδασκαλίας, μία μεγάλη αίθουσα
τελετών και γραφείο, ενώ στο δεύτερο οκτώ αίθουσες διδασκαλίας και δύο γραφεία. Το υπόγειο
χρησίμευε ως αποθήκη.
Λειτουργεί ως αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, όπου σύμφωνα με την αυστηρότητα της εποχής
δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ορόφων και των τάξεων. Οι αίθουσες αντιστοιχούν στη
νέα παιδαγωγική αντίληψη με ορθογώνιο σχήμα και μεγάλο μήκος-πλάτος, ευάερες και ευήλιες,
όπου θεατρικές παραστάσεις αποβλέπουν στην ενίσχυση του φρονήματος. Γυμναστική και
καλλιέργεια του σχολικού κήπου. Το μάθημα γίνεται σε μετωπική αντιπαράθεση με το δάσκαλοαυθεντία και τον πίνακα. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας φοιτούν 200 συνολικά μαθητές. Πρώτος
διευθυντής διετέλεσε ο Αναστάσιος Γαρδέμης από την Ήπειρο. 100 χρόνια μετά φοιτούν σήμερα
240 μαθητές και διδάσκουν 31 δάσκαλοι.
Τα Εκπαιδευτήρια είναι το ιστορικό μνημείο της πόλης στο οποίο καλλιεργήθηκε η Ελληνική
παιδεία τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον
Μητροπολίτη Δράμας, Χρυσόστομο Καλαφάτη, ο οποίος ως Μητροπολίτης Σμύρνης
κατακρεουργήθηκε από τον όχλο στη Μικρασιατική καταστροφή το 1922.
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5. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ), 1912
Ο καπνός είναι το βασικό εξαγωγικό
προϊόν που δίνει ζωή στη Μακεδονία
και τη Θράκη. Μετά το 1922 αποτελεί
διέξοδο στην ανεργία για χιλιάδες
πρόσφυγες Έλληνες στη Βόρειο
Ελλάδα. Οι καπνεργάτες είναι η
κυρίαρχη εργατική δύναμη του
Ελληνικού εργατικού δυναμικού στην
διάρκεια του μεσοπολέμου. Ήδη τα
χρόνια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας το 1879 ξεσπά η
πρώτη απεργία επί οθωμανικού
εδάφους οργανωμένη από τους
ενωμένους Έλληνες, Τούρκους,
Βούλγαρους, Εβραίους και Αρμένιους
καπνεργάτες. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι ξένες καπνεμπορικές εταιρίες εξήγαγαν
επεξεργασμένο καπνό απασχολώντας χιλιάδες χριστιανούς και μουσουλμάνους εργάτες. Το 1908
οι καπνεργάτες οργανώνονται σε σωματείο με την επωνυμία «Ευδαιμονία». Το σωματείο έχει
4.000 μέλη, Χριστιανούς, Τούρκους και Εβραίους.
Το 1922 η Αικατερίνη και ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης από τη Θεσσαλονίκη αγοράζουν την
καπναποθήκη με σκοπό την επεξεργασία καπνού. Μετά την άφιξη των προσφύγων το 1922 και
μέχρι την οικονομική κρίση του 1929 το καπνικό ζήτημα είχε ιδιαίτερη κοινωνική ένταση και
συγκρούσεις, όπου οι καπνέμποροι φάνηκαν αποφασισμένοι να μειώσουν το κόστος
επεξεργασίας αλλά και να επιβάλουν νέες εργασιακές σχέσεις. Η κρατική εξουσία ήταν σαφώς με
το μέρος των καπνεμπόρων. Οι εξαγωγές των καπνών έφερναν συναλλαγματικά οφέλη και
ταυτόχρονα η «συμπαράσταση» στους ισχυρούς καπνέμπορους μείωνε την «αντίσταση» των
εργατών που άρχισαν να κυοφορούν αριστερές ιδέες. Πραγματικά η πολιτική επιρροή των
αριστερών είχε αποτελέσματα σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα όπου στις εκλογές τα αποτελέσματα
ήταν εμφανή.
Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος επιβάλλει τους οικονομικούς όρους, τάσεις και προτιμήσεις των
αγορών, με προσπάθειες να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό όριο το κόστος επεξεργασίας των
καπνών. Καθιερώνεται η ανάμεικτη χωρική επεξεργασία των καπνών, χωρίς διάκριση ποιοτικών
κατηγοριών και η οποία ονομάσθηκε σειρά Παστάλ. Από το 1910 υιοθετείται η τόγκα, η
σμυρναίικη καινοτομία που περιορίζει το κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητα. Ο
εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας ορισμένων καπνών σε «τόγκα», εξασφαλίζει μεγαλύτερη
ομοιομορφία, ευκολίες στη δεματοποίηση του καπνού σε φύλλα και μείωση περιττών δαπανών.
Τα φύλλα δεν δεματοποιούνται κατά μέγεθος με κλωστές, αλλά τοποθετούνται στις κάσες για να
γίνει το δέμα των 30 κιλών. Η τόγκα επιτυγχάνει ποιοτική ομοιομορφία στα καπνά
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα των χαρμανιών, χρησιμοποιώντας ορισμένο ποσοστό από κάθε
κατηγορία καπνών αποφεύγοντας τη για το ξεφύλλισμα και άνοιγμα των φύλλων. Η τόγκα
στηρίζεται στη μαζική απασχόληση γυναικών εργατριών που πληρώνονται λιγότερο από τους
άνδρες, οι οποίοι πλέον απολύονται.
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6. ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ, 1920
Οι βορειοελληνικές πόλεις που
συμμετέχουν στο καπνεμπόριο,
Ξάνθη, Σέρρες, Θεσσαλονίκη,
Καβάλα, Βόλος, γνωρίζουν μεγάλη
ανάπτυξη στο μεσοπόλεμο με την
συγκέντρωση πλουσίων αστών και
την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων
στον τρόπο ζωής και την ψυχαγωγία.
Το 1906 χτίζεται από την Ελληνική
Κοινότητα Δράμας καφενείο με σκοπό
να χρησιμεύσει ως εντευκτήριο των
προυχόντων της πόλης. Το καφενείο,
διώροφο κτίριο νεοκλασικού ρυθμού,
χρησιμοποιείται ως κέντρο οργάνωσης
του Μακεδονικού αγώνα και αποκτά
το όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μετά την απελευθέρωση της Δράμας. Η είσοδος στις γυναίκες είναι σιωπηρά
απαγορευμένη. Το 1928 λειτουργεί ως ζαχαροπλαστείο από την κ. Γλυκερία Στολίγκα. Το 1932 ο
Αριστείδης Φίνογλου το διακοσμεί με μεγάλους βιενέζικους καθρέφτες και βιεννέζικες καρέκλες.
Στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο επιτάσσεται από το βουλγαρικό στρατό και χρησιμοποιείται ως λέσχη
χωρίς να υποστεί καταστροφές.
Εν τω μεταξύ ο χρόνος τρέχει θεαματικά, άνδρες και γυναίκες καπνίζουν και μία νέα διασκέδαση
μπαίνει στη ζωή τους, ο κινηματογράφος, όπου έχουν πλήρη πρόσβαση τόσο οι άνδρες όσο και
οι γυναίκες. Το 1908 στην Αμερική υπάρχουν 10.000 κινηματογράφοι. Οι βουβές ταινίες είναι
15λεπτες, αλλά σταδιακά η διάρκειά τους αυξάνεται. Οι προβολές συνοδεύονται από ζωντανή
μουσική. Το 1926 η συσκευή Vitaphone της Warner Brothers δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής
της μουσικής μέσω ενός δίσκου που συγχρονίζεται με την μηχανή προβολής. Το 1925 λειτουργεί
πρώτος κινηματογράφος στη Δράμα με το όνομα «Μέγας». Το κτίριο χτίζεται από ανθούσα
εβραϊκή κοινότητα, που έχει ισχυρή παρουσία στη Βόρειο Ελλάδα και με σημαντική συμμετοχή
στην οικονομική και πολιτιστική ζωή. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες είναι ο Νάθαν και ο Ηλίας Ναχμία. H
αρχιτεκτονική του φανερώνει τις επιρροές από τη σχολή της Βιέννης, με σαφείς αναφορές στο
Jugendstil, την αυστριακή «Αρ Νουβώ», τη Νέα Τέχνη του Μεσοπολέμου. Ο κινηματογράφος έχει
τέλεια συμμετρία, έχει την πλατεία στον όροφο και τον εξώστη στο ισόγειο. Μα πως γίνεται
αυτό;
Να το πάρει το ποτάμι: ο κινηματογράφος μας είναι πρώην καπναποθήκη. Η αρχική του σύνθεση
είναι μακρόστενη, απόλυτα ορθογώνια, τόσο σε κάτοψη, όσο και σε όψεις, αφού πρόκειται να
στεγάσει μια από τις πολυπληθείς και αρχιτεκτονικά αξιόλογες καπναποθήκες της Δράμας. Η
μετατροπή του κτιρίου σε κινηματογράφο συντελέστηκε σε πρώιμη φάση της ιστορίας του. Οι
δραστικές επεμβάσεις που γίνονται για να στεγάσουν τον κινηματογράφο αναμορφώνουν το
εσωτερικό και αλλοιώνουν το εξωτερικό, ανασυνθέτοντας το χώρο για μία νέα χρήση: το σινεμά.
Η σύνθεση αντανακλά τις στενές πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις των Ελλήνων και Εβραίων
των Βαλκανίων με την Κεντρική Ευρώπη και τη επιρροή του όψιμου κλασικισμού που εκφράζεται
με τα αρχαιοελληνικά μοτίβα. Από το 1940 ονομάζεται ΟΛΥΜΠΙΑ.
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7. ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΗΡΕΡ, 1925
Όσο αυξάνεται η ζήτηση για τα χρυσά
φύλλα, τόσο περισσότερες
καπναποθήκες ανοικοδομούνται στη
Δράμα. Πρόκειται για πολυώροφα
κτίσματα και μεγάλα συμπαγή
οικοδομήματα, από πέτρα και τούβλο
με σιδερένιες πόρτες και κεπέγγια,
και συνήθως με βαθιά υπόγεια και
μεγάλους χώρους αποθήκευσης στις
σοφίτες. Οι καπναποθήκες
σηματοδοτούν το χώρο της πόλης.
Εκτός από το λειτουργικό προορισμό
τους, τα «καπνομάγαζα», όπως
αποκαλούνται, έχουν την αποστολή
να υπογραμμίζουν την οικονομική
δύναμη του ιδιοκτήτη. Η σχεδίαση τους, πέρα από τις λειτουργικές προδιαγραφές, εκφράζει την
επιθυμία να εντυπωσιάσουν με την αρχιτεκτονική μορφή.
O ελληνοτουρκικός πόλεμος 1919-1922 καταλήγει με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα
εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ο γεννημένος στη Σμύρνη Ελβετο-εβραίος Herman
Spierer δεν διστάζει να διαθέσει τις καπναποθήκες του με την ελβετική σημαία για να προσφέρει
άσυλο σε εκατοντάδες χριστιανούς συμπολίτες ναυλώνοντας με δικά του έξοδα καράβια για να
τους μεταφέρει στην Ελλάδα. Για να αρχίσουν μία νέα ζωή σε μία νέα πατρίδα τους προσφέρει
εργασία στα εργοστάσια της Δράμας, Θεσσαλονίκης και Βόλου. Το 1924 ο Spierer αγοράζει δυο
οικόπεδα δίπλα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας και αναγείρει τον «Ουρανοξύστη Spierer» ένα
τετραώροφο κτίσμα με ανελκυστήρα. Ο αρχιτέκτονας Konrad von Vilas λαμβάνει υπόψιν τις
ειδικές χρήσεις και λειτουργίες που απαιτεί η επεξεργασία και το εμπόριο των χρυσών φύλλων.
Εμπνεόμενος από τις νέες αρχιτεκτονικές τάσεις δημιουργεί ένα νέο βιομηχανικό κτίριο-ορόσημο,
που διαφέρει αισθητά στο ύφος από την καπναποθήκη Πορτοκάλογλου που έχτισε το 1904. Η
οικοδομή εξαιτίας του όγκου της προκαλεί την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.
Στις 20 Ιανουαρίου 1932 η «Αυστροελληνικη Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» αγοράζει την Spierer και
συνεχίζει την επεξεργασία καπνού ακόμη και στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής εφόσον δεν
είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία. Τον Ιανουάριο του 1943 οι βουλγαρικές αρχές κατοχής
ανακοινώνουν αιφνιδιαστικά τον εκτοπισμό των Εβραίων από τα κατεχόμενα εδάφη της Ελλάδας
και της Γιουγκοσλαβίας. 20 Εβραίοι στοιβάζονται στην καπναποθήκη Γιοσέφ Φαρατζή πριν να
μεταφερθούν στην Τρεμπλίκνκα της Πολωνίας. Κανείς δεν επιζεί. Η ειρωνεία της τύχης θέλει την
Καπναποθήκη Spierer σύμβολο της κοινωνίας του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας στο
διαφορετικό και της διαπολιτισμικής αλληλεγγύης και την καπναποθήκη Φαρατζή σύμβολο της
φρίκης του πολέμου και της μισαλλοδοξίας. Το μνημείο των Εβραίων μαρτύρων μας θυμίζει
σήμερα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
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8. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΖΗΜΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ), 1925

Η αρχιτεκτονική του κτίσματος
αποτελεί παράδειγμα των
εκλεκτικιστικών τάσεων που
επικράτησαν κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου στη Κεντρική και
Ανατολική Μακεδονία. Στοιχεία
αναγεννησιακά, όπως η τριμερής σε
ύψος διαίρεση του κτιρίου και η χρήση
διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών
στους ορόφους, συνδυάζονται με
στοιχεία μπαρόκ (τεθλασμένα καμπύλα
αετώματα πάνω από τα ανοίγματα)
αλλά και στοιχεία από την πιο
πρόσφατη αρχιτεκτονική της
Κεντρικής Ευρώπης ( δαντελωτές ξύλινες κατασκευές κάτω από την στέγη). Σήμερα αποτελεί
ορόσημο όχι μόνο στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αλλά και στην ιστορική μνήμη των
κατοίκων της. Το κτίριο της «Ταξιαρχίας» κατασκευάστηκε από τον Αυστριακό μηχανικό Konrad
von Vilas, μεταξύ των ετών 1923 και 1925, για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία της οικογένειας
του καπνέμπορου Ανδρέα Τζήμου. Καταλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις δυνάμεις κατοχής
λόγω της εξέχουσας θέσης του και της επιβλητικής αρχιτεκτονικής του: αρχικά, το 1941, από
τους Γερμανούς, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν ως αρχηγείο, αφού έδιωξαν την οικογένεια
Τζήμου, και στη συνέχεια από τους Βουλγάρους μέχρι το 1945. Αργότερα καταλήφθηκε από τον
Ε.Λ.Α.Σ. και μετά την συμφωνία της Βάρκιζας από την Εθνοφυλακή. Μέχρι το 1951
χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγείο από την 27η Ταξιαρχία, γι’ αυτό και το κτίριο παρέμεινε στη
συλλογική μνήμη των Δραμινών ως «Ταξιαρχία». Το ακίνητο επιστράφηκε οριστικά στην
οικογένεια Τζήμου το 1955, αισθητά καταπονημένο και με έντονα τα σημάδια της πολύχρονης και
διαφορετικής κάθε φορά χρήσης του. Βίαιες επεμβάσεις στους εξωτερικούς τοίχους για τις
ανάγκες τηλεγραφικής επικοινωνίας του στρατού (παραμένουν ακόμα), διαμορφώσεις κελιών
στα υπόγεια του κτιρίου για τους φυλακισμένους της ΚΥΠ, ασβέστωμα και καταστροφές όλων
των οροφογραφιών, φθορά του κεντρικού κλιμακοστασίου και των δαπέδων (για λόγους
απολύμανσης έτριβαν τα δάπεδα με πετρέλαιο) και φυσικά κλοπή από τους Βούλγαρους όλης της
επίπλωσης, του οικιακού εξοπλισμού και σημαντικών εγγράφων και σχεδίων.Το 1983 κηρύσσεται
διατηρητέο μνημείο ως έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακολουθεί συμπληρωματική
κήρυξη για τον αύλιο χώρο του, ενώ το 1988 κηρύσσεται διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
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9. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΦΑΙΣ, 1927
Στη δεκαετία του 1920 η Δράμα
οδηγείται σε ευημερία από την
εξαγωγή εκλεκτών επεξεργασμένων
καπνών. To καπνεμπόριο είναι η πηγή
πλούτου που εξευρωπαΐζει την πόλη:
ένα νέο αρχιτεκτονικό και κοινωνικό
τοπίο αναδύεται. Οικοδομικά υλικά
και έπιπλα εισάγονται από την
κεντρική Ευρώπη, μόδα, ένδυση,
υπόδηση και τρόπος ζωής
υιοθετούνται απευθείας από τα
ευρωπαϊκά μητροπολιτικά κέντρα. Τα
οφέλη της καπνοβιομηχανίας οδηγούν
σε οικονομικές συμπράξεις και
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ Εβραίων
και Χριστιανών. Το 1927 o έμπορος Σαμουήλ Φάις χτίζει την ύπαρξή του, σπίτι και επιχείρηση,
στην πόλη των πηγών. Το σπίτι του Σαμουήλ, με τις περίτεχνες σιδεριές, τον ανάγλυφο φυτικό
διάκοσμο στα παράθυρα, το μαρμάρινο κλιμακοστάσιο με το ζωγραφικό διάκοσμο, είναι έξοχο
δείγμα της νέας ευρωπαϊκής τέχνης «αρ νουβώ» στην πόλη.
Το 1922 η Δράμα υποδέχεται 80.000 πρόσφυγες ως αποτέλεσμα της Μικρασιατικής καταστροφής
και της ανταλλαγής των πληθυσμών του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922. Πολλοί βρίσκουν
εργασία ως καπνεργάτες, δίνοντας στην πόλη ελληνικότητα με νέα οικιστική όψη και κοινωνική
συνείδηση. Το 1929 η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει το καπνεμπόριο. Οι καπνεργάτες
ανθίστανται με απεργίες έναντι των χαμηλών ημερομισθίων, ενώ η φυματίωση θερίζει. Ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος αρχίζει και η Ελλάδα, παρά το ηρωικό και νικηφόρο έπος του 1940,
βρίσκεται υπό τριπλή κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα. Η Δράμα τελεί υπό Βουλγαρική
κατοχή. O Σαμουήλ υποχρεούται να φυγαδεύσει γυναίκα και παιδιά σε διαφορετικά μέρη. Κανείς
εκτός από αυτόν δεν ξέρει που βρίσκονται οι άλλοι. Ο ίδιος παραμένει στη Δράμα. Το κτίριο, που
έχτισε για να ζήσει, επιτάσσεται από το Βουλγαρικό στρατό που το μετατρέπει σε κέντρο
επικοινωνιών, ταχυδρομείο και τηλεγραφείο.
Το 1943 οι Εβραίοι συμπολίτες γεμίζουν τις καπναποθήκες γύρω από τις γάργαρες πηγές της
Αγίας Βαρβάρας. Μέσα σε τρεις ημέρες αποστέλλονται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Τρεμπλίνκα της Πολωνίας. Η χιτλερική μηχανή εξολοθρεύει 1096 οικογένειες, 4.237 άτομα,
μεταξύ των οποίων 681 παιδιά. Με την απελευθέρωση o Σαμουήλ επανεγκαθίσταται στο σπίτι
του. Νοικιάζει το ισόγειο στο Ελληνικό Ταχυδρομείο, ενώ εκείνος διαβιεί στον δεύτερο όροφο
κερδίζοντας τα προς το ζην ως υφασματέμπορος. Στη δικτατορία του 1967 ο Σαμουήλ
εγκαταλείπει την Ελλάδα οριστικά. Με τη διαθήκη του κληροδοτεί το κτίριο, κόσμημα της
Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, στους δύο γιους του, που το μεταπωλούν αργότερα. Το έπαθλο της
ζωής το κέρδισε ο Σαμουήλ: οι δύο γιοί του, που με αυτοθυσία τους έσωσε από το χαμό, του
χάρισαν 10 εγγόνια.
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10. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 1928
Η επέκταση των συνόρων και η
σταθερότητα μετά τον Α παγκόσμιο
πόλεμο και τις περιπέτειες της
μικρασιατικής καταστροφής, από την
άλλη οι ήπιες επιπτώσεις στην
ελληνική οικονομία της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης του 1929, είχαν
ως αποτέλεσμα την επέκταση των
δραστηριοτήτων, όχι μόνο της Εθνικής
αλλά και των υπολοίπων πιστωτικών
ιδρυμάτων και μια έκρηξη νέων
τραπεζικών καταστημάτων. Στην
περίοδο του μεσοπολέμου η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας σχεδίασε και
υλοποίησε ένα εκτεταμένο
κτιριολογικό πρόγραμμα για τη στέγαση των 50 περίπου υποκαταστημάτων σε ολόκληρη τη
χώρα. Τα κτίρια διατηρούνται μέχρι σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για την
αρχιτεκτονική τους αξία. Το έργο σε όλη την επικράτεια αναλαμβάνει η Τεχνική Υπηρεσία της
Τράπεζας, που αναδιοργανώνεται με ικανούς νέους αρχιτέκτονες και μηχανικούς.
Το 1919 Εθνική Τράπεζα εγκαθίσταται στη Δράμα ως επακόλουθο της οικονομίας του καπνού με
τις υπηρεσίες της παρακολουθεί και προωθει με δάνεια την τοπική γεωργική παραγωγή και
κυρίως την καπνοκαλλιέργεια. Αρχικά το υποκατάστημα βρίσκεται σε μισθωμένο κτίριο και η
ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου απετέλεσε από την αρχή θέμα γοήτρου. Η Τεχνική Υπηρεσία ζήτησε
από το Δήμο Δράμας τροποποιήσεις του πολεοδομικού σχεδίου, ώστε το νεόδμητο υποκατάστημα
να εντάσσεται σε ένα αυτοτελές μικρό οικοδομικό πολύγωνο για λόγους ασφαλείας. Η ανέγερση
του υποκαταστήματος στην Δράμα συμπίπτει χρονικά με τον επανασχεδιασμό του αστικου της
κέντρου. Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο δεύτερο σημαντικό άξονα, την οδό Μ.
Αλεξάνδρου και. Το υποκατάστημα κτίζεται σύμφωνα με τα νεοκλασικά πρότυπα και είναι κτίριο
διώροφο με ημιϋπόγειο. Aποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα κτιρίου ειδικής
λειτουργίας (τράπεζας) που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σαν τέτοιο κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου, το 1929. Η διαδικασία ανοικοδόμησης της Εθνικής Τράπεζας σε όλη τη χώρα
συνδέεται με συμβολικό χαρακτήρα των επιβλητικών κτιρίων και της υπόμνησης της
«ελληνικότητας» μέσω του αρχιτεκτονικού κλασσικισμού.
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