
  

ΟΔΗΓΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ  

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Hotel «Xenia» Dramas και στην πανέμορφη πόλη της Δράμας. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε 

τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρήσει στον Οδηγό του Ξενοδοχείου με τις σημαντικότερες 

υπηρεσίες και παροχές αλλά και χρηστικές πληροφορίες για την πόλη της Δράμας. Για επιπλέον 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή. Το προσωπικό του Hotel 

«Xenia» Dramas θα φροντίσει ώστε η διαμονή σας να είναι ευχάριστη και άνετη. Εκ μέρους της 

Διεύθυνσης και του Προσωπικού, Σας ευχόμαστε καλή διαμονή! 

1/1/2017 
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Κτήριο 
1 Χώρος στάθμευσης υπαίθριος εντός του οικοπέδου – γηπέδου 

2 Στεγασμένος Χώρος στάθμευσης σε χώρο εντός του κτιρίου ή σε ακίνητο εφαπτόμενο 

3 Χώρος στάσης - στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου  

4 Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης σε παρακείμενο παρκινγκ μέχρι 100μ από το ξ/χ  

5 Σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα  

6 Το ξ/χ βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους  

7 Το κτίριο του ξ/χ είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό ή διατηρητέο 

8 Σύστημα ψύξης – θέρμανσης σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο 

9 Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για εποχικής λειτουργίας ξ/χ 

10 Το 50% των δωματίων - διαμερισμάτων διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα  

Υποδοχή Κοινόχρηστοι χώροι 
1 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες, με εσωτερική και εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες 

2 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες 

3 Η ώρα άφιξης είναι στις 12:00μ.μ 

4 Η καθορισμένη ώρα αναχώρησης είναι 12:00. Late Check-Out είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος και 

βάσει διαθεσιμότητας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν μας για περισσότερες 

πληροφορίες. 

5 Το ξενοδοχείο δέχεται VISA και MASTERCARD. Για λοιπές πιστωτικές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με 

τη ρεσεψιόν μας. 

6 Αν κάτι δε λειτουργεί σωστά, σας παρακαλούμε ενημερώστε τη ρεσεψιόν μας 

7 Για τη δική σας ασφάλεια , παρακαλούμε ειδοποιήστε τη ρεσεψιόν αμέσως σε περίπτωση που χάσετε 

το κλειδί σας. Πάντα να κλειδώνετε την πόρτα φεύγοντας από το δωμάτιό σας. Η διοίκηση δεν είναι 

υπεύθυνη για την απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων 

8 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

9 Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο 

10 Κοινόχρηστος/ οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, 

φωτοαντιγράφησης και σάρωσης 

11 Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με σύνδεση στα δωμάτια 

12 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

13 Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

14 Οι επισκέπτες μπορούν να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους δωρεάν στον "Ιδιωτικό Χώρο Στάθμευσης" 

που βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου. 

Προδιαγραφές δωματίων  
1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα 

2 Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90μ x 1,90μ και διπλών κρεβατιών 1,60μ x 2,00μ  

3 Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες σύμφωνα με το κριτήριο 2 

4 Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 28’ , νέας τεχνολογίας 

5 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

6 Πρόσθετες τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας στα υπνοδωμάτια των σουιτών  

7 Μαγνητικά/ ηλεκτρονικά κλειδιά  

8 Ψυγείο ή Mini bar στα δωμάτια  

9 Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού  

10 Χρηματοκιβώτιο  

11 Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια  

12 Επαρκής ιματισμός σε άριστη κατάσταση  

13 Καλύμματα υγιεινής προστασίας για τα στρώματα και τα μαξιλάρια  

14 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση  

15 Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών  

16 Κρεμάστρες διαφόρων τύπων – τουλάχιστον δύο  
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17 Ένα κάθισμα/ καρέκλα ανά κλίνη  

18 Τραπεζάκι  

19 Κομοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια  

20 Έπιπλο τουαλέτας κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη  

21 Φωτισμός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι  

22 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου στην είσοδο  

23 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου δίπλα στο κρεβάτι  

24 Ελεύθερες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο (2 τουλάχιστον)  

25 Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του δωματίου  

26 Πάγκος αποσκευών  

27 Καλάθι αχρήστων  

28 Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης 

29 Κουτί πρώτων βοηθειών βρίσκεται στη ρεσεψιόν 

Λουτρό 
1 Ντουζιέρα στο σύνολο των λουτρών με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή 

χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν  

2 Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα  

3 Χειρολαβές ασφαλείας στη μπανιέρα  

4 Καθρέπτης  

5 Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη  

6 Στεγνωτήρας μαλλιών  

7 Επαρκής και καλής ποιότητας ιματισμός ανάλογος της δυναμικότητας και της κατηγορίας  

8 Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες 

Εστίαση 
1 Παροχή πρωινού σε ενδεδειγμένη αίθουσα 

2 Το πρωινό σε μπουφέ σερβίρεται 7:00-10:30  

3 Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια  

4 Σύνθεση πρωινού (ελάχιστη): καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη φρέσκου 

ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, μέλι, τυρί, αλλαντικά, αυγά (ζεστά/ 

κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα  

5 Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών  

6 Υπηρεσία δωματίου (Room Service) για 12 ώρες  

7 Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί (Early Breakfast Service)  

8 Παροχή φαγητού ή πρωινού σε πελάτες σε ειδικές συσκευασίες, εφόσον ζητηθεί  

9 Κατάστημα αναψυχής (Κυλικείο /μπαρ)  

Καθαριότητα Υγιεινή 
1 Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων  

2 Καθημερινή καθαριότητα δωματίων  

3 Τα δωμάτια καθαρίζονται και τακτοποιούνται καθημερινά μέχρι τις 16:30 

4 Συχνότητα αλλαγής κλινοσκεπασμάτων  

5 Συχνότητα αλλαγής ιματισμού μπάνιου  

6 Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος  

7 Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία  

Ασφάλιση 
1 Ιδιωτική ασφάλιση πελατών 
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Πιστοποιήσεις 
1 Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας) 

Διάφορα 
1 Ιστοσελίδα δίγλωσση με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το ξενοδοχείο, με ρεαλιστικές 

φωτογραφίες του ξενοδοχείου (εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια) 

2 Ιστοσελίδα με επιλογή απευθείας κρατήσεων και αξιολόγηση πελατών 

3 Προώθηση περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού - Διανομή φυλλαδίων 

Η πόλη της Δράμας 
Η Δράμα είναι ελληνική πόλη, έδρα του ομώνυμου δήμου και πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού της ανατολικής 

Μακεδονίας. Πρόκειται για πόλη με μακραίωνη ιστορία, καθώς η περιοχή της κατοικήθηκε ήδη από τους 

προϊστορικούς χρόνους. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το «Υδράμα»-«Δύραμα», λόγω της αφθονίας των 

νερών που αναβλύζουν στην περιοχή 

Ιστορία 
Ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, στην περιοχή Δράμας φαίνεται πως κατοικήθηκε ο οικισμός Αρκαδικού. 

Προς το τέλος των κλασικών ή στις αρχές της ελληνιστικών χρόνων (τέλη τετάρτου ή αρχές τρίτου αιώνα π.Χ.) στη 

θέση της Δράμας δημιουργήθηκε πολίχνη, οι κάτοικοι της οποίας καλλιεργούσαν την άμπελο και λάτρευαν τον θεό 

Διόνυσο, σε ιδιαίτερο ιερό. 

Στους ρωμαϊκούς χρόνους η πολίχνη αναφέρεται (από την Tabula Peutingeriana, VII), με την ονομασία Daravescos, 

ως ρωμαϊκός σταθμός μιας διακλάδωσης της Εγνατίας οδού, η οποία ξεκινούσε από τους Φιλίππους και, αφού 

περνούσε τον χείμαρρο της Αγίας Βαρβάρας και πιο πέρα τον Αγγίτη ποταμό, έφερνε στις Σέρρες και στη συνέχεια 

στην αρχαία Ηράκλεια Σιντική (σημ. Σιδηρόκαστρο Σερρών). Με την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων 

(42 π.Χ.) ο Daravescos υπαγόταν διοικητικά σε αυτήν. 

Η πολίχνη παρέμεινε δραστήρια και κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1371 (ή 

το 1383). Το 1530 είχε 143 χριστιανικά και 96 μουσουλμανικά νοικοκυριά. Στην επανάσταση του 1821 οι Δραμινοί 

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον εθνικό αγώνα, παρά τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονταν, καθώς η Δράμα 

αποτελούσε στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών στη νότια Βαλκανική. Αξιομνημόνευτοι είναι ο γραμματικός του 

Δράμαλη Μανασής που έπαιξε διπλό ρόλο στη Μάχη των Δερβενακίων, η οικογένεια του Δήμου Νικολάου, ο 

οποίος πολέμησε σε πολλές μάχες, ο Μιχαήλ Δράμαλης, καθώς και ο οπλαρχηγός Δημήτριος Δράμαλης που 

πολέμησε στην Κρήτη.[4] Σπουδαίος αγωνιστής του 1821, ήταν επίσης, ο υπαξιωματικός Νικόλαος Δράμαλης. 

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας στην περιοχή, δημιουργήθηκαν και τα πρώτα εργατικά 

κινήματα στον ελληνικό χώρο. Η πρώτη απεργία εργατών έλαβε χώρα τον Μάιο του 1888 στη Δράμα με κύριο 

αίτημα τις δέκα ώρες εργασίας, καθώς εκέινη την εποχή οι εργάτες εργάζονταν από δώδεκα έως και δεκατρείς ώρες 

ημερησίως. 

Κατά τον Μακεδονικό αγώνα, με πρωτοστάτη και συντονιστή τον Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο (μετέπειτα 

μάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης), έδρασαν σπουδαίοι Δραμινοί οπλαρχηγοί Μακεδονομάχοι, όπως ο Κωνσταντίνος 

Ρίζος, ο Χρυσόστομος Παπαγεωργίου και ο Νικόλαος Πετρίκης. Ηγετική μορφή ήταν επίσης ο Κωνσταντίνος 

Δοβέλλας[12][13]. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1905 ο εικοσάχρονος Μακεδονομάχος Άρμεν Κούπτσιος οδηγήθηκε από 

τους Τούρκους στον πλάτανο της πλατείας της Δράμας, όπου και εκτελέστηκε με απαγχονισμό. 

Η Δράμα περιήλθε στους Βουλγάρους κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο από τον Οκτώβριο του 1912 τον Ιούνιο του 

1913 (Α' Βουλγαρική Κατοχή). Απελευθερώθηκε και ενώθηκε με το ελληνικό κράτος την 1η Ιουλίου 1913, κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. 
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Από το 1913 και τα επόμενα έτη άρχισαν να εγκαθίστανται στη Δράμα πολλοί Έλληνες πρόσφυγες από διάφορες 

περιοχές της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας καθώς υφίσταντο διώξεις και βιαιότητες. Έτσι, 

Θρακιώτες από το Ορτάκιοϊ δημιούργησαν στη Δράμα τον συνοικισμό Ορτακινά, ενώ Θρακιώτες από τη Στενήμαχο 

δημιούργησαν τον συνοικισμό Νέα Στενήμαχος. 

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (το 1916) καταλήφθηκε για δεύτερη φορά από τους Βουλγάρους. Στη διάρκεια της 

Β' Βουλγαρικής Κατοχής (1916-1918) ο ελληνικός πληθυσμός υπέστη διώξεις, λιμοκτονία, ομηρίες καθώς και 

συλλήψεις και βασανισμούς από τη μυστική βουλγαρική αστυνομία και τον κατοχικό βουλγαρικό στρατό. Ακόμη 

κλάπηκαν, και κρατούνται έως σήμερα στη Βουλγαρία, τα κειμήλια και οι θησαυροί της Μονής Παναγίας 

Εικοσιφοινίσσης της Μητροπόλεως Δράμας. Ταυτόχρονα εφαρμόστηκε από τους Βούλγαρους ένα σκληρό μέτρο 

εξόντωσης του πληθυσμού: η εκτόπιση και η ομηρία χιλιάδων Ελλήνων κατοίκων, μεταξύ αυτών και του συνόλου 

σχεδόν των ιερέων, της Ανατολικής Μακεδονίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικά έργα στη 

Βουλγαρία. Πάνω από το 1/4 των εκπατρισθέντων έχασαν τη ζωή τους από τις στερήσεις, τα βασανιστήρια και την 

εξοντωτική εργασία και δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους. Ο βουλγαρικός κατοχικός στρατός αποχώρησε το 

1918, με τη λήξη του πολέμου. 

Μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και την Ανταλλαγή πληθυσμών το 1923-1924, εγκαταστάθηκαν 

στη Δράμα πολλοί Έλληνες πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Ανατολικής Θράκης, της Ανατολικής Ρωμυλίας 

και της Μικράς Ασίας (Ιωνία, Βιθυνία, Καππαδοκία, Πόντος, Λυκαονία, κ.ά.) 

Με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

γερμανικά και βουλγαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Aνατολική Μακεδονία. Οι Βούλγαροι ξεκίνησαν τότε 

συστηματική επιχείρηση εκβουλγαρισμού του πληθυσμού της Δράμας και της περιοχής της, η οποία όμως 

συνάντησε τη σθεναρή αντίδραση των κατοίκων της. 

Η πρώτη μαζική λαϊκή εξέγερση στον ελλαδικό χώρο που έλαβε καθαρά μαχητικό και επαναστατικό χαρακτήρα 

συνέβη στην περιοχή της Δράμας και συγκεκριμένα στις 28 προς 29 Σεπτεμβρίου 1941, οπότε ο λαός της Δράμας 

και των γύρω χωριών εξεγείρεται και καταλύει τις βουλγαρικές αρχές. Η αυθόρμητη αυτή εξέγερση, καταπνίγεται 

βίαια από τους Βούλγαρους. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής εφαρμόζοντας σκληρά 

αντίποινα, εκτέλεσαν ομαδικά 3.000 πατριώτες στην πόλη της Δράμας, στην Προσοτσάνη, τη Χωριστή, το Δοξάτο 

αλλά και στα χωριά Κύργια, Κουδούνια, Αδριανή, Άγιος Αθανάσιος, Κοκκινόγεια, Μικρόπολη, Χαριτωμένη, 

Φωτολίβος, Σιταγροί, Μικρόκαμπος, Μυλοπόταμος και Μαυρότοπος. Τα γεγονότα αυτά είχαν συγκλονιστική 

επίδραση σε ολόκληρο τον υπόδουλο ελληνικό λαό. Οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν τελικά τη Δράμα τον Οκτώβριο 

του 1944 

Πολιτισμός 

Εκδηλώσεις-φεστιβάλ 

Στη Δράμα λαμβάνουν χώρα διάφορα πολιτιστικά γεγονότα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ένα από αυτά είναι το 

«Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους» κάθε Σεπτέμβριο. Άλλο σημαντικό είναι το φεστιβάλ τραγουδιού 

«Dramaica Youth Festival» που πραγματοποιείται ετησίως στο χώρο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας και παίρνουν 

μέρος τοπικά συγκροτήματα αλλά και άλλα συγκροτήματα απ' όλη την Ελλάδα. 

Επίσης όλο το Δεκέμβριο λαμβάνει χώρα στη Δράμα, η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της χώρας, η 

«Ονειρούπολη», ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο χωριό, που θυμίζει έντονα τα αντίστοιχα Χριστουγεννιάτικα χωριά 

της Κεντρικής Ευρώπης.Τέλος, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου διοργανώνεται η «ΔραμΟΙΝΟγνωσία», με 

αντικείμενο το κρασί και την τέχνη της παρασκευής, αλλά και της απόλαυσής του, καθώς και την πλούσια τοπική 

γαστρονομία σε μία κατεξοχήν οινοποιητική περιοχή της χώρας. 

Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία 

• Ο βυζαντινός Ναός της Αγίας Σοφίας (10ος αιώνας). 

• Ο βυζαντινός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών (14ος αιώνας). 

• Ο παλαιός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου (18ος αιώνας). 
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• Στον λόφο του Κορυλόβου υφίστανται κατάλοιπα βυζαντινής μονής, που πιθανώς να ταυτίζεται με τη γνωστή 

από πηγές μονή της Παναγιάς της Κοριλιώτισσας, που αποτελούσε Βατοπεδινό μετόχι[24]. 

• Τα βυζαντινά τείχη της πόλης. 

• Αξιοθέατα 

• Ο δημοτικός κήπος. Σε κεντρικό σημείο του κήπου βρίσκεται το άγαλμα της Ελευθερίας της Δράμας. Στον κήπο 

βρίσκονται επίσης: το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, το μνημείο-κοινοτάφιο των μαρτύρων της Σφαγής της 

Δράμας, η προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και το Μνημείο των Ηρώων του Πολυτεχνείου. 

• Ο λόφος του Κορυλόβου που προσφέρει πανοραμική θέα όλης της πόλης. Κοντά στην κορυφή βρίσκεται ο 

σταυρός που ανεγέρθηκε το 1995 προς τιμήν των Μικρασιατών Προσφύγων.[25]. 

• Ο Ναός του Αγίου Νικόλαου. Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Επί τουρκοκρατίας ήταν τζαμί 

και ονομαζόταν Εσκί τζαμί (αρχαίο τζαμί) ή Τσαρσί τζαμί (τζαμί της αγοράς). Χτίστηκε από τον Σουλτάνο 

Βαγιαζήτ Β' (1481-1512). 

• Το Αράπ Τζαμί του 1875 που βρίσκεται στην οδό Λαμπριανίδη με Παλαιολόγου. 

• Η Πλατεία Ελευθερίας. Είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, πού πήρε τη σημερινή της μορφή το 1915, όταν 

κάηκαν ξύλινες παράγκες που καταλάμβαναν το χώρο της. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1905 ο εικοσάχρονος 

Μακεδονομάχος Άρμεν Κούπτσιος οδηγήθηκε από τούς Τούρκους στον πλάτανο της πλατείας και εκτελέστηκε 

με απαγχονισμό. Το 1916 οι Βούλγαροι έκοψαν τον μεγάλο πλάτανο της πλατείας, για να μην υπάρχει τίποτα πού 

να θυμίζει στους Δραμινούς την θυσία του νεώτερου σε ηλικία Έλληνα Μακεδονομάχου. Αργότερα, μετά την 

Απελευθέρωση, στον τόπο τη θυσίας στην πλατεία ανεγέρθηκε η προτομή του Άρμεν Κούπτσιου και δίπλα 

φυτεύτηκε εκ νέου ένας πλάτανος σε ανάμνηση του μαρτυρίου του. 

• Το πάρκο αγαλμάτων Διοικητηρίου και το άγαλμα της Νίκης που έγινε από τον Κουγιουμτζή το 2013 με αφορμή 

τη συμπλήρωση 100 ετών από την ενσωμάτωση της πόλης στην Ελλάδα. 

• Το μνημείο Μικρασιατών - Μνήμης Μικρασιατικής Καταστροφής, έναντι του επισκοπείου, που ανεγέρθηκε το 

2009 από τον Παμμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας. 

• Ο ανδριάντας του Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, δίπλα από το επισκοπείο 

(ανεγέρθηκε το 1959). 

• Ο διαμορφωμένος χώρος στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. 

• Η καπναποθήκη του Ελβετοεβραίου καπνεμπόρου Έρμαν Σπήρερ, διατηρητέο κτίριο του 1924, αρχιτεκτονικό 

4όροφο δημιούργημα του αυστριακού αρχιτέκτονα Konrad von Vilas (Πηγές Αγίας Βαρβάρας). 

• Η οικία και η καπναποθήκη του Αθανασιάδη (το μαρμάρινο σπιτι) χτίστηκε το 1875. 

• η Ταξιαρχία ή οικία Τζήμου (1925). 

• Ο μύλος των Ζώνκε, παλιός μουσουλμανικός μύλος (1780 τα αρχικά θεμέλια), με διατηρημένους το χώρο άλεσης 

πάνω από τον υπόγειο μηχανισμό κίνησης, το χώρο αποθήκευσης στο ισόγειο και δίπλα τη διώροφη κατοικία του 

μυλωνά. 

• Οι τοιχογραφίες στο Σαδριβάν τζαμί που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άρμεν και Αγαμέμνονος (πίσω από 

το Ι.Κ.Α.), οι οποίες απεικονίζουν πιθανώς την πόλη της Δράμας την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

• Το σπήλαιο Αγγίτη (σπήλαιο του Μααρά), λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. 

• Τα παλιά κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη και ιδιαίτερα στον χώρο της Αγίας Βαρβάρας. 

• Οι πηγές Βοϊράνης 

• Η παλιά πόλη (εκατέρωθεν της οδού Βενιζέλου) με εστιατόρια και μπαρ, ιδίως το καλοκαίρι 

• Τα Οινοποιεία της περιοχής 

• Το κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού: Ο σταθμός της Δράμας θεωρείτο η ναυαρχίδα των σιδηροδρομικών 

σταθμών της Jonction. Κατασκευάστηκε το 1895 από την εταιρεία Ενωτικός Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης 

(Jonction Salonique - Constantinople) στην όποια συμμετείχαν η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα (Banque 

Imperiale Ottomane) και διάφοροι βελγικοί και γαλλικοί οίκοι. Η κατασκευή και εκμετάλλευση του δικτύου, 

ανετέθη με σύμβαση που υπεγράφη εκ μέρους της εταιρείας από το Γάλλο τραπεζίτη Rene Baudouy 

(Κωνσταντινούπολη 10.9.1892). Το 1896 η εταιρεία εγκαινίασε τη γραμμή, συνδέοντας έτσι τη Θεσσαλονίκη με 

το Δεδεάγατς (Αλεξανδρούπολη) και κατ' επέκταση με την Κωνσταντινούπολη. 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 περιλάμβαναν αποθήκες, μηχανοστάσιο, 

περιστροφική πλάκα, υδατόπυργο και διάφορα άλλα κτίσματα, τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα στην αρχική 

τους μορφή. το Μουσείο Τρένων Δράμας, που με πολύ φροντίδα δημιούργησε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός και 
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Αθλητικός Σύλλογος Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», πλέον λειτουργεί κι ως μοχλός αναβίωσης 

μνήμης από μία άλλη εποχή. Μια εποχή που η Δράμα γνώριζε την ανάπτυξη στην οποία συνέβαλε κατά πολύ και 

ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας. 

Μουσεία 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλύπτει χρονικά την ανθρώπινη παρουσία στον νομό Δράμας από την Μέση 

Παλαιολιθική εποχή (50.000 χρόνια πριν) μέχρι και τους Νεότερους Χρόνους (το 1913). 

• Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Σε αυτό εκτείθενται αντικείμενα λατρευτικής ζωής 

της ορθοδόξου εκκλησίας που προέρχονται από ναούς και μονές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ανάμεσα 

στα εκθέματα βρίσκονται κειμήλια προσφύγων από τις Αλησμόνητες Πατρίδες της Μικράς Ασίας και τη Θράκης 

καθώς επίσης και αντικείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Δράμας (και μετέπειτα εθνομάρτυρα 

Μητροπολίτη Σμύρνης). 

• Tο Μουσείο Τραίνων Δράμας, που δημιούργησε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος 

Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», πλέον λειτουργεί κι ως μοχλός αναβίωσης μνήμης από μία άλλη 

εποχή. Μια εποχή που η Δράμα γνώριζε την ανάπτυξη στην οποία συνέβαλε κατά πολύ και ο Σιδηροδρομικός 

Σταθμός Δράμας. 

• Το Λαογραφικό Μουσείο Δράμας. 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 
Στην πόλη υπάρχουν δύο μεγάλα γήπεδα και άλλα μικρότερα. Το ένα μεγάλο γήπεδο είναι της Δόξας Δράμας και 

έχει χωρητικότητα 7.000. Το άλλο μεγάλο γήπεδο είναι το Δημοτικό (πρώην Εθνικό) Στάδιο Δράμας. Το δημοτικό 

κλειστό γυμναστήριο "Κραχτίδη", χωρητικότητας 1.600 θέσεων, έχει εξυπηρετήσει προκριματικούς της εθνικής 

ομάδας στο Ευρωμπάσκετ, ενώ αποτελεί την έδρα της ομάδας μπάσκετ της πόλης (Κ.Α.Ο.Δ.). 

Πληθυσμός 
Η εξέλιξη του πληθυσμού της Δράμας έχει ως εξής: 

Εξέλιξη πληθυσμού της Δράμας 

1940  33.816 

1951  33.166 

1961  33.536 

1971  30.627 

1981  37.118 

1991  40.495 

2001  44.916 

2011  45.828 

Μεταφορές 
Η Δράμα είναι συνδεδεμένη με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Καθημερινά, διέρχονται από τον σταθμό της 

πόλης 2 συρμοί με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη και άλλοι 2 με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη. Η Δράμα 

διαθέτει έναν σταθμό ΚΤΕΛ, ο οποίος την συνδέει με τις γειτονικές πόλεις, αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για 

τις μετακινήσεις εντός της πόλης ή σε κοντινά χωριά χρησιμοποιούνται αστικά λεωφορεία. Η Δράμα συνδέεται με 

την Εγνατία Οδό με 2 δρόμους (προς Αμφίπολη/Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα/Θράκη). Το κοντινότερο λιμάνι 

είναι αυτό της Καβάλας. Στην Δράμα δεν υπάρχει αεροδρόμιο και έτσι εξυπηρετείται κυρίως από το αεροδρόμιο 

Μέγας Αλέξανδρος στην Καβάλα, αλλά και από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης. 
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Κλίμα 

Κλιματικά δεδομένα Δράμας(2009-2017) 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος 

Μέση Υψηλότερη° C (°F) 8.3 11.7 14.9 20.2 25.1 29.5 32.3 33.1 28.0 20.8 15.7 10.1 20,8 

Μέση Ημερήσια °C (°F) 3.7 6.6 9.5 13.7 18.6 22.8 25.5 25.9 21.2 14.8 10.3 5.0 14,8 

Μέση Χαμηλότερη °C (°F) −0.2 2.0 4.3 7.5 12.0 16.4 18.5 18.9 14.8 9.7 5.6 0.4 9,2 

Κατακρημνίσεις mm (ίντσες) 71,2 63,8 74,1 37,7 53 74 32 22 44,9 74,5 41,8 71,2 660.2 

Πηγή: http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp 

Προσωπικότητες 

Ιστορικές προσωπικότητες 

• Δημήτριος Δράμαλης, οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821. 

• Νικόλαος Δράμαλης, οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821. 

• Μανασσής, γραμματικός του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη και αγωνιστής του 1821 

• Δήμος Νικολάου, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. 

• Κωνσταντίνος Ρίζος (1880-1927), Μακεδονομάχος οπλαρχηγός. 

• Νικόλαος Πετρίκης (;-1908), Μακεδονομάχος οπλαρχηγός. 

• Χρυσόστομος Παπαγεωργίου, Μακεδονομάχος οπλαρχηγός. 

Επιστήμονες - Συγγραφείς - Ποιητές 

• Νάσος Βαγενάς (1945-), ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

• Φιλαρέτη Κομνηνού, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

• Χρήστος Δημητρίου (1960-), ζωγράφος, δημιουργός κόμικς. 

• Βασίλης Ξανθόπουλος (1951-1990), φυσικομαθηματικός. 

• Παύλος Κουγιουμτζής, γλύπτης. 

• Διαμαντής Σταγγίδης (1959-), ζωγράφος. 

• Βασίλης Τσιαμπούσης (1953-), πεζογράφος. 

• Παντελής Ζεμπεκάκης (1956-), καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

• Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής, ζωγράφος και αγιογράφος. 

• Νικόλαος Παπαδόπουλος (1945-), καθηγητής της Ιατρικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

• Γιάννης Σβορώνος (1919-1987) ζωγράφος 

• Νεκτάριος Σελαλματζίδης (1962-), θεολόγος, αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 

Μουσικοί - Ηθοποιοί 

• Κούλης Στολίγκας (1910-1984), ηθοποιός. 

• Νίκος Σεργιανόπουλος (1952-2008), ηθοποιός. 

• Δημήτρης Καμπερίδης (1946-2010), ηθοποιός. 

• Μπάμπης Τσετίνης (1941-2007), λαϊκός τραγουδιστής. 

• Χρήστος Σύρπος (1924-1981), λαϊκός τραγουδιστής. 

• Πέτρος Γαϊτάνος (1967-), τραγουδιστής. 

• Γιάννης Παπαζήσης (1977-), ηθοποιός. 

• Τάνια Τσανακλίδου (1952-), τραγουδίστρια. 

• Δήμητρα Παπίου (1960-), τραγουδίστρια. 

• Φιλαρέτη Κομνηνού (1957-), ηθοποιός 

Αθλητές 

• Βασίλης Ιωαννίδης (1967-), παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. 

• Γιάννης Φετφατζίδης (1990-), ποδοσφαιριστής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp


 9 

• Πάνος Μάρκοβιτς (1925-), παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής. 

• Κώστας Δουβαλίδης (1987-), αθλητής στίβου. 

• Μάνθος Κατσούλης (1956-), βετεράνος καλαθοσφαιριστής. 

• Κώστας Νεστορίδης (1930-), ποδοσφαιριστής. 

• Ελένη Ποιμενίδου (1980-), αθλήτρια του χάντμπολ. 

• Δημήτρης Σιόβας (1988-), ποδοσφαιριστής. 

• Στράτος Περπέρογλου (1984-), καλαθοσφαιριστής. 

• Σάββας Πουρσαϊτίδης (1976-), ποδοσφαιριστής. 

• Παρασκευάς Άντζας (1976-), ποδοσφαιριστής. 

• Παναγιώτα Τσακίρη (1990-), αθλήτρια σκι. 

• Άννα Κορακάκη (1996-), αθλήτρια σκοποβολής, Ολυμπιονίκης 


