
Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
 

Η κίτρινη αποθήκη είναι ένα ιστορικό κτήριο το οποίο βρίσκεται κοντά 

στο κέντρο του Βόλου, στη συνοικία της Μεταμόρφωσης στην οποία κατοικώ 

και πηγαίνω σχολείο. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1926 και διήρκησε 

τέσσερα χρόνια. Η αρχική της χρήση και αυτή για την οποία προοριζόταν 

,ήταν αποθήκη μίας αμερικανικής εταιρίας καπνών, America Tobacco. Μέχρι 

την έναρξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου στην αποθήκη δούλευαν 1000 άτομα. 

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής η αποθήκη χρησιμοποιήθηκε ως 

τόπος φυλάκισης, βασανιστηρίων και εκτελέσεων εκατοντάδων Ελλήνων 

αντιστασιακών μέχρι το 1944 με την απελευθέρωση. 

Το 1965 η αποθήκη αγοράστηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού 

και το 1968 εργαζόταν σε αυτή 120 άτομα περίπου. Το 1993 το κτίριο 

χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο ως δείγμα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής 

της εποχής του. Τα τελευταία χρόνια το κτήριο έχει αγοραστεί από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ανακατασκευάζεται για να στεγάσει την Μονάδα 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

 

Εξωτερική εμφάνιση: Από έξω έχει το χρώμα του γκρι (επειδή το 

κίτρινο χρώμα έχει ξεθωριάσει) και είναι πενταώροφη με ύψος 19,5 μέτρα, 

ενώ έχει μια μικρή αποθήκη 4 μέτρων. Έχει το σχήμα του Π. Η οροφή είναι 

δίρρικτη μεταλλική και καλυμμένη με λαμαρίνες. Σε κάθε άκρο του Π υπάρχει 

ένα τριγωνικό αέτωμα με έναν κυκλικό φεγγίτη. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι 

φτιαγμένοι από λιθοδομή και έχουν πάχος 60 εκατοστά. Τέλος έχει λιτή 

πρόσοψη με συμμετρικά παράθυρα που περιβάλλονται από σοβά.  



 

Εσωτερική εμφάνιση: Η αποθήκη διαθέτει ένα υπόγειο, ένα ισόγειο 

και 4 ορόφους. Η εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Κάθε όροφος έχει εμβαδών 1.268 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα 

συναντάει κανείς μεγάλους ξύλινους πάγκους διαφόρων σχημάτων για την 

επεξεργασία των καπνών. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι στην κίτρινη αποθήκη, αισθάνομαι θυμό και 

θλίψη και αγανάκτηση, νιώθω λίγη συγκίνηση για τα αποτρόπαια εγκλήματα 

(βασανιστήρια, εγκλεισμούς) που έκαναν οι κατακτητές Γερμανοί στους 

Έλληνες που πολεμούσαν για την πατρίδα τους. 

 

 

Τα μέλη της ομάδας: 

 Κωστήρα Ζωή 

 Νάρης Παύλος 

 Πανταζής Αλέξανδρος 

 Παπαδόπουλος Δημήτρης 

 Παπούλιας Κωνσταντίνος 


