
Το  κτίριο μελέτης βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης και ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των καπναποθηκών. Αυτή αποτελεί μια
 ιδιαίτερη συνοικία, συνδεδεμένη άρρηκτα με την ιστορία της πόλης και την οικονομική της ανάπτυξη. Mετά το 1940 και την
 παρακμή της καπνοπαραγωγής, τα περισσότερα βιομηχανικά κτίρια της πόλης εγκαταλείφθηκαν. Η κατάρρευση, λοιπόν,  του
 καπνεμπορίου και το έντονο κύμα ανοικοδόμησης, που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘70, είχαν ως αποτέλεσμα
 την κατεδάφιση πολλών ιστορικών κτιρίων και την ανέγερση πολυόροφων κατοικιών στη θέση τους. Το γεγονός αυτό είναι
 ιδιαίτερα λυπηρό καθώς δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για την προστασία τους και χάθηκε μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικήςιδιαίτερα λυπηρό καθώς δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για την προστασία τους και χάθηκε μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής
 κληρονομιάς της πόλης. Ο αστικός ιστός εξαπλώθηκε χωρίς προγραμματισμό, οι καπναποθήκες από μια ενιαία ζώνη
 διασπάστηκαν και μετατράπηκαν σε ιστορικά κατάλοιπα. Η περιοχή οδηγήθηκε στην σημερινή της εικόνα, που εμφανίζει έντονα
 στοιχεία εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Η περιοχή των καπναποθηκών είναι πλέον μια ζώνη αμιγούς κατοικίας με διάφορα
 προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι η πυκνή και με πολλούς ορόφους δόμηση σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων ελεύθερων
 χώρων και οργανωμένου πρασίνου. Ακόμη είναι ένα τμήμα της πόλης με στοιχεία γειτονιάς, όπου το κτιριακό δυναμικό χωρίς
 χρήση αποτελεί ένα φάντασμα του παρελθόντος και λόγω της εγκατάλειψης του μοιάζει παράταιρο. Πρέπει να αποκτήσει ηχρήση αποτελεί ένα φάντασμα του παρελθόντος και λόγω της εγκατάλειψης του μοιάζει παράταιρο. Πρέπει να αποκτήσει η
  περιοχή την αίγλη και την ζωντάνια που είχε άλλοτε, να αποτελέσει ξανά οργανικό τμήμα για την ανάπτυξη της πόλης καθώς η
Ξάνθη οφείλει την ταυτότητά της στο εμπόριο του καπνού και στην άνθηση που έφερε
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