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Εισαγωγικά

Τα Παραρτήματα περιέχουν βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση με την νεότερη ιστορία της
Ξάνθης και τις καπναποθήκες της. Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν τα εξής:

Α. Χρονολόγιο για την νεότερη ιστορία της Ξάνθης,
Β. Βασικές πληροφορίες για τον καπνό στην Ξάνθη,
Γ. Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης και το Π και
Δ. Γλωσσάρι όρων σχετικών με τον καπνό.

Αναλυτική παρουσίαση της Ιστορίας της περιοχής (όχι μόνο της νεότερης) παρέχουν τα
παρακάτω βιβλία, που αναφέρονται και στην προτεινόμενη βιβλιογραφία του Φακέλου:

Μαυρίδης, Δ. (επιμ.) (2008). Ξάνθη, Η πόλη με τα χίλια χρώματα. Δήμος Ξάνθης.
Μπακιρτζής, Χ. & Τριαντάφυλλος, Δ. (2001). Θράκη. ΠΙΟΠ.
Ξανθόπουλος, Π. & Χριστοδούλου, Κ. (επιμ.) (2011). Μικρές ιστορίες της Ξάνθης. Ξάνθεια-Ξάνθη,
μια ιστορία-ένα ταξίδι. Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης.
Συλλογικό έργο (1994). Θράκη. Γ.Γ. Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης.
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Α. Χρονολόγιο για τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης

Το χρονολόγιο αυτό αναφέρεται κυρίως στη νεότερη ιστορία της Ξάνθης με γενικότερες
αναφορές σε στοιχεία άλλων περιόδων που επηρέασαν τον εμπορικό της χαρακτήρα διαχρονικά και
τη σχέση της με τον καπνό.

ΠΟΤΕ

ΤΙ ΕΓΙΝΕ

2ος αιώνας
π.Χ.

Κατασκευή της αρχαίας Εγνατίας Οδού, η οποία περνούσε κοντά από την Ξάνθη. Ήταν
ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους, που
διατηρήθηκε σε χρήση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μια και για περισσότερα από
2000 χρόνια ήταν ο μόνος αξιολόγος δρόμος της περιοχής.

9ος αι. μ.Χ.

Πρώτη αναφορά Ξάνθειας στις γραπτές πηγές της εποχής.

14ος αιώνας

Η περιοχή εμπλέκεται στους εμφύλιους πολέμους των Βυζαντινών. Καταλαμβάνεται
σταδιακά από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1492

Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική και τον καπνό που καλλιεργείται
και χρησιμοποιείται ευρέως από τους εκεί ιθαγενείς.

16ος αιώνας

Ο καζάς (επαρχία) του Γενιτζέ Καρασού (Γενισέας) κατοικείται από 40-50.000 άτομα
με το 60% αυτών να είναι μουσουλμάνοι.

17ος αιώνας

Μαζικοί εξισλαμισμοί ορεινών χωριών οροσειράς Ροδόπης. Αρχή της καλλιέργειας
καπνού και διακίνησή του προς Κων/πολη, Αυστρία και αλλού μέσω των λιμανιών της
Καβάλας και του Πόρτο Λάγους. Στην περιοχή της Θράκης και ιδιαίτερα της Ξάνθης οι
κλιματολογικές συνθήκες και η σύσταση των εδαφών δημιουργούν τις ιδιαίτερες
ποικιλίες των μικρόφυλλων αρωματικών ανατολικών καπνών, παγκοσμίως γνωστές,
με πιο γνωστή ανάμεσά τους τον «μπασμά» της ορεινής ζώνης και της περιοχής της
Χρύσας (Κιρέτσιλερ).

18ος αιώνας1922

Η πρώτη περίοδος του καπνικού ζητήματος (που έγινε ένα από τα πιο φλέγοντα της
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας ιδίως στον μεσοπόλεμο), οπότε διαμορφώνεται η
επαγγελματική ομάδα των καπνεργατών και έχουν νικηφόρους (μαζικούς και βίαιους)
αγώνες.

1829

Ισχυροί σεισμοί και πυρκαγιά καταστρέφουν την Ξάνθη. Η πλειοψηφία των
κτισμάτων στην παλιά πόλη χρονολογούνται μετά από αυτό το έτος. Οι ανάγκες για
ανοικοδόμηση νέων κτιρίων καλύπτονται από Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες
μαστόρους που εγκαθίστανται μόνιμα στην περιοχή και αναπτύσσουν κι άλλες
επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή και διατήρηση χανιών,
καπναποθηκών και το εμπόριο.

1870

Φωτιά καταστρέφει τη Γενισέα και η πρωτεύουσα της περιοχής μεταφέρεται στην
Ξάνθη. Αρχή της μεγάλης ανάπτυξης της πόλης.

1870-1910

Η χρυσή εποχή, η λεγόμενη belle époque, της Ξάνθης με την ακμή να οφείλεται στη
μονοκαλλιέργεια σχεδόν του καπνού, στην επεξεργασία και εμπορία του.
Καπνέμποροι και άλλοι επαγγελματίες καταφτάνουν από παντού, π.χ. την
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Κωνσταντινούπολη. Πέρα από τους παραγωγούς, χιλιάδες καπνεργάτες, ο μισός και
πλέον πληθυσμός της πόλης (ανάμεσά τους και γέροι και παιδιά)
δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των καπνοφύλλων.
1884

Ίδρυση του κρατικού μονοπώλιου παραγωγής καπνού στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, μιας εταιρείας που βασίστηκε σε χρηματοδότηση και ευρωπαϊκών
τραπεζών. Είχε την ονομασία «Régie co-intéressée des tabacs de l'empire Ottoman».

1890 περ.

Το Οθωμανικό κρατικό μονοπώλιο καπνού ιδρύει στην Ξάνθη την Καπναποθήκη που
είναι σήμερα γνωστή ως Π και στους παλιούς Ξανθιώτες ως Ρεζή.

1891

Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Κων/πολης περνά από την Ξάνθη και
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

1896

Η πρώτη απεργία καπνεργατών στην Καβάλα με αίτημα την αύξηση των
ημερομισθίων.

Αρχές 20ου
αιώνα

Η πρώτη κρίση στις τάξεις των καπνεργατών εξαιτίας της αυτοματοποίησης της
παραγωγής τσιγάρων με τη χρήση τσιγαροποιητικής μηχανής.

1912

Η Ξάνθη απελευθερώνεται από τους Τούρκους και καταλαμβάνεται από Βουλγαρικά
στρατεύματα (τότε συμμαχικά) στο πλαίσιο του Α’ Βαλκανικού Πολέμου: Πρώτη
βουλγαρική κατοχή.

1913

Ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ξάνθη για 15 μέρες στο πλαίσιο του Β’
Βαλκανικού Πολέμου.

1913-1919

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου μετά τη λήξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου παραχωρεί
τη Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία: Δεύτερη Βουλγαρική κατοχή κατά την περίοδο του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την εποχή αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη
της πόλης της Καβάλας (που ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1913), σε
αντίθεση με την Ξάνθη που έπεσε σε παρακμή. Την περίοδο Βουλγαρικής κατοχής,
1912-19, η Καπναποθήκη Π δεν είχε καμία δραστηριότητα.

1919

Σύντομη Διασυμμαχική κατοχή της Θράκης υπό γαλλική διοίκηση. Απελευθέρωση της
Ξάνθης από τον ελληνικό στρατό, 4 Οκτωβρίου.

1920

Πλήρης ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών.
Πλήθος μεγάλων ξένων εταιρειών εγκαθίστανται στην Ξάνθη και αναλαμβάνουν
έντονη δραστηριότητα στον τομέα του καπνού, περιθωριοποιώντας τους μικρότερους
καπνεμπόρους. Το καπνεμπόριο για τους τελευταίους γίνεται πια επισφαλής
δραστηριότητα: «Λεφτά που ρίχνεις στον καπνό, γίνονται καπνός» καθώς έλεγαν.

1922

Εγκατάσταση στη Θράκη προσφύγων μετά το τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας
και την ανταλλαγή πληθυσμών. Οι μικρασιάτες καλλιεργητές καπνού και καπνεργάτες
φέρνουν νέες ποικιλίες του φυτου και προσθέτουν το εργατικό δυναμικό και την
εμπειρία τους.

1922-1929

Η δεύτερη περίοδος του καπνικού ζητήματος: Οι καπνέμποροι φάνηκαν
αποφασισμένοι να μειώσουν το ποσοστό επεξεργασία των καπνών και να επιβάλουν
νέες εργασιακές σχέσεις για λόγους μείωσης του κόστους παραγωγής. Στο ζήτημα
ενεπλάκη και η κρατική εξουσία παίρνοντας το μέρος των εμπόρων.

1925

Η Τουρκική εταιρεία που αποτέλεσε τη συνέχεια του Οθωμανικού μονοπωλίου
καπνού πουλά την Καπναποθήκη Π στον Γάλλο καπνέμπορο Ερνέστο Βέιλ.
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1926

Οριστική απαγόρευση χειροποίητων τσιγάρων και συμπιέσεις των ημερομισθίων των
καπνεργατών. Ίδρυση επαγγελματικών σωματείων και πραγματοποίηση των πρώτων
μεγάλων απεργιών και κινητοποιήσεων με θύματα. Εξαιτίας της ριζοσπαστικοποίησης
των καπνεργατών αυτοί θεωρήθηκαν «επικίνδυνη» τάξη και κρίθηκε σκόπιμο να
περιοριστεί ο αριθμός τους. Η βαθμιαία μείωσή τους έγινε με την επιβολή χρήσης
επαγγελματικού βιβλιαρίου από το 1926, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο
επάγγελμα για τους μισούς περίπου ως τότε καπνεργάτες.

1928

Ιδρύονται στην Ξάνθη οι επιχειρήσεις των Ζουλιάμη και Σιγάλα. Μαζί με την
επιχείρηση του Αρδίττη (που ιδρύθηκε το 1918) είναι οι ελάχιστες επιχειρήσεις που
επιβιώνουν στον τομέα του τυποποιημένου καπνού, την τσιγαροβιομηχανία. Στις 11
Ιουνίου πραγματοποιείται απεργία των καπνεργατών στην Ξάνθη, στα επεισόδια της
οποίας σκοτώνονται 4 καπνεργάτες, 2 χριστιανοί και 2 μουσουλμάνοι. Στη μνήμη τους
έχει ανεγερθεί το μνημείο στην είσοδο του εργατικού κέντρου.

1929-1936

Η τρίτη περίοδος του καπνικού ζητήματος κατά την οποία οι καπνεργάτες δέχτηκαν
πλήγμα με την εισαγωγή της «τόγκας» (απλού τρόπου επεξεργασίας καπνού) και την
αντικατάσταση των ανδρών εργατών από τις γυναίκες με μικρότερο μεροκάματο. Το
1936 συνέρχεται το πρώτο Παγκαπνεργατικό συνέδριο και ιδρύεται η Πανελλαδική
Καπνεργατική Ομοσπονδία.

1936

Οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του 1936 στη Θεσσαλονίκη, με πολλά θύματα,
ξεκινούν στις 29 Απριλίου από τον κλάδο των καπνεργατών με πολλά αιτήματα όπως
ίδρυση σανατορίων, χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στις γυναίκες κτλ. Στις 9 Μάη
σκοτώνεται μεταξύ άλλων σε συγκρούσεις με την αστυνομία ο σωφέρ Τάσος Τούσης.
Η φωτογραφία της μάνας του νεκρού πάνω από το άψυχο σώμα του εμπνέει τον
Γιάννη Ρίτσο να γράψει ένα μεγάλο έργο του, τον «Επιτάφιο», τον οποίο μελοποίησε
αργότερα ο Μίκης Θεοδωράκης.

1937

Μετά το θάνατο του Ερνέστου Βέιλ οι κληρονόμοι του πουλούν την Καπναποθήκη Π
στον Αρμένιο Τακβόρ Τακβοριάν, καπνέμπορο που δραστηριοποιούνταν στην Ξάνθη
από το 1930. Ο Τακβοριάν την χρησιμοποιεί ως το 1944.

1941

Ελληνο-γερμανικές μάχες στα οχυρά Εχίνου και Χαϊντούς στο πλαίσιο του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

1941-1944

Μετά την παράδοση της χώρας στους Γερμανούς η Θράκη παραχωρείται στους
Βούλγαρους: Τρίτη Βουλγαρική κατοχή.

1944

Μετά το πέρας της κατοχής το ελληνικό Δημόσιο κατάσχει την Καπναποθήκη Π από
τον Τακβοριάν λόγω οικονομικής συνεργασίας του με τους Βούλγαρους κατακτητές.
Αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Καπνού, τη Νομαρχία
Ξάνθης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Μετά τον Β’
παγκόσμιο
πόλεμο

Ο καπνός στην Ξάνθη δέχεται το τελευταίο μεγάλο πλήγμα εξαιτίας των παρακάτω
παραγόντων: α) της μείωσης της ζήτησης των καπνών της περιοχής με τη γενίκευση
του φίλτρου στα τσιγάρα (ο αρωματικός καπνός χάνει έτσι την ιδιαιτερότητά του) και
β) της εισαγωγής των δυτικών καπνών στα πλαίσια του σχεδίου Marshal.

1947

Ίδρυση ΣΕΚΕ (Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος). Στο πρώτο
μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών του 1945 ο πρωτεργάτης του
Συνεταιριστικού κινήματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής συλλαμβάνει την ιδέα της
ίδρυσης της ΣΕΚΕ. Ως σήμερα η ΣΕΚΕ εξάγει σε μεγαλύτερο ποσοστό από 90% τα
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ανατολικά καπνά της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής.
1953

Νόμος 2348/1953 (ΦΕΚ τεύχος Α´ αριθ. 75) με τροποποιητικές διατάξεις για την
επεξεργασία του καπνού και τη συγχώνευση του Ταμείου Καπνεργατών (ΤΑΚ) με το
ΙΚΑ. Ομαδική έξοδος καπνεργατών από το επάγγελμα έναντι μικρής αποζημίωσης και
δραματική μείωσή τους, όσον αφορά την Ξάνθη, σε μερικές εκατοντάδες γυναίκες, με
ταυτόχρονη απαγόρευση εισόδου νέων καπνεργατών στο επάγγελμα.

Δεκαετία
1960

Κάμψη καπνοκαλλιέργειας. Μετανάστευση κατοίκων προς Γερμανία, Αμερική,
Αυστραλία.

1975

Ίδρυση ΣΕΚΑΠ (Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος) και άλλων βιομηχανιών
στην περιοχή.

1992

Η Καπναποθήκη Π παραχωρείται στον Δήμο Ξάνθης.

2002

Η βόρεια πτέρυγα της Καπναποθήκης Π παραχωρείται στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης
και Παράδοσης, όπου στεγάζονται τμήματα για παιδιά και ενήλικες και φιλοξενούνται
ποικίλες εκδηλώσεις.
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Β. Βασικές πληροφορίες για τον καπνό στην Ξάνθη
Τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν αντληθεί από τη βιβλιογραφία και αποτελούν απλά μια
εισαγωγή για τον καπνό γενικότερα, την καλλιέργεια, την επεξεργασία και την εμπορία του.
Εκτενέστερα στοιχεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στα βιβλία και περιοδικά
που παρατίθενται στον Φάκελο του Εκπαιδευτικού.

B.1. Ο καπνός
Ο καπνός, το εξωτικό αυτό θαμνώδες φυτό (με
επιστημονικό όνομα Nicotiana tabacum) ήρθε στη Δύση από
την Αμερική μετά την ανακάλυψή της το 1492. Οι ιθαγενείς
εκεί τον χρησιμοποιούσαν ως ιερό φυτό σε θρησκευτικές
τελετές, ως καθημερινή απόλαυση αλλά και για τη θεραπεία
ασθενειών και πληγών, κατάλληλα επεξεργασμένο (όπως
μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από πολλούς λαούς για το
σταμάτημα της αιμορραγίας).
Ο καπνός διαδόθηκε γρήγορα στις αυλές και τους λαούς
της Ευρώπης, σταδιακά χώρισε τους ανθρώπους σε
υπέρμαχους και πολέμιούς του, ενώ κατά καιρούς την χρήση
του συνόδευσαν αφορισμοί ή βάρβαρες ποινές, όπως
απαγχονισμοί, κόψιμο των χειλιών, της μύτης κ.ά.
Έμποροι και πληρώματα πλοίων έφεραν τη χρήση και
καλλιέργεια του καπνού και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
τον 16ο αιώνα. Στον ελλαδικό χώρο θεωρείται ότι
πρωτοκαλλιεργήθηκε από Γάλλους εμπόρους στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης, στα τέλη του 16ου αιώνα, ενώ από
τα τέλη του επόμενου η καλλιέργεια γενικεύτηκε σε
ολόκληρη την οθωμανική επικράτεια: Βαλκανική, Μακεδονία,
Εικόνα 1: Το φυτό καπνός
Θράκη, Μικρά Ασία. Η σημασία της καπνοκαλλιέργειας στην http://upload.wikimedia.org/wikipedia
οικονομία έγινε αντιληπτή με αποτέλεσμα στα τέλη του 19ου /commons/b/b7/Illustration_Nicotiana
αιώνα να εμφανιστεί το Regie de tabacs στην Οθωμανική
_tabacum0.jpg
αυτοκρατορία, το κρατικό μονοπώλιο εμπορίας καπνού.
Το ελληνικό όνομά του οφείλεται στον καπνό που εκλύει, όταν καίγονται τα θρυμματισμένα
φύλλα του φυτού. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, πίπα, πούρο ή με άλλο τρόπο. Για το
σύγχρονο ελληνικό κράτος ο καπνός αποτέλεσε (ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα)
βιομηχανικό φυτό μέγιστης οικονομικής σημασίας, παράλληλα με τη σταφίδα, εξαιτίας των εσόδων
από τη φορολογία και το συνάλλαγμα. Μέχρι το 1960 οι καπνοβιομηχανίες ήταν υποχρεωμένες να
χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά καπνό «εσωτερικής κατανάλωσης». Έκτοτε όμως
εγκαταλείφθηκε η προστατευτική πολιτική του κράτους και ο αριθμός των καπνεμπορικών
επιχειρήσεων μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε ο βαθμός εξάρτησής τους από μεγάλες καπνοβιομηχανίες
(πολυεθνικές).
Η αντίστροφή πορεία για την καλλιέργεια του καπνού στη χώρα μας άρχισε σιγά-σιγά με την
αναθεώρηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην οποία ανήκε από το 1981 η Ελλάδα) της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 1992 και ολοκληρώθηκε με τη μεταρρύθμιση των μεσογειακών
προϊόντων (καπνός-βαμβάκι-ελαιόλαδο) το 2004.
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Η μεταρρύθμιση του 1992 προέβλεπε τη μείωση των ενισχύσεων στον καπνό και περιόρισε
σημαντικά τον εγγυημένο όγκο παραγωγής στις περισσότερες ελληνικές ποικιλίες ανατολικού
τύπου. Με τη μεταρρύθμιση των μεσογειακών προϊόντων του 2004 (και τη σταδιακή κατάργηση της
επιδότησης του καπνού και την πλήρη αποσύνδεσή της από την παραγωγή) σημειώθηκε δραστική
μείωση τόσο των καλλιεργούμενων εκτάσεων όσο και του όγκου παραγωγής, λόγω της μικρής
εμπορικής αξίας του παραγομένου προϊόντος πολλών ποικιλιών και του υψηλού κόστους
παραγωγής τους.
Οι ποικιλίες που έχουν παραμείνει καλλιεργούμενες είναι οι υψηλής ποιότητας ποικιλίες
ανατολικού τύπου, όπως ο «μπασμάς» (σημαίνει «πατημένος» και πήρε αυτό το όνομα από τον
τρόπο επεξεργασίας της ποικιλίας). Από το 2010 και μετά ξανάρχισε δειλά-δειλά η καλλιέργεια των
καπνών στους Νομούς της Θράκης με πρωτοβουλία και οργάνωση της ΣΕΚΕ, στην οποία
ανταποκρίθηκε ικανός αριθμός παραγωγών.

Β.2. Καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού
Τα καπνά σύμφωνα με την βοτανική ταξινόμηση χωρίζονται στα αμερικανικά και στα
ανατολικά. Τα τελευταία καλλιεργούνταν σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία και Συρία.
Σύμφωνα με την εμπορική ταξινόμηση τα καπνά κατατάσσονται σε α) αρωματικά, β) βασικά ή
γεύσεως και γ) ουδέτερα ή γεμίσματος. Ανάμεσα στα αρωματικά ο μπασμάς Ξάνθης, μια
μικρόφυλλη ποικιλία, κατέχει ιδιαίτερη θέση. Οι εργασίες γύρω από τον καπνό χωρίζονταν σε 2
βασικά στάδια: α) αυτό που λαμβάνει χώρα όσο τα καπνά είναι στον παραγωγό τους, η καλλιέργεια
και χωρική επεξεργασία και β) αυτό που λαμβάνει χώρα στις καπναποθήκες, η εμπορική
επεξεργασία. Αφότου άρχισε η παραγωγή τσιγάρων με τον καπνό, προστέθηκε και τρίτο στάδιο, γ) η
βιομηχανική μεταποίηση στις καπνοβιομηχανίες. Σήμερα η χρήση μηχανημάτων έχει επεκταθεί σε
όλα τα στάδια. Εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως με τα 2 πρώτα στάδια, κατά την περίοδο 1870-1910
οπότε τα μηχανήματα δεν είχαν τόση ευρεία χρήση και η παραγωγή και επεξεργασία του καπνού
στηριζόταν στα ανθρώπινα χέρια.
α) Γενικά η καλλιέργεια και χωρική επεξεργασία του καπνού είναι μια οικογενειακή, επίπονη
και ιδιαίτερα απαιτητική εργασία καθώς είναι ένα ευπαθές φυτό. Τα καπνά σπείρονται τον
Ιανουάριο πρώτα σε σπορείο (φυτώριο) και τον Μάη αφού μεγαλώσουν λίγο τα φυτά
μεταφυτεύονται στο χωράφι, που έχει ετοιμαστεί κατάλληλα με όργωμα και λίπανση. Η φροντίδα
τους περιλαμβάνει πότισμα, ράντισμα, σκάλισμα. Μετά από περίπου δύο μήνες, το καλοκαίρι,
συλλέγονται τα φύλλα τμηματικά, τα λεγόμενα επίπεδα ή «χέρια» συλλογής (καθώς τα φύλλα δεν
ωριμάζουν όλα ταυτόχρονα). Η εργασία αυτή, που λέγεται «σπάσιμο» του καπνού, γίνεται κατά τις
πρώτες πρωινές ώρες, για να έχει αρκετή υγρασία και να μη σπάνε τα φύλλα.

Εικόνα 2: Ο πίνακας των Τάσσου Αλεβίζου και Λουκίας Μαγγιώρου «Η καλλιέργεια του καπνού» που
παριστάνει τα διάφορα στάδια παραγωγής και χωρικής επεξεργασίας του (μεταφύτευση-σπάσιμομπούρλιασμα-αποξήρανση-παστάλιασμα). Οι διαστάσεις του έργου είναι 12,40 μ. μήκος και 2 μ. ύψος!
Φιλοτεχνήθηκε το 1960 για το εργοστάσιο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα
βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?artid=604.

Στη συνέχεια τα φύλλα πρέπει να περαστούν στη σειρά σε σπάγγο με μια μεγάλη βελόνα και να
γίνουν μια αρμαθιά. Το «αρμάθιασμα» ή «μπούρλιασμα» παλιότερα γινόταν στο χέρι, ενώ σήμερα
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με μηχανές. Οι αρμαθιές απλώνονται κάτω από τον ήλιο στα ξηραντήρια, για να στεγνώσουν, να
αποξηρανθούν, και στη συνέχεια το φθινόπωρο διατηρούνται σε ευάερες αποθήκες. Το τελευταίο
στάδιο των εργασιών του παραγωγού συνίστατο στη χωρική διαλογή και συσκευασία. Η διαδικασία
λεγόταν «παστάλιασμα» και περιλάμβανε την τακτοποίηση των φύλλων το ένα πάνω στο άλλο σε
δεσμίδες (παστάλια) πετώντας τα άχρηστα και τη δεματοποίηση. Οι διαδικασίες αυτές
διευκολύνουν την ποιοτική εκτίμηση, τον διαχωρισμό των φύλλων ανάλογα με την ποιότητά τους
και τη διαπραγμάτευση της πώλησης στους εμπόρους. Εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση και η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη ζύμωση που υπόκειται ο καπνός την επόμενη άνοιξη.
Επίσης, η κατανομή των φύλλων καπνού στα «χωρικά δέματα» διασφαλίζει την αβλαβή μετακίνηση
και μεταφορά τους.
β) Η εμπορική επεξεργασία του καπνού
γινόταν στις πόλεις όπου συγκεντρώνονταν τα
καπνά, στις καπναποθήκες ή αλλιώς καπνομάγαζα
των εμπόρων. Εκεί εργάζονταν πάμπολλοι
καπνεργάτες, εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και
γέροι και μικρά παιδιά. Τα καπνά αποθηκεύονταν
σε ημιυπόγειους χώρους, ώστε να προσλάβουν την
υγρασία που τα προστάτευε από τον θρυμματισμό.
Τα πρώτα «χέρια» της επεξεργασίας του
καπνού, οι «ντεκτσήδες», κάθονταν στο πάτωμα σε
ψάθα, ανά δύο κοντά σε κάθε παράθυρο για
περισσότερο φως. Αυτοί αναλάμβαναν να
διαλύσουν τα χωρικά δέματα, να κοσκινίσουν τα
φύλλα, να τα καθαρίσουν και να τα διαλέξουν
προσεκτικά ανάλογα με την ποιότητα. Τη φροντίδα
αποθήκευσης των καπνών και μεταφοράς τους
στους χώρους επεξεργασίας είχαν οι λεγόμενοι Εικόνα 3: Εσωτερικό καπναποθήκης της Ξάνθης
«στοιβαδόροι». Τα δεύτερα και τρίτα χέρια σε φωτογραφία του 1908. Αρχείο του Δ. Μαυρίδη
κάθονταν κοντά στον τοίχο ανά δύο και αυτοί, με
http://oldxanthi.blogspot.gr/2010/09/blogpost_4329.html
τις
πλάτες
κολλητές.
Οι
καπνεργάτριες
(πασταλτζίδες), που αναλογούσαν μία σε δύο
ντεκτσήδες, κάθονταν ομοίως σταυροπόδι σε ψάθα απέναντι από τους ντεκτσήδες. Οι ντεκτσήδες
με τη βοήθεια των πασταλτζίδων διάλεγαν τα ανεπεξέργαστα καπνά και τα μετέτρεπαν σε δέματα,
ανάλογα με την ποιότητά τους, έτοιμα για διάθεση στο
εμπόριο. Από το 1925 οι ντεκτσήδες καταργήθηκαν με την
εφαρμογή της λεγόμενης «τόγκας», ενός απλούστερου
τρόπου επεξεργασίας και δεματοποίησης του καπνού. Με
την τόγκα τα φύλλα του καπνού δε χωρίζονται κατά
μέγεθος, αλλά τσαλακώνονται στα πατητήρια, για να
δεματοποιηθούν στο τέλος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι
η τόγκα γίνεται από τις γυναίκες που πληρώνονται λιγότερο
από τους άνδρες.
Τους καπνεργάτες προσλάμβανε ο αρχιεργάτης ή
πρωτομάστορας που επέβλεπε μαζί με βοηθούς την καλή
και γρήγορη επεξεργασία των καπνών, καθόριζε ανάλογα με
τον εργάτη το μεροκάματο και ήταν υπεύθυνος απέναντι
Εικόνα 4: Καπναποθήκες στην οδό 12
στην εργοδοσία. Ένας αρχιεργάτης με ένα βοηθό διεύθυνε
Αποστόλων στην Ξάνθη το 2005. Αρχείο ένα ή δύο σαλόνια, με συνήθως εβδομήντα ή εκατό
του Δ. Μαυρίδη
εργάτες.
http://oldxanthi.blogspot.gr/2010/09/blo
g-post_4329.html
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Η περίοδος επεξεργασίας του καπνού άρχιζε την άνοιξη και τελείωνε το φθινόπωρο, οπότε το
υπόλοιπο διάστημα υπήρχε ανεργία. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ δύσκολες καθώς έπρεπε να
κάθονται για ώρες και να επεξεργάζονται τον καπνό, υπήρχε σκόνη στον χώρο εργασίας και
υγρασία που χρειαζόταν ο καπνός, με κλειστά παράθυρα το καλοκαίρι και ανοιχτά τον χειμώνα.
Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών ήταν πολλοί καπνεργάτες να υποφέρουν από διάφορες
ασθένειες με κυριότερη τη φυματίωση, που οδηγούσε πολλούς από αυτούς στον θάνατο ή στην
κοινωνική απομόνωση.
γ) Όσον αφορά τη βιομηχανική μεταποίηση για τη δημιουργία των τσιγάρων, η παράδοση
αναφέρει ότι το πρώτο τσιγάρο παρασκευάστηκε στη διάρκεια ενός πολέμου της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας τον 19ο αιώνα, όταν ένας στρατιώτης που έσπασε την πίπα του, για να ικανοποιήσει
την ασίγαστη επιθυμία του να καπνίσει, τύλιξε τον καπνό σε ένα χαρτί. Ως το τέλος του 19ου αιώνα
το τσιγάρο θα κατακτήσει τους καπνιστές. Αρχικά ο καπνός κοβόταν με μαχαίρι και τυλιγόταν σε
τσιγαρόχαρτο από τους ίδιους τους χρήστες. Αργότερα ο καπνός κοβόταν με χαβάνι, δηλαδή μια
αυτοσχέδια χειροκίνητη μηχανή. Γύρω στα 1885 εμφανίζονται στα ελληνικά καπνομάγαζα τα πρώτα
έτοιμα χειροποίητα τσιγάρα, ενώ το 1909 κυκλοφορούν τα πρώτα μηχανοποίητα.

Εικόνα 5: Εικόνα από σύγχρονη καπνοβιομηχανία
http://contentmcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120331/low/a
ssets_LARGE_t_420_54047731.JPG

Εικόνα 6: Εικόνα από καπνοβιομηχανία της Ξάνθης από
όταν τα τσιγάρα τα έκαναν με το χέρι. Ομάδα facebook
«Παλιές φωτογραφίες της Ξάνθης. Αρχείο S. Ramadan
Oglou
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=37928937
06929&set=o.237817546256513&type=1&theater

Β.3. Καπνεργάτες και καπνέμποροι
Οι πολυπληθείς καπνεργάτες σε όλες τις πόλεις
γρήγορα οργανώθηκαν σε σωματεία, διεκδικώντας με
σκληρές απεργίες καλύτερες συνθήκες εργασίας και
αμοιβές. Αποτέλεσαν μάλιστα τον κορμό του ελληνικού
εργατικού κινήματος ιδίως κατά τη διάρκεια του
μεσοπολέμου. Οι δραματικές απεργίες τους ήταν
μαζικές και βίαιες και είχαν αφορμή π.χ. την
προσπάθεια των καπνεμπόρων να απαλλαχθούν από
τους εξειδικευμένους εργάτες και να βάλουν στη θέση
τους γυναίκες με χαμηλότερο ημερομίσθιο, να εξάγουν
ανεπεξέργαστο καπνό, για να μειώσουν το κόστος
επεξεργασίας τους στα καπνομάγαζα κ.ά. Εξαιτίας της
ριζοσπαστικοποίησης
των
καπνεργατών
αυτοί
θεωρήθηκαν «επικίνδυνη» τάξη και κρίθηκε σκόπιμο

Εικόνα 7: Το μνημείο των καπνεργατών στην
Ξάνθη, έξω από το Εργατικό Κέντρο.
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να περιοριστεί ο αριθμός τους. Η βαθμιαία μείωσή τους έγινε με την επιβολή χρήσης
επαγγελματικού βιβλιαρίου από το 1926, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα για
τους μισούς περίπου ως τότε καπνεργάτες. Οι καπνεργάτες, παράλληλα, πρωτοστατούσαν στην
κοινωνική ζωή των πόλεών τους, με την ίδρυση πολιτιστικών συλλόγων αλλά και με την εθελοντική
προσφορά της εργασίας τους για κοινωφελείς σκοπούς, όπως το χτίσιμο σχολείων, του
μητροπολητικού μεγάρου στην Ξάνθη κ.ά.
Από την άλλη μεριά, οι εργοδότες, οι καπνεμπορικές επιχειρήσεις ήταν εξαιρετικά
προσοδοφόρες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι
τουλάχιστον τη δεκαετία του 1960. Μάλιστα καπνεμπορικές επιχειρήσεις Ελλήνων φιλοξενήθηκαν
και δραστηριοποιήθηκαν σε πολλές χώρες του εξωτερικού, όπως την Αίγυπτο, τη Ρωσία, τη Μάλτα,
την Κεντρική και Νότια Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ κ.ά.

Εικόνα 8: Αιγυπτιακό πακέτο 10 τσιγάρων μάρκας “ΧΑΝΤΗΙΑ” (Ξάνθεια, το βυζαντινό όνομα της Ξάνθης)
προφανώς από καπνά της Ξάνθης. Στο πακέτο γράφει ‘Maison fondee en Egypte en 1908’ (=οίκος ιδρυθέν
στην Αίγυπτο το 1908). Το συγκεκριμένο πακέτο έχει ταινία φόρου του 1943. Αρχείο Τ. Τεφρωνίδη
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4794983245668&set=oa.375457615825838&type=1

Β.4. Ο καπνός της Ξάνθης
Στην Ξάνθη, λόγω του εδάφους και του κλίματος, παραγόταν η πιο αρωματική και φημισμένη
ποικιλία των ανατολικών καπνών, ο λεγόμενος «μπασμάς». Ήταν ονομαστός, ήδη από τις αρχές του
18ου αιώνα και διοχετευόταν κυρίως στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, στην αυλή του Σουλτάνου
και στο εσωτερικό του οθωμανικού κράτους. Τους δρόμους του εξωτερικού εμπορίου
ακολουθούσαν μόνο τα καπνά των ορεινών χωριών. Η πόλη συνδεόταν μέσω Γενισέας και Πόρτο
Λάγος με τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου, της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής. Η
μεταφορά των καπνών από την Ξάνθη προς τα λιμάνια αυτά γινόταν με καμήλες ή μουλάρια.

Εικόνα 9: Kαπνεργάτες και καμηλιέρηδες με τις
καμήλες τους, μεταφορικό μέσο της εποχής,
μπροστά σε καπναποθήκη της Ξάνθης, το 1890.
Αρχείο Δ. Μαυρίδη
http://ellas2.wordpress.com/2014/06/15/μουσείομπενάκη-ο-καπνός-η-ιστορία-του/

Η καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία του καπνού αποτέλεσαν τη βάση για τη μεγάλη
ανάπτυξη της Ξάνθης, ιδίως την περίοδο 1870-1910, τη λεγόμενη «χρυσή εποχή» ή “belle epoque”
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της πόλης. Σχεδόν το σύνολο των γεωργών ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια καπνού, που
αποτέλεσε μονοκαλλιέργεια για την περιοχή, προσφέροντάς τους καλό εισόδημα συγκριτικά με
άλλες καλλιέργειες. Ειδικά, οι «γιακάδες», τα ελαφρώς επικλινή και αργιλικά εδάφη των υπωρειών
της Ροδόπης, όπως στο χωριό Χρύσα (Κιρέτσιλερ), προσφέρονταν για την παραγωγή της εξαιρετικής
ποιότητας καπνού με ιδιάζοντα αρωματικά χαρακτηριστικά. Πλήθος εργατών από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας συνέρρευσαν στην Ξάνθη, αποτελώντας την εργατική τάξη της, για να
εργαστούν στην επεξεργασία του καπνού στις καπναποθήκες που χτίστηκαν. Στα καπνομάγαζα
εργάζονταν άνδρες και γυναίκες, διαφόρων εθνικοτήτων και θρησκευμάτων, όπως Χριστιανοί,
Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Αρμένιοι. Tο Οθωμανικό μονοπώλιο (Regie) έκτισε στην Ξάνθη τη
μεγαλύτερη καπναποθήκη που υπήρχε στον Βαλκανικό χώρο, χωρητικότητας 49.000 κυβικών
μέτρων. Είναι αυτή με την επωνυμία Π (βλ. επόμενο κεφάλαιο). Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες
μάστορες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, για να καλύψουν τις ανάγκες ανοικοδόμησης τόσο των
καπναποθηκών όσο και των αρχοντικών των καπνεμπόρων.

Εικόνες 10, 11 και 12: Η σπορά και το ξεβοτάνιασμα στο φυτώριο (σπορείο) και το σπάσιμο των φύλλων στο
χωράφι στην περιοχή της Ξάνθης. Ομάδα facebook «Παλιές φωτογραφίες της Ξάνθης», Αρχείο Τ. Σουιτάρη, Χ.
Παπαδοπούλου-Ασλάνογλου και S. Ramadan Oglou αντίστοιχα
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4400759910331&set=oa.375457615825838&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3692983136354&set=oa.375457615825838&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3329598764845&set=oa.400226050015661&type=1&theater

Εικόνες 13, 14 και 15: Το μπούρλιασμα ή αρμάθιασμα, η αποξήρανση των αρμαθιών στις λιάστρες, τα τελάρα
και στίβαγμα του καπνού στο καλούπι για να φτιαχτεί το δέμα. Ομάδα facebook «Παλιές φωτογραφίες της
Ξάνθης», Αρχείο Π. Συμεωνίδου, Τ. Τεφρωνίδη και S. Ramadan Oglou αντίστοιχα
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3522571676174&set=oa.375457615825838&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3391881769008&set=oa.375457615825838&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3397280536847&set=o.237817546256513&type=3&theater

Τις καπναποθήκες ή τα καπνομάγαζα, όπως λέγονταν, τα έχτισαν οι καπνέμποροι, ντόπιοι και
προερχόμενοι κι από άλλες περιοχές, οι οποίοι απέκτησαν οικονομική ευμάρεια από το
καπνεμπόριο και αποτέλεσαν την ανερχόμενη αστική τάξη της Ξάνθης. Πολλοί από αυτούς κατά την
«Κυνήγι θησαυρού στην Καπναποθήκη Π»
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περίοδο της μεγάλης ακμής της πόλης την κόσμησαν με τα αρχοντικά τους, που μέχρι σήμερα
αποτελούν τον πόλο έλξης της παλιάς πόλης. Επίσης, προέβησαν σε ευεργεσίες προς την πόλη και
συνέβαλαν στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της.
Ανάμεσα στους μεγάλες ευεργέτες και καπνέμπορους της Ξάνθης είναι ο Μιχαήλ Ματσίνης,
που ίδρυσε την Ματσίνειο Σχολή το 1860, ένα σχολείο για την νεολαία της Ξάνθης, όπως ανέφερε ο
ίδιος και το οποίο σήμερα στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ξάνθης. Άλλος ευεργέτης είναι ο Παναγιώτης
Στάλιος, από την Στενήμαχο (Ασένοβγκραντ της σημερινής Βουλγαρίας) με επιχειρηματική δράση
στην Κωνσταντινούπολη, που ανήγειρε νηπιαγωγείο πίσω από τη Ματσίνειο Σχολή το 1881. Ο
Θεόδωρος Ζαλάχας από τη Σύρο, επίσης καπνέμπορος, ανήγειρε νηπιαγωγείο στη συνοικία
Σαμακώβ, που λειτουργεί ως σήμερα. Ο Ηπειρώτης καπνέμπορος Χατζησταύρος Χεκίμογλου δώρισε
οικόπεδο όπου χτίστηκε ο ναός των 12 Αποστόλων, ενώ ο Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου έχτισε στην
ίδια συνοικία νηπιαγωγείο.

Εικόνες 16, 17 και 18: Η Ματσίνειος Σχολή, το Στάλειο Νηπιαγωγείο και ο Θεόδωρος Ζαλάχας. Πηγές
αντίστοιχα: http://comeniusenergy.edupage.org/files/DSC04269.JPG
http://oldxanthi.blogspot.gr/2010/11/blog-post.html http://oldxanthi.blogspot.gr/2011/10/blogpost_9199.html

Ανάμεσα στους υπόλοιπους εξαγωγείς καπνών που δραστηριοποιούνταν στην Ξάνθη γύρω στα
1900 συγκαταλέγονται οι Α. Χατζίδης, Κ. Εμφιετζόγλου, Σ. Χεκίμογλου, Αφοι Αλατζόγλου, Π.
Περβανάε, Β. Μουράτης και πολλοί άλλοι. Σύμφωνα με τον Γενικό Οδηγό Νομού Ροδόπης 1934-36,
στον οποίο υπαγόταν και η Επαρχία Ξάνθης, ανάμεσα στους καπνέμπορους συγκαταλέγονταν οι Τ.
Τακβοριάν, Α. Σιγάλας, Δ. Αρδίττη, Χ. Χιλμή, Φ. Καραδήμογλου, οι Εταιρείες Glenn Tobacco Co. Inc.,
The American Tobacco of the Orient, Gary Tobacco Co. Inc. κ.ά.

Εικόνες 19, 20 και 21: Διαφήμιση για τα τσιγάρα Κιρέτσιλερ της Καπνοβιομηχανίας Ξάνθης Αρδίττη, αφίσα για
τα τσιγάρα του Σιγάλα και καπναποθήκη της Gary Tobacco Co. στην οδό Ανδρέου Δημητρίου στην Ξάνθη.
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Πηγές αντίστοιχα: http://i273.photobucket.com/albums/jj208/Anna-Silia_bucket/kiretsil-1.jpg
http://www.amapola.gr/kalithea/subcat/images/252-111.jpg και προσωπικό αρχείο.

Σήμερα που έχει σχεδόν σταματήσει η καλλιέργεια του καπνού και έχουν κλείσει πολλές
ελληνικές καπνοβιομηχανίες η κατάσταση στην Ξάνθη είναι η εξής. Ως προς την παραγωγή, από το
2010 και μετά ξανάρχισε δειλά-δειλά η καλλιέργεια των καπνών στους Νομούς της Θράκης με
πρωτοβουλία και οργάνωση της ΣΕΚΕ, στην οποία ανταποκρίθηκε ικανός αριθμός παραγωγών. Ως
προς την επεξεργασία του καπνού λειτουργεί τόσο η ΣΕΚΕ, η Συνεταιριστική Ένωση
Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (http://www.sekesa.com/) όσο και η ΣΕΚΑΠ, η Συνεταιριστική Ελληνική
Καπνοβιομηχανία (http://www.sekap.gr/), αν και έχει αλλάξει πια το αμιγώς συνεταιριστικό τους
καθεστώς με την συμμετοχή ιδιωτών σε αυτές.

Εικόνες 22 και 23: Η ΣΕΚΕ (25410 69600, 2ο χλμ. Ξάνθης-Πετεινού) και η ΣΕΚΑΠ (25410 26991, 6ο χλμ. ΞάνθηςΚαβάλας) στην περιοχή της Ξάνθης. Πηγές αντίστοιχα:
http://2.bp.blogspot.com/_ocrEtLv8P3g/TJUxHcSZltI/AAAAAAAABxE/4HDm3aOS_u0/s1600/seke.jpg
http://inkomotini.gr/wp-content/uploads/2014/09/%CE%A3%CE%95%CE%9A%CE%91%CE%A0.jpg
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Γ. Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης και το Π

Γ.1. Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης
Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης είναι
δημιουργήματα του τέλους του 19ου και των
αρχών του 20ου αιώνα, μιας εποχής μεγάλης
ακμής της πόλης χάρη στην παραγωγή και
εμπορία του μπασμά, του περίφημου καπνού
της περιοχής.
Οι Καπναποθήκες ήταν κτισμένες στον
κάμπο, στα ΝΑ της παλιάς πόλης και
αποτελούσαν μια ιδιαίτερη συνοικία, σαφώς
διαχωρισμένη από την κεντρική περιοχή
εμπορίου και την περιοχή κατοικίας.
Η περιοχή των καπναποθηκών βρισκόταν
κοντά σε άξονες οδικής και σιδηροδρομικής
(από το 1891) κυκλοφορίας. Με χαμηλό
υψόμετρο, συχνά πλημμυρισμένη και υγρή,
ήταν ακατάλληλη για περιοχή κατοικίας,
ευνοϊκή όμως -εξαιτίας της σύστασης του
εδάφους της- για την κατασκευή ημιυπόγειων Εικόνα 24: Χάρτης της Ξάνθης με τη σημερινή βασική
χώρων, απαραίτητων στη λειτουργία των
περιοχή των καπναποθηκών οριοθετημένη με μωβ
γραμμή
και τις υπάρχουσες καπναποθήκες με καφέ,
καπναποθηκών.
κίτρινο,
κόκκινο,
γαλάζιο χρώμα. Χασανκήλ, Χ. (2013).
Οι πρώτες καπναποθήκες εμφανίστηκαν
Επανάχρηση
παλιάς
καπναποθήκης στην πόλη της
μετά το 1860 και ήταν μονώροφες,
Ξάνθης.
Διπλωματική
εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων
υλοποιήθηκαν με παραδοσιακές οικοδομικές
Ε.Μ.Π.
μεθόδους και υλικά όπως πέτρα και ξύλο.
Βασίστηκαν στη χρήση τοπικών μορφολογικών
στοιχείων και ορισμένες φορές νεοκλασικών
και εκλεκτικιστικών μοτίβων. Ο κτιριακός όγκος
αυτών των αποθηκών είναι συνήθως απλός,
ορθογωνικός και επικαλύπτεται με απλή
τετράρριχτη στέγη. Στο τέλος του 19ου αι.
χτίστηκαν καπναποθήκες πολύ μεγαλύτερες
από τις παλιότερες.
Τα κτίρια έχουν, σε μεγάλο ποσοστό,
ημιυπόγειο, ένα, δύο ή τρεις ορόφους και
σοφίτα. Στο ημιυπόγειο γινόταν η αποθήκευση
των ανεπεξέργαστων καπνών πάνω σε ξύλινα
τελάρα (κρεβαταριές), για να αερίζονται και να
μη σαπίζουν. Στο ισόγειο και στον όροφο
(σαλόνια) γινόταν με το φως της ημέρας από
άντρες και γυναίκες η επεξεργασία του καπνού.
Εικόνα 25: Αναστηλωμένη καπναποθήκη στο τέρμα
Η σοφίτα, τέλος, ήταν βοηθητικός χώρος της οδού 12 Αποστόλων, προοριζόμενη να στεγάσει το
επεξεργασίας, όταν δεν επαρκούσαν οι άλλοι
Μουσείο Καπνού στην Ξάνθη
χώροι. Οι διοικητικές λειτουργίες για τις
http://oldxanthi.blogspot.gr/2010/09/blogpost_4329.html
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εμπορικές συναλλαγές στεγάζονταν συνήθως σε προσκτίσματα ανεξάρτητα από τον χώρο
επεξεργασίας.
Σήμερα η περιοχή των καπναποθηκών βρίσκεται στις παρυφές του κέντρου, μέσα στον
πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Πολλές από τις καπναποθήκες της Ξάνθης έχουν
ανακηρυχθεί ως μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού και προστατεύονται.

Γ.2. Η Καπναποθήκη Π
Η Καπναποθήκη Π ή αλλιώς «Ρεζή», όπως είναι γνωστή στους παλιούς Ξανθιώτες, είναι ένα
από τα πολλά καπνομάγαζα στα οποία γινόταν η εμπορική επεξεργασία του φημισμένου καπνού
της περιοχής. Η Καπναποθήκη αυτή χτίστηκε από το Οθωμανικό Μονοπώλιο (Régie Co Intéressée
des Tabacs de l' Empire Ottoman) στα 1890 και υπήρξε η μεγαλύτερη των Βαλκανίων με
χωρητικότητα 49.000 κυβικών μέτρων. Βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών
Καπνεργατών, Παύλου Μελά και Αναξάρχου (πίσω από τα σημερινά ΚΤΕΛ). Η κάτοψη της
καπναποθήκης έχει σχήμα Π (εξού και το όνομά της) με εξωτερικές λιθόκτιστες τοιχοποιίες και
πατώματα και στέγες από ξύλο.

Εικόνα 26: Αεροφωτογραφία της
Καπναποθήκης Π και της περιοχής της από το
Google Maps. Η κόκκινη γραμμή δείχνει τη
διαμόρφωση του Π, που έδωσε το όνομα στην
καπναποθήκη.

Στο κτήριο αυτό στεγάστηκε το Οθωμανικό Μονοπώλιο Καπνού μέχρι το 1912, όταν η πόλη
καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους. Την περίοδο Βουλγαρικής κατοχής, 1912-19, η καπναποθήκη
δεν είχε καμία δραστηριότητα. Στα 1925 νέος ιδιοκτήτης ο Γάλλος καπνέμπορος Ερνέστος Βέιλ.
Μετά το θάνατό του το 1937 οι κληρονόμοι την πουλούν στον Αρμένιο Τακβόρ Τακβοριάν,
καπνέμπορο που δραστηριοποιούνταν στην Ξάνθη από το 1930. Ο Τακβοριάν την χρησιμοποιεί ως
το 1944, οπότε και κατάσχεται από το ελληνικό πια Δημόσιο λόγω οικονομικής συνεργασίας του
Τακβοριάν με τους Βούλγαρους κατακτητές. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό
Οργανισμό Καπνού, τη Νομαρχία Ξάνθης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το 1992 η
καπναποθήκη παραχωρήθηκε στον Δήμο Ξάνθης, ο οποίος τη χρησιμοποιεί για πολιτιστικές
εκδηλώσεις, ενώ από το 2002 η βόρεια πτέρυγα παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης.
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Εικόνα 27: Τα καπνομάγαζα, το 1904. Στο
κέντρο το Ρεζή. Αρχείο Τ. Τεφρωνίδη
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
3621884198925&set=oa.360460037325596&
type=3&theater

Εικόνες 28, 29, 30 και 31: Η εσωτερική αυλή της Καπναποθήκης Π, το εσωτερικό από τα σαλόνια σε περίοδο
μη χρήσης του χώρου, το εξωτερικό του αποκατεστημένου τμήματος της Καπναποθήκης που χρησιμοποιεί το
ΙΘΤΠ και το εσωτερικό του: https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.09/s720x720/320600_4563160890254_991270418_n.jpg?oh=d07d532edbc76d038d63464ca1cfad07&oe=5487F
4DC,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200098905348583&set=oa.360460037325596&type=3&theate
r, http://www.paso.gr/wp-content/uploads/2012/12/ ιδρυμα-θρακικής-τέχνης-και-παραδοσης.jpg και
http://2.bp.blogspot.com/B9XBB4HWrOs/TdNZYkppE2I/AAAAAAAAA6I/dhd2UWL4utw/s1600/5729157423_e2f0bf9ea6_z.jpg
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Δ. Γλωσσάρι όρων σχετικών με τον καπνό

Σε αυτό το παράρτημα του Φακέλου παρέχεται ένα γλωσσάρι βασικών όρων που
χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική ξενάγηση. Οι όροι επεξηγούνται και, όπου υπάρχει
δυνατότητα, παρέχεται και σχετική εικόνα.
Η κατάρτιση του λεξιλογίου αυτού βασίστηκε στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στον Φάκελο
για Εκπαιδευτικούς και στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής1.

Ακίνητα Μνημεία: Σύμφωνα με τον νόμο 3028/2002 «Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που
υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον
πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της
θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς
βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι
εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν
αναπόσταστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. Ως κινητά μνημεία νοούνται
τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα».

Εικόνα 32: Αριστερά η Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης (ακίνητο μνημείο). Δεξιά έκθεμα του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αβδήρων (κινητό μνημείο) http://www.xanthipress.gr/wp-content/uploads/2012/01/pinakothiki.jpg
και http://www.thracehotels.gr/portal/sites/default/files/avdira-thumb4.jpg .

Ανατολικά καπνά: Η κατηγορία των αρωματικών καπνών που καλλιεργούνταν στην Ελλάδα, με πιο
φημισμένη ποικιλία τον «μπασμά» Ξάνθης.
Αποκατάσταση: Η επαναφορά ενός κτίσματος, ενός μνημείου στην αρχική του μορφή με
αναστηλωτικές ή επισκευαστικές εργασίες ή και με απομάκρυνση πρόσθετων στοιχείων. Στόχος
της αποκατάστασης μπορεί να είναι η επανάχρηση του κτιρίου.
Αρχαιολογία: Κλάδος της Ανθρωπολογίας, που μελετά τον ανθρώπινο πολιτισμό του παρελθόντος
μέσω των υλικών καταλοίπων του. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και μεθόδους για την
εύρεση και κατανόηση των καταλοίπων του παρελθόντος. Υπάρχουν διάφοροι επιμέρους
1

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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κλάδοι της Αρχαιολογίας, όπως α) η Ενάλια, που ασχολείται με την υποβρύχια αρχαιολογική
έρευνα, β) η Πειραματική, που προσπαθεί να αναπαράγει τεχνικές παραγωγής του
παρελθόντος, γ) η Βιοαρχαιολογία, που μελετά τα βιολογικά υπολείμματα σε έναν
αρχαιολογικό χώρο, όπως οστά, σπόρους κ.ά., δ) η Γεωαρχαιολογία, που ασχολείται με τις
φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τις αρχαιολογικές θέσεις, ε) η Περιβαλλοντική
αρχαιολογία, που μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο διαχρονικά κ.ά.
Γιακάδες: Τα ελαφρώς επικλινή και αργιλικά εδάφη των υπωρειών της Ροδόπης, όπως στο χωριό
Χρύσα (Κιρέτσιλερ), τα οποία προσφέρονταν για την παραγωγή της εξαιρετικής ποιότητας
καπνού της Ξάνθης με ιδιάζοντα αρωματικά χαρακτηριστικά.
Δεγκτζής ή ντεκτσής ή Εξαστραντζής: Τα πρώτα χέρια της επεξεργασίας του καπνού στις
καπναποθήκες, που κάθονταν στο πάτωμα σε ψάθα, ανά δύο κοντά σε κάθε παράθυρο για
περισσότερο φως. Ήταν οι πιο ακριβοπληρωμένοι εργάτες που διάλεγαν τα καπνά ανά
ποιότητα και μέγεθος και κατόπιν οι πασταλτζίδες τα έκαναν δεμάτια, παστάλ.
Καβάζης: Ο θυρωρός τη καπναποθήκης που ήταν υπεύθυνος για τη μοναδική (για την αποφυγή
λαθρεμπορίου) είσοδό της. Μπορούσε να προβεί σε σωματικό έλεγχο σε περίπτωση υπόνοιας
κλοπής καπνού.
Καπνομάγαζο: Η καπναποθήκη όπου γινόταν η εμπορική επεξεργασία του καπνού.
Καροτσιέρα: Γυναίκα εργάτρια που γυρνούσε με ένα καρότσι και μάζευε τα φύλλα καπνού από τις
κούτες ανά ποιότητα (α’, β’, γ’ κλπ.).
Κάτοψη: Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κτιρίων και
γενικότερα ακίνητων ευρημάτων σε
οριζόντιο επίπεδο από ψηλά. Διακρίνονται
οι διάφοροι χώροι τους και οι διαστάσεις
τους. Για την καλύτερη απόδοση ενός
κτιρίου αποδίδονται περισσότερες της μίας
κατόψεις, π.χ. όλων των ορόφων.
Εικόνα 33: Κάτοψη καπναποθήκης στις οδούς Οδ.
Ανδρούτσου-12 Αποστόλων. Χασανκήλ, Χ. (2013).
Επανάχρηση παλιάς καπναποθήκης στην πόλη της
Ξάνθης. Διπλωματική εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων
Ε.Μ.Π.

Μακέτα: Το προσχέδιο, συνήθως σε
μικρότερες
διαστάσεις,
ενός
οικοδομήματος, μηχανήματος ή
άλλης
κατασκευής.
Για
τη
δημιουργία τους χρησιμοποιούνται
διάφορες ύλες όπως χαρτόνι, ξύλο,
πλαστικές ύλες, χρώματα κ.ά.
Εικόνα 34: Μακέτα καπναποθήκης στις
οδούς Οδ. Ανδρούτσου-12 Αποστόλων.
Χασανκήλ, Χ. (2013). Επανάχρηση παλιάς
καπναποθήκης στην πόλη της Ξάνθης.
Διπλωματική εργασία, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
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Μπασμάς: Η πιο φημισμένη ποικιλία των αρωματικών ανατολικών καπνών της Ξάνθης. Σημαίνει
«πατημένος» και πήρε αυτό το όνομα από τον τρόπο επεξεργασίας της ποικιλίας.
Μπούρλιασμα: Το αρμάθιασμα των φύλλων του καπνού από τον παραγωγό, το πέρασμά τους σε
σπάγκο με τη βοήθεια μακριάς βελόνας, ώστε να τα απλώσει μετά στις λιάστρες για να
ξεραθούν κάτω από τον ήλιο.
Ξεφυλλίστρια: Η γυναίκα που ξεφύλλιζε και διαχώριζε τις διάφορες ποιότητες καπνού.
Παστάλιασμα: Το δεμάτιασμα των φύλλων του καπνού από τον παραγωγό.
Πασταλτζίδες: Καπνεργάτες ή καπνεργάτριες, που αναλογούσαν ένας ή μία σε δύο ντεξίδες,
κάθονταν ομοίως σταυροπόδι σε ψάθα απέναντί τους και σε απόσταση μισού περίπου μέτρου.
Τους βοηθούσαν να διαλέγουν τα ανεπεξέργαστα καπνά και να τα μετατρέπουν σε δέματα,
παστάλ, ανάλογα με την ποιότητα τους.
Πατητής ή τογκατζής: Ο εργάτης που με τη βοήθεια ειδικής κάσας, κιβωτίου έκανε το δέμα (τόγκα)
και τοποθετούσε γύρω του ειδικό τσουβάλι.
Πρωτομάστορας: Ο εργάτης που διηύθυνε όλη την καπνική επεξεργασία στα καπνομάγαζα.
Ρεζή: Régie, la Société de la régie co-intéressée des tabacs de l'empire Ottoman. Η εταιρεία του
Οθωμανικού Κρατικού Μονοπωλίου Καπνού που έχτισε στην Ξάνθη την Καπναποθήκη Π, τη
μεγαλύτερη των Βαλκανίων.
Σαλόνια: Το ισόγειο και ο όροφος μιας καπναποθήκης, όπου γινόταν με το φως της ημέρας από
άντρες και γυναίκες η επεξεργασία του καπνού.
Σπάσιμο: Το μάζεμα των ώριμων φύλλων του καπνού που λαμβάνει χώρα στο χωράφι. Διαρκεί
πολλές μέρες καθώς τα φύλλα δεν ωριμάζουν όλα μαζί και γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες,
για να υπάρχει υγρασία.
Συντήρηση: Επιστήμη που συμπορεύεται με την αρχαιολογία και συντελεί στον καθαρισμό, στη
συντήρηση και αποκατάσταση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων, μνημείων κτλ.
Τόγκα: Ένας απλός τρόπος επεξεργασίας και δεματοποίησης του καπνού, που εισήχθη στην
εμπορική επεξεργασία τη δεκαετία του 1920. Με την τόγκα τα φύλλα του καπνού δε χωρίζονται
κατά μέγεθος, αλλά τσαλακώνονται στα πατητήρια, για να δεματοποιηθούν στο τέλος. Το πιο
σημαντικό ήταν ότι η τόγκα γινόταν από γυναίκες που πληρώνονταν λιγότερο από τους άνδρες.
Τσιγάρο: Χαρμάνι, ανάμιξη ψιλοκομμένων φύλλων καπνού σε χάρτινο περιτύλιγμα που
εμφανίστηκε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Αρχικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν
χειροποίητο, ενώ αργότερα γινόταν με τη βοήθεια μηχανών.
Στοιβαδόρος: Ο εργάτης που μετέφερε τα δέματα καπνού στον χώρο αποθήκευσης ή στον χώρο
επεξεργασίας τους.
ΤΑΚ: Πρόκειται για το Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών που ιδρύθηκε το 1925. Η ίδρυσή του είχε
εκληφθεί ως σοβαρό βήμα για την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης, λόγω της
κάλυψης μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, αλλά και της ασφάλισης ασθενείας, η οποία για
πρώτη φορά κάλυπτε τόσο μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε διαφορετικές πόλεις. Το 1953
ψηφίστηκε νόμος για τη συγχώνευση του ΤΑΚ στο ΙΚΑ και τη μεταβίβαση όλων των
περιουσιακών στοιχείων του πρώτου στο δεύτερο. Σαν αποτέλεσμα σημειώθηκε ομαδική
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έξοδος καπνεργατών από το επάγγελμα έναντι μικρής αποζημίωσης και δραματική μείωσή
τους, με ταυτόχρονη απαγόρευση εισόδου νέων καπνεργατών στο επάγγελμα.
Χαβάνι: Όργανο με το οποίο ψιλοκοβόταν παλιά ο καπνός για
ιδιωτική χρήση, για να φτιαχτούν στριφτά τσιγάρα.
Χαβάνια διαφόρων τύπων χρησιμοποιούνταν αρχικά και
στις τσιγαροβιομηχανίες.
Εικόνα 35: Χαβάνι για την κοπή του καπνού
http://4.bp.blogspot.com/_tvZbDFWm_w/TQ5oOCzjIHI/AAAAAAAAAT4/xXClwZSr748/s1600/XAVANI.jpg

Χαρμαντζής: Ο εργάτης που έπαιρνε τα καπνά και τα ανακάτευε, ώστε να πάρουν ενιαία μορφή.
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