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Εισαγωγικά 

 

Τα Παραρτήματα περιέχουν βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση με το αρχοντικό 
Χασιρτζόγλου και τους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό. Επίσης, παρέχει βασικά 
στοιχεία για την κλωστοϋφαντουργία, παραδοσιακή και βιομηχανοποιημένη και για το 
Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας. Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν οι ενότητες για 
τις εξής θεματικές:  

 

Α. Χρονολόγιο  

Β. Πληροφορίες – εικόνες για το αρχοντικό Χασιρτζόγλου 

Γ. Κλωστοϋφαντουργία – Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας 

 

mailto:nat.michailidou@yahoo.gr
http://guideinthrace.com/gr/protaseis/Entries/2013/10/23_Protaseis_gia_scholeia.html


Νατάσα Μιχαηλίδου  nat.michailidou@yahoo.gr  
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ www.guideinthrace.com 
6976 478073, 25410 91973 facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis 

 

 
  «Ένας σκόρος στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης» 

  Παραρτήματα 
  σελίδα 4 από 22 

 

Α. Χρονολόγιο  

 

Το χρονολόγιο αυτό αναφέρεται κυρίως α) στο αρχοντικό Χασιρτζόγλου και στους 
ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό, β) σε στοιχεία από τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα καθώς και γ) σε στοιχεία σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία 
και το Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας. 

 

ΠΟΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ 

18ος αιώνας Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία επηρεάζει άμεσα την παραδοσιακή 
κλωστοϋφαντουργία και βρίσκει ένα από τα πρώτα πεδία εφαρμογής της και 
ανάδειξης των δυνατοτήτων της. 

Αρχές 19ου  
αιώνα 

Κατασκευάζονται οι πρώτοι μηχανοκίνητοι αργαλειοί μιμούμενοι τις αρχές 
λειτουργίας των χειροκίνητων. 

1829 Ισχυροί σεισμοί και πυρκαγιά καταστρέφουν την Ξάνθη. Η πλειοψηφία των 
κτισμάτων στην παλιά πόλη χρονολογούνται μετά από αυτό το έτος. 

1830-1845 Πρώτη φάση οικοδόμησης της σημερινής παλιάς Ξάνθης. Οικοδόμοι από τη 
∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο, προσκλήθηκαν και άρχισαν να ανοικοδομούν 
εκκλησίες, οικίες και δημόσια κτήρια, διατηρώντας κατά μεγάλο μέρος τον 
παλαιότερο πολεοδομικό ιστό της πόλης. 

19ος αιώνας Αρχίζει ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη των Ελλήνων, ιδίως αυτών εκτός 
ελληνικού κράτους και εντός της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διάφορες 
μεταρρυθμίσεις που γίνονται και η διείσδυση δυτικών δυνάμεων όπως της 
Αγγλίας και της Γαλλίας στην περιοχή των Βαλκανίων δημιουργούν μια χωρίς 
προηγούμενο οικονομική κίνηση, στην οποία μετέχουν ευρύτατα και Έλληνες 
έμποροι, διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Μεταξύ των προϊόντων που 
διακινούνται κυρίως ως εισαγωγόμενα είναι και νήματα και υφάσματα, 
βαμβακερά και μάλλινα, ιδίως από την Αγγλία. Παράλληλα, η εταιρεία 
ραπτομηχανών Singer ιδρύεται στα 1851 στις ΗΠΑ αλλά έχει έντονη διεθνή 
παρουσία, με 5 υποκαταστήματα στα Βαλκάνια ως το 1895. 

Μέσα 19ου 
αιώνα-αρχές 
20ου αιώνα 

Κατασκευάζονται τα αρχοντικά της παλιάς πόλης, κυρίως από πλούσιους 
καπνέμπορους. Ακολουθούν τους κανόνες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή 
κυρίως τις επιταγές του τότε μοντέρνου ρεύματος του εκλεκτικισμού. 

1870 Φωτιά καταστρέφει τη Γενισέα και η πρωτεύουσα της περιοχής μεταφέρεται 
στην Ξάνθη. Αρχή έντονης ανάπτυξης και της δεύτερης φάσης ανοικοδόμησης. 

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. 
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Καπνέμποροι και άλλοι επαγγελματίες καταφτάνουν από παντού, εγκαθίστανται 
μόνιμα ή καταλύουν περιστασιακά στα χάνια που πολλαπλασιάζονται.  

1891 Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Κων/πολης περνά από την Ξάνθη και 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

Τέλη 19ου αιώνα Ο Δημήτριος Χασιρτζόγλου χτίζει το αρχοντικό του στη συμβολή των οδών Αγίου 
Γεωργίου και Ελ. Βενιζέλου. Το ισόγειο χρησιμοποιείται ως κατάστημα πώλησης 
υφασμάτων και ο όροφος ως κατοικία.  

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. 

1914 Πεθαίνει ο κτήτορας και αρχικός ιδιοκτήτης του αρχοντικού, Δημήτριος 
Χασιρτζόγλου. Το αρχοντικό κληρονομούν οι εννιά κληρονόμοι του. 

1919 Σύντομη Διασυμμαχική κατοχή της Θράκης υπό γαλλική διοίκηση. 

1919 Απελευθέρωση της Ξάνθης από τον ελληνικό στρατό, 4 Οκτωβρίου. 

1920 Πλήρης ενσωμάτωση Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών. 

1922 Εγκατάσταση στη Θράκη προσφύγων μετά το τέλος της Μικρασιατικής 
εκστρατείας και την ανταλλαγή πληθυσμών. Μεγάλο μέρος τους ασχολήθηκε με 
την καλλιέργεια και επεξεργασία καπνού. 

1925 Η Τράπεζα Αθηνών (το 1953 συγχωνεύεται με την Εθνική), η οποία είχε 
εγκατασταθεί στην πόλη της Ξάνθης ήδη από το 1910, αγοράζει το κτίριο και 
χρησιμοποιεί το ισόγειο ως υποκατάστημα της μέχρι το 1953. 

1934-1941 Εγκαθίσταται στον όροφο του κτιρίου το Επαρχείο Ξάνθης και στη συνέχεια η 
Νομαρχία Ξάνθης. 

1941-1944 Μετά την παράδοση της χώρας στους Γερμανούς η Θράκη παραχωρείται στους 
Βούλγαρους: Τρίτη Βουλγαρική κατοχή. 

1955 Η Εθνική Τράπεζα μεταβιβάζει το ακίνητο στο Ελληνικό Δημόσιο. Ως δημόσιο 
κτίριο χρησιμοποιείται για να στεγάσει στο ισόγειο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και 
στον όροφο τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

1976  Η παλιά πόλης της Ξάνθης χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως 
«τόπος χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας» (ΦΕΚ B 661 - 17.05.1976) και 
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εφεξής προστατεύεται με διάφορες μελέτες και διατάξεις. 

1980 Στη σοφίτα του κτιρίου εγκαθίσταται ο Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης. 

1989 Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου κηρύσσεται ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Αρχές δεκαετίας 
΄90 

Το κτίριο ανήκει στο Δήμο Ξάνθης και εγκαθίσταται στο κτίριο το Λύκειον των 
Ελληνίδων Ξάνθης. 

1991 Έναρξη των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης, ενός θεσμού που βασίζεται στην προβολή 
της παλιάς πόλης και προσελκύει πολλούς επισκέπτες. 

2004 Ο Δήμος Ξάνθης προκήρυξε την μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του 
κτιρίου ως στέγης του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. 

2009 Εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο (με κόστος 1,1 εκατ. ευρώ) αρχοντικό 
Χασιρτζόγλου και λειτουργεί ως έδρα του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης με το 
Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας που φιλοξενεί. 
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Β. Πληροφορίες - Εικόνες για το αρχοντικό Χασιρτζόγλου 

 

Χάρτης 1: Απόσπασμα από δορυφορική εικόνα της Ξάνθης με σημειωμένη τη θέση του αρχοντικού 
Χασιρτζόγλου στην οδό Αγίου Γεωργίου 1. 

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν απλά μια εισαγωγή για το 
αρχοντικό Χασιρτζόγλου. Εκτενέστερα στοιχεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στον Φάκελο (§ 9.1 και 9.2). 

 

Β.1. Εισαγωγικά 

 

Η παλιά Ξάνθη αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα της πόλης. Έχει έκταση περίπου 380.000 
τετραγωνικά μέτρα, καταλαμβάνει το 1/7 ολόκληρης της σύγχρονης πόλης και 
συγκεντρώνει το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της. Το 1976 χαρακτηρίστηκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού ως «τόπος χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας» (ΦΕΚ B 661 - 
17.05.1976). 

Στην παλιά Ξάνθη σώζονται ιδιαίτερα παλιά κτίσματα που χρονολογούνται όμως στην 
πλειοψηφία τους μετά το 1829. Εκείνη την χρονιά δύο σεισμοί κατεδάφισαν την πόλη, που 
ανοικοδομήθηκε όμως γρήγορα. Καθοριστικά στοιχεία για την ανοικοδόμηση αυτή ήταν, 
από τη μια μεριά, η οικονομική συνδρομή της ανερχόμενης ελληνικής κοινότητας και, από 
την άλλη, η έλευση Ηπειρωτών μαστόρων που έχτισαν μεγάλο τμήμα της παλιάς πόλης. 

Μετά την καταστροφή του 1829 η πόλη γνώρισε κατά την περίοδο 1870-1910 την 
χρυσή εποχή της, τη λεγόμενη belle époque της Ξάνθης. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ακμή 
αυτή είναι πολλαπλοί: α) η περιοχή ήταν ήδη γνωστή από τον 18ο αιώνα για τον υψηλής 
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ποιότητας καπνό που καλλιεργούσε και εμπορευόταν παγκοσμίως, β) η γειτονική Γενισέα, 
που αποτελούσε το Οθωμανικό διοικητικό κέντρο, καταστράφηκε το 1860 από πυρκαγιά 
και η έδρα της περιοχής μεταφέρθηκε σταδιακά στην Ξάνθη, γ) η σιδηροδρομική γραμμή 
που ένωνε την Κωνσταντινούπολη με τη Θεσσαλονίκη πέρασε δίπλα από την Ξάνθη στα 
1891 και δ) οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ τον 19ο αιώνα στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
συνέβαλαν στην ανάδειξη εμπορικών και οικονομικών δυνάμεων στην ελληνική κοινότητα 
στην πόλη. 

Οι πλούσιοι καπνέμποροι και οι καπνεργάτες, ντόπιοι και νεοφερμένοι, δημιούργησαν 
νέες τάξεις στην Ξάνθη (μεγαλοαστική, αστική, εργατική) και καθόρισαν τον χαρακτήρα της. 
Αυτοί οι άνθρωποι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι και άλλοι, έφτιαξαν την παλιά 
Ξάνθη, τα αρχοντικά και τα λαϊκά σπίτια, συγκεντρώνονταν στις πλατείες, στις εκκλησίες και 
στα τζαμιά, φοιτούσαν στα σχολεία, σύχναζαν στα κινηματοθέατρα, τα καταστήματα, 
συμμετείχαν στους συλλόγους, στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή της εποχής. 

Όταν η Ξάνθη έγινε έδρα της επαρχίας (Καζά), άρχισε να επεκτείνεται και εκτός των 
τότε ορίων της (παλιάς) πόλης στην περιοχή της σημερινής κεντρικής πλατείας. Εκεί 
δημιουργήθηκε το μουσουλμανικό θρησκευτικό, διοικητικό και κοινωνικό κέντρο (κουλιγιέ) 
με το κεντρικό τζαμί, το διοικητήριο, το πτωχοκομείο κ.ά. Παράλληλα, η ανάπτυξη χάρη 
στον καπνό οδήγησε στην δημιουργία πολυάριθμων καπναποθηκών (στα νότια της πόλης 
όμως), για την επεξεργασία του καπνού, αλλά και πανδοχείων, για την φιλοξενία 
ταξιδιωτών. Έτσι, σταδιακά με τα χρόνια το κέντρο της πόλης μεταφέρθηκε νοτιότερα, προς 
τα εκεί δηλαδή όπου απλώνεται και σήμερα η νεότερη πόλη της Ξάνθης. 

Η λεγόμενη παλιά πόλη, όμως, εξακολούθησε να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, βασικά 
οικιστικό και με δημόσιου κι εμπορικού τύπου λειτουργίες. Ακολούθησε την πορεία της 
Ξάνθης στον χρόνο κι έφτασε ως σήμερα μεταφέροντάς μας εικόνες του παρελθόντος· 
εικόνες μάλιστα μοναδικές στη σημερινή Ελλάδα τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, με τη 
συνύπαρξη παραδοσιακών στοιχείων και περισσότερο δυτικότροπων νεοκλασικών και 
εκλεκτιστικών, όσο και με την αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων.  

Η παλιά πόλη σήμερα αποτελεί έναν ζωντανό χώρο για τους κατοίκους της και 
γενικότερα τους κατοίκους της Ξάνθης. Περιλαμβάνει χώρους κατοικίας, δημόσιους χώρους 
και χώρους θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, εμπορικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα. Αποτελεί, επίσης, έναν βασικό πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή καθώς έχει 
γίνει διάσημη στην χώρα και τα Βαλκάνια, μέσω και των ετήσιων Γιορτών Παλιάς Ξάνθης. 

 

Β.2. Δημήτριος Χασιρτζόγλου 

 

Από την προσπάθεια των καθημερινών ανθρώπων, «επώνυμων» και «ανώνυμων», να 
ζήσουν και να δημιουργήσουν μένουν στους επόμενους υλικά και άυλα κατάλοιπα της 
δράσης τους. Άλλα διατηρούνται στο χρόνο, άλλα όχι, άλλα προστατεύονται από το κράτος, 
άλλα όχι. Στην προσπάθεια να ανακαλύψει κάποιος τους ανθρώπους της παλιάς Ξάνθης 
μπορεί να ανατρέξει σε διάφορα μέρη, όπως α) στα διάφορα κτίσματα και την ιστορία τους 
(σπίτια, αρχοντικά, καταστήματα, βρύσες, γέφυρες, σχολεία, θρησκευτικά κτίσματα κ.ά.), β) 
σε εκδόσεις του παρελθόντος με λογοτεχνικά έργα ή με έργα που αναφέρονται σε παλιά 
επαγγέλματα (όπως είναι ο Επαγγελματικός Οδηγός του 1910-1911 που εκδόθηκε στα 
Θρακικά Χρονικά, τόμος 32), γ) σε συλλογές με παλιές φωτογραφίες και δ) σε διηγήσεις 
παλιών Ξανθιωτών.  
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Ένα από αυτά τα κτίρια είναι και το αρχοντικό του Δημήτριου Χασιρτζόγλου, ενός 
ανθρώπου που έζησε και έδρασε στην Ξάνθη. Έκτισε το αρχοντικό αυτό το οποίο σήμερα 
συνδέεται με το Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας και τη δράση του Λυκείου 
Ελληνίδων στην πόλη της Ξάνθης. Η ακριβής χρονολογία του αρχοντικού Χασιρτζόγλου δεν 
είναι γνωστή αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος του 19ου αιώνα, εποχή ιδιαίτερης 
ακμής για την πόλη. Η οικογένεια του Δημήτριου Χασιρτζόγλου, ήταν μια από τις 
σημαντικότερες οικογένειες την εποχή εκείνη στην Ξάνθη, με τον πατέρα του Κυριάκο να 
έχει υπάρξει γνωστός υφασματέμπορος.  

Στην κληρονομιά αυτή βασίστηκε ο γιος του Δημήτριος κι έχτισε ένα νέο κτίσμα (το 
αρχοντικό Χασιρτζόγλου), το οποίο στο ισόγειο είχε την χρήση της εμπορίας υφασμάτων 
και στον όροφο την χρήση κατοικίας. Με βάση προφορική μαρτυρία Ξανθιωτών για τη 
φήμη του σχετικού καταστήματος, παλαιότερα στην ερώτηση «από πού πήρες το ύφασμα;» 
η απάντηση ήταν «απ' τον Χασιρτζόγλου!». Ο Δημήτριος Χασιρτζόγλου έζησε στο σπίτι 
μέχρι τον θάνατό του το 1914. Αν και δεν έχει διασωθεί φωτογραφία του αρχικού 
ιδιοκτήτη, υπάρχουν από δύο παιδιά του, του Ευρυπίδη (Εικόνα 1) και του Μένανδρου 
(1861-1934, Εικόνα 2). Μάλιστα ο Ευριπίδης Χασιρτζόγλου διετέλεσε Δήμαρχος της Ξάνθης 
από το 1925 έως το 1934, ενώ ο Μένανδρος υπήρξε καπνέμπορος, Δημογέροντας και 
Πρόξενος της Αυστροουγγαρίας στην πόλη.  

 

 

 

Εικόνα 1: Ο Ευριπίδης Χασιρτζόγλου (αριστερά) 

Εικόνα 2: Ο Μένανδρος Χασιρτζόγλου (δεξιά) 

 

 

 

Εικόνα 3: Το γενεαλογικό δέντρο του γενάρχη Κυριάκου Χασιρτζόγλου, με σημειωμένο την 
οικογένεια του Δημητρίου Χασιρτζόγλου. 
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Λόγω της θέσης και του ύφους τoυ κτιρίου, πήρε κατά καιρούς διάφορες χρήσεις. Το 
1925 οι κληρονόμοι του Δημητρίου Χασιρτζόγλου το πούλησαν στην Τράπεζα Αθηνών που 
στέγαζε στο ισόγειο του κτιρίου υποκατάστημά της ως το 1953, οπότε η Τράπεζα 
συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής 
κατοχής (1942) το κτίριο επιτάχθηκε. Παράλληλα με την στέγαση της Τράπεζας Αθηνών, 
στον όροφο στεγαζόταν από το 1934 μέχρι το 1941 το Επαρχείο Ξάνθης και από τον Απρίλιο 
του 1945 η Νομαρχία Ξάνθης. Η Τράπεζα το 1955 πουλά το κτίριο στο Ελληνικό Δημόσιο 
αντί 360.000 δρχ. Αργότερα στο ισόγειο λειτούργησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και στον 
όροφο η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Από το 2004 που αποκαταστάθηκε από τον Δήμο Ξάνθης, 
στεγάζεται το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης (Εικόνα 4, Εικόνα 5 και Εικόνα 14), με το ισόγειο 
να χρησιμοποιείται ως πολυχώρος (με μια μόνιμη έκθεση παλιών φωτογραφιών της 
Ξάνθης, η οποία αξιοποιείται στο πρόγραμμα, Εικόνα 12), ενώ στον όροφο στεγάζεται το 
Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 4: Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου πριν την αποκατάσταση (αριστερά).  

Εικόνα 5: Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου μετά την αποκατάσταση (δεξιά). 

 

Β.3. Αρχιτεκτονική 

 

Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου από αρχιτεκτονική άποψη έχει στοιχεία του λεγόμενου 
«Εκλεκτισμού». Αναφέρεται σε δημοσιεύσεις ότι έχει και στοιχεία νεοκλασικά, 
επηρεασμένα δηλαδή από την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική, αν και αυτά δεν είναι τόσο 
έντονα στο κτίριο. Όσον αφορά στον Εκλεκτικισμό, αυτός αφορά κτίσματα που 
δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη στο β’ μισό του 19ου αιώνα. Ο ρυθμός αυτός αποτέλεσε μια 
προσπάθεια αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής ανανέωσης με ανάμειξη μορφών και 
στοιχείων από διάφορα στυλ και ρυθμούς. Στην Ελλάδα ο εκλεκτικισμός εμφανίζεται από 
τα μέσα του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Δανείζεται στοιχεία από τη Ρωμαϊκή 
Αρχιτεκτονική, την Ιταλική Αναγέννηση και το Μπαρόκ, με βασικά χαρακτηριστικά του τα 
παρακάτω: α) συμμετρία, β) μνημειακό ύφος, γ) ποιότητα στην εκτέλεση των 
αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, δ) πλούσιος γλυπτικός διάκοσμος και ε) πολυχρωμία.  

Η υπουργική απόφαση του 1989 που κήρυξε το αρχοντικό Χασιρτζόγλου ως διατηρητέο 
δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό του ως έργου τέχνης ως εξής: «Χαρακτηρίζουμε ως έργα 
τέχνης που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 
1469/1950 το κτίριο στις οδούς Αγ. Γεωργίου 1 και Ελευθερίου Βενιζέλου ιδιοκτησίας 
Δημοσίου στην Ξάνθη, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του 
περασμένου αιώνα της περιοχής, με ισορροπία στη διάπλαση των όγκων, καθαρότητα των 
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αρχιτεκτονικών μορφών και σαφήνεια των επί μέρους καθαρά νεοκλασικών μορφολογικών 
στοιχείων καθώς και των στοιχείων της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής». 

Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου είναι ένα τριώροφο κτίριο, στη συμβολή των οδών Ε. 
Βενιζέλου και Αγίου Γεωργίου, την λεγόμενη συνοικία των καπνεμπόρων. Αποτελείται από 
δύο ενωμένα κτίσματα, ένα κύριο κι ένα βοηθητικό μικρότερο (Εικόνα 15 και Εικόνα 16). 
Πέρα από την είσοδο στο ισόγειο κατάστημα, υπήρχαν ξεχωριστή είσοδος στην πίσω αυλή 
για την πρόσβαση στην κατοικία μέσω επιβλητικής μεταλλικής αυλόθυρας καθώς και 
ψηλός λίθινος μαντρότοιχος (Εικόνα 13). Στο εφαπτόμενο αλλά ξεχωριστό κτίριο υπήρχαν 
χώροι βοηθητικού προσωπικού. Στο κύριο κτίριο, στο ενιαίο ισόγειο βρισκόταν το 
κατάστημα πώλησης υφασμάτων, ενώ στον α΄ και β’ όροφο ο χώρος κατοικίας. Στον α’ 
όροφο τα δωμάτια διατάσσονται εκατέρωθεν της κεντρικής σάλας (Εικόνα 9), ενώ στον β’ 
όροφο διαμορφώνεται σοφίτα (Εικόνα 10).  

Το αρχοντικό είναι χτισμένο με τούβλα και γρανιτένιους λίθους που φαίνονται 
εξωτερικά ιδίως γύρω από τα παράθυρα του ισογείου (Εικόνα 5). Διασώζει επίσης ιδιαίτερο 
διάκοσμο με κόκκινες πλίνθους (τούβλα, Εικόνα 5) αλλά και ζωγραφικό, τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν 
μοναδικό στο είδος του, είναι και οι 4 λίθινες γρανιτένιες κολώνες στο ισόγειο ύψους 4 
μέτρων (Εικόνα 11), που θυμίζουν τις αντίστοιχες στην είσοδο του διπλανού ναού του Αγίου 
Βλασίου επί της ομώνυμης οδού.  

 
Εικόνα 6: Η διάταξη των χώρων του ισογείου (με κόκκινο χρώμα σημειώνεται το κύριο κτίριο και με 

κίτρινο το βοηθητικό). 
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Εικόνα 7: Η διάταξη των χώρων του πρώτου ορόφου (με γαλάζιο χρώμα σημειώνεται το κύριο κτίριο, 

με κίτρινο το βοηθητικό και με πράσινο κοινόχρηστοι χώροι). 

Εικόνα 8: Η διάταξη των χώρων του δεύτερου ορόφου (σοφίτας). 
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Εικόνα 9: Η εσωτερική σάλα στον α’ όροφο με τα δωμάτια γύρω γύρω, όπου σήμερα το Μουσείο 
Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας (αριστερά).  

Εικόνα 10: Ο χώρος του β’ ορόφου, της σοφίτας (δεξιά). 
 

  
Εικόνα 11: Ο εσωτερικός χώρος στο ισόγειο όπως είναι σήμερα (αριστερά). 

Εικόνα 12: Από την έκθεση παλιών φωτογραφιών της Ξάνθης που εκτίθεται στο ισόγειο (δεξιά) 

 

  
Εικόνα 13: Η είσοδος προς την αυλή και τον χώρο κατοικίας και ο εξωτερικός μαντρότοιχος. 

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο από τις εργασίες αποκατάστασης. 
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Εικόνα 15: Το εφαπτόμενο βοηθητικό κτίριο κατά τις εργασίες αποκατάστασης (αριστερά). 
Εικόνα 16: Το εφαπτόμενο βοηθητικό κτίριο μετά τις εργασίες αποκατάστασης (δεξιά). 

 

Β.4. Ζωγραφική 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, αναπτύσσεται η τάση της 
χρήσης στην όψη ζωγραφικού διάκοσμου με γεωμετρικά ή, φυτικά θέματα λιτού 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με χρονολογίες κατασκευής και αρχικά ονομάτων 
ιδιοκτητών. Οι κυριότεροι χώροι που διακοσμούνται στις όψεις είναι τα γείσα και τα 
τμήματα των τοίχων ανάμεσα και κάτω από τα παράθυρα.  

Στην Ξάνθη η τάση αυτή εφαρμόζεται όχι μόνον στις κατοικίες παραδοσιακού τύπου, 
αλλά και σ' αυτές με εκλεκτικιστικά μορφολογικά στοιχεία. Σημαντικοί κοσμηματογράφοι, 
Έλληνες και ξένοι, διακόσμησαν διάφορα αρχοντικά της παλιάς πόλης, στο εξωτερικό και 
εσωτερικό τους. Ανάμεσά τους ο Λευτέρης Κουνής (1907-2005), του οποίου έργα σώζονται 
μέχρι σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης και για τον οποίο υπάρχει σχετική μονογραφία. 

Η κοσμηματογραφία ήταν η τέχνη της κόσμησης οροφών, τοίχων, δαπέδων ή άλλων 
επιφάνειων οικοδομών με σχέδια ζωγραφικών ή πλαστικών κοσμημάτων. Μεγάλη 
λαμπρότητα απέκτησε η κοσμηματογραφία στις μεταγενέστερες της αναγέννησης 
περιόδους, οπότε υπήχθη στο ρυθμό του Μπαρόκ και του Ροκοκό και προσέλαβε 
εξαιρετική λαμπρότητα και χάρη.  

Η ζωγραφική διακόσμηση στο εσωτερικό του αρχοντικού Χασιρτζόγλου αφορά κυρίως 
σε τοιχογραφίες (Εικόνα 17 και Εικόνα 18). Στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, στο 
κατάστημα και στην κατοικία, υπήρχαν τοιχογραφίες όπως και στην κύρια εξωτερική όψη 
του στον όροφο (Εικόνα 19).  
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Εικόνα 17 και Εικόνα 18: Η ζωγραφική διακόσμηση σε τοίχους του α’ ορόφου, όπως έχει 
αποκατασταθεί σήμερα. Τα παλιότερα τμήματα έχουν αφεθεί από τους συντηρητές και λέγονται 
«μάρτυρες», καθώς μας μαρτυρούν το αρχικό μοτίβο πάνω στο οποίο βαίστηκε η αποκατάσταση 

αλλά και την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. 

 
 

 
Εικόνα 19: Η εξωτερική κύρια όψη του κτιρίου στον α’ όροφο, όπου φαίνονται η τοιχογραφία και ο 

κεραμοπλαστικός διάκοσμος με τα κόκκινα τούβλα. 

 

 

mailto:nat.michailidou@yahoo.gr
http://guideinthrace.com/gr/protaseis/Entries/2013/10/23_Protaseis_gia_scholeia.html


Νατάσα Μιχαηλίδου  nat.michailidou@yahoo.gr  
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ www.guideinthrace.com 
6976 478073, 25410 91973 facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis 

 

 
  «Ένας σκόρος στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης» 

  Παραρτήματα 
  σελίδα 16 από 22 

Πηγές  
Χάρτης 1: Google Maps  
Εικόνες: 

1. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 

2. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 

3. Εξάρχου, Θ. (2001). Τα αρχοντικά της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξάνθη. 
4. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 

στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
5. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 

στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
6. Νομικός, Μ. Αποκατάσταση διατηρητέου αρχοντικού στην Ξάνθη 

https://ktirio.gr/el/κτιρια/αποκαταστασεις-κτιριων/αποκατάσταση-διατηρητέου-
αρχοντικού-στην-ξάνθη 

7. Νομικός, Μ. Αποκατάσταση διατηρητέου αρχοντικού στην Ξάνθη 
https://ktirio.gr/el/κτιρια/αποκαταστασεις-κτιριων/αποκατάσταση-διατηρητέου-
αρχοντικού-στην-ξάνθη 

8. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 

9. Δήμος Ξάνθης - Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς του Λυκείου Ελληνίδων 
https://www.cityofxanthi.gr/images/axiotheata/laogr_lyk_ellhnidon/laogr_lyk_ellinidon_03.j
pg  

10. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 

11. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 

12. Προσωπικό αρχείο  
13. Στιγμιότυπο από το βίντεο «Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς του Λυκείου Ελληνίδων» 

https://www.youtube.com/watch?v=dceKhyVsSPA  
14. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 

στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
15. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 

στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
16. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 

στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
17. Νομικός, Μ. Αποκατάσταση διατηρητέου αρχοντικού στην Ξάνθη 

https://ktirio.gr/el/κτιρια/αποκαταστασεις-κτιριων/αποκατάσταση-διατηρητέου-
αρχοντικού-στην-ξάνθη 

18. Νομικός, Μ. Αποκατάσταση διατηρητέου αρχοντικού στην Ξάνθη 
https://ktirio.gr/el/κτιρια/αποκαταστασεις-κτιριων/αποκατάσταση-διατηρητέου-
αρχοντικού-στην-ξάνθη 

19. Δούση, Μ. Παρουσίαση «Αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Χασιρτζόγλου 
στην Ξάνθη http://old.kgasu.ru/news/Files/prezentaciya_Prepis_2_4.pdf 
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Γ. Κλωστοϋφαντουργία - Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας 

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν απλά μια εισαγωγή για την 
κλωστοϋφαντουργία, την παραδοσιακή φορεσιά και το εμπόριο υφασμάτων. Εκτενέστερα 
στοιχεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη βιβλιογραφία που 
αναφέρεται στον Φάκελο (§ 9.3 και 9.4). 

 

Γ.1. Παραδοσιακή κλωστοϋφαντουργία – φορεσιά  

 

Η ανάγκη του ανθρώπου να προστατέψει το σώμα του από τα καιρικά φαινόμενα και 
κινδύνους τραυματισμού είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν από τα πανάρχαια χρόνια 
νήματα, κλωστές από ίνες φυτικές και ζωικές και κατόπιν υφάσματα. Αυτές οι φυτικές ίνες 
περιλαμβάνουν για την περιοχή μας βασικά το λινάρι, την κάνναβη και το βαμβάκι (μετά τη 
μεταφορά της καλλιέργειάς του από την Αμερική), ενώ οι ζωικές το μαλλί του προβάτου, 
άλλες τρίχινες ίνες και το μετάξι που παράγει ο μεταξοσκώληκας. Όλες αυτές οι πρώτες 
ύλες επειδή είναι φυσικές, φθείρονται εύκολα από έντομα, όπως ο σκόρος.  

Η ανάγκη λοιπόν της ένδυσης δηλαδή γέννησε την ενασχόληση του ανθρώπου με την 
κλωστοϋφαντουργία ως μια από τις αρχέγονες δραστηριότητές του, η οποία συνεχίζεται 
αδιάκοπα μέχρι σήμερα, μεταλλαγμένη με βάση την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας. Στην 
προβιομηχανική εποχή η δημιουργία των απαραίτητων για την ενδυμασία υφασμάτων 
απαιτούσε διάφορα στάδια χειρωνακτικής εργασίας, που παρέμενε για αιώνες οικιακή 
υπόθεση με τα μυστικά της να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.  

Αυτά τα στάδια χειρωνακτικής εργασίας, που παρατηρούνται μέχρι σήμερα σε 
οικονομικά υποανάπτυκτες χώρες, περιελάμβαναν στην ελλαδική περιοχή μια σειρά 
σχετικών εργαλείων, που κάποια επιβίωναν αναλλοίωτα από την αρχαιότητα. Παρακάτω 
αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά στάδια (Πίνακας 1) και εικονίζονται σχετικά εργαλεία 
(Εικόνες 20-25).  

Πίνακας 1 

α/α Στάδιο 

1 Συλλογή πρώτης ύλης, των φυτικών ή ζωικών ινών, π.χ. συλλογή τμημάτων φυτών 
ή κούρεμα προβάτων 

2 Διαλογή τμημάτων για κλωστή ή ξεδιάλεγμα ανάλογα με την ποιότητα της πρώτης 
ύλης 

3 Πλύσιμο – στέγνωμα της πρώτης ύλης για τον καθαρισμό της 

4 Ξάσιμο ή Λανάρισμα, άνοιγμα των τουφών των ινών της πρώτης ύλης για τον 
διαχωρισμό τους (Εικόνα 20) 

5 Απομάκρυνση ανεπιθύμητων ουσιών από την πρώτη ύλη, τις φυτικές ή ζωικές ίνες, 
π.χ. ακαθαρσιών 
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6 Γνέσιμο ή κλώσιμο, δηλαδή τράβηγμα της ίνας, της πρώτης ύλης και στρίψιμο για 
μετατροπή της σε νήμα, κλωστή συνεχούς μήκους (Εικόνα 21 και Εικόνα 22) 

7 Τύλιγμα σε μασούρια της κλωστής (Εικόνα 23) 

8 Βαφή νήματος με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. από παντζάρι, κρεμμύδι (σημ. η 
βαφή εναλλακτικά μπορεί να γίνει αφού δημιουργηθεί το ύφασμα στον αργαλειό) 

9 Ίδιασμα ή διάσιμο, η φάση της διαμόρφωσης του στημονιού του αργαλειού 

10 Ύφανση, τα νήματα διαπλέκονται μεταξύ τους και παράγουν το ύφασμα με απλά ή 
πολυπλοκότερα σχέδια. Στον αργαλειό τα κατά μήκος νήματα λέγονται στημόνια 
και τα κατά πλάτος υφάδια (Εικόνα 24 και Εικόνα 25) 

11 Ράψιμο, ράψιμο πολλών κομματιών υφάσματος για τη δημιουργία του ενδύματος 

12 Κέντημα, κέντημα στολιδιών πάνω στο ένδυμα για τον στολισμό του  

   

Εικόνα 20: Ξύλινη λανάρα επεξεργασίας μαλλιού με σιδερένιες ακίδες (αριστερά).  
Εικόνα 21: Ηλικιωμένη γυναίκα που γνέθει με ρόκα, αδράχτι και σφονδύλι (μέση). 

Εικόνα 22: Τσικρίκι ή ροδάνι για το στρίψιμο, γνέσιμο και κλώσιμο της κλωστής (δεξιά).  

   

Εικόνα 23: Ξύλινη ανέμη που περιστρέφεται και βοηθάει το νήμα να ξετυλιχτεί χωρίς να μπερδευτεί 
(αριστερά). 

Εικόνα 24: Υφάντρα σε αργαλειό από την Υπάτη (μέση). 
Εικόνα 25: Σαΐτες αργαλειού σκαλιστές, πρόσθια και πίσω όψη (δεξιά). 

 

Ο άνθρωπος της παραδοσιακής κοινωνίας ακολουθώντας τα παραπάνω στάδια 
εργασίας και χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία, έφτιαχνε την ενδυμασία του για 
αιώνες. Η φορεσιά αυτή έντυνε αλλά και στόλιζε το σώμα, το προστάτευε από τις καιρικές 
συνθήκες, τραυματισμούς και το «κακό μάτι» και χρησίμευε ως σημείο αναγνώρισης, 
κοινωνικής και οικονομικής. Τα μυστικά της δημιουργίας της φορεσιάς περνούσαν στα 
νεαρά κορίτσια από γενιά σε γενιά, με την κάθε γυναίκα να ετοιμάζει τα προικιά της από 
νεαρή ηλικία. Τα προικιά περιελάμβαναν ρούχα και άλλα απαραίτητα για τις ανάγκες του 
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σπιτιού, όπως σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες κτλ. Κάθε σπίτι είχε τον αργαλειό του, στον 
οποίο κάθε γυναίκα έβαζε την τέχνη της. 

Μάλιστα η ελληνική υφαντική γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 18ο και 19ο αι. και 
δημιούργησε θαυμαστά έργα της ελληνικής λαϊκής τέχνης που εντυπωσιάζουν με την 
ποικιλία τους, την τεχνική εκτέλεσής τους, τους χρωματικούς συνδυασμούς τους και τον 
πλούτο των διακοσμητικών θεμάτων τους. Όλα αυτά τα έργα εκφράζουν το πνεύμα και τις 
συνθήκες ζωής του κάθε τόπου, τις καλλιτεχνικές δυνατότητες και την αισθητική των 
δημιουργών τους και παράλληλα διασώζουν γνώσεις, υλικά, τεχνικές και συμβολισμούς 
αιώνων. 

Οι φορεσιές κατηγοριοποιούνται ανά περιοχή, τύπο ενδύματος, κοινωνική οργάνωση 
(π.χ. αστική/ αγροτική), ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και περίσταση κατά την οποία 
φοριόταν (π.χ. εορταστική/ καθημερινή). Κάθε επιμέρους τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο 
ενδυμάτων, που χαρακτηρίζει μία ομάδα ανθρώπων που ζουν μέσα σε συγκεκριμένο χώρο. 
Οι γυναικείες φορεσιές είναι περισσότερο στολισμένες, ενώ οι ανδρικές περισσότερο λιτές.  

 

Γ.2. Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας – Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 

 

Περίπου 45 παραδοσιακές φορεσιές από τη Θράκη, αυθεντικές ή πιστά αντίγραφα, 
που καλύπτουν μια περίοδο από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, φιλοξενεί το Λύκειον των 
Ελληνίδων Ξάνθης, στο δικό του Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας. Μεταξύ αυτών 
και μια σπάνια σπονδυλωτή μεταλλική ζώνη του 1890. Οι φορεσιές είναι από περιοχές 
όπως η Νέα Βύσσα, τα Πετρωτά, το Διδυμότειχο, την Ανατολική Ρωμυλία, τους Μεταξάδες, 
αλλά και από τα Πομακοχώρια. 

   

Εικόνα 26: Από την έκθεση του Μουσείου με φορεσιές Σαρακατσάνων (αριστερά).  
Εικόνα 27: Από την έκθεση του Μουσείου με φορεσιές Σαρακατσάνων (δεξιά).  

Η φορεσιά διαφοροποιείται ανάλογα με το κλίμα, δηλαδή στις βορειότερες περιοχές 
τα υφάσματα είναι πιο βαριά και τα κομμάτια της ενδυμασίας περισσότερα. Στις 
μεγαλύτερες ηλικίες τα χρώματα είναι πιο σκούρα. 

Χαρακτηριστικές είναι οι φορεσιές από το Σουφλί, που ήταν φτιαγμένες από μετάξι, 
κυρίως σε μπορντό χρώματα και με πολλά σχέδια στην ποδιά. Kάθε γυναίκα έφτιαχνε τη 
στολή μόνη της και από αυτή φαίνεται η δεξιότητα, η οικονομική δυνατότητα, αλλά και η 
καλλιτεχνική της έφεση. 

Μεταξωτές ήταν και οι φορεσιές από τη Νέα Βύσσα, ιδίως οι νυφιάτικες. Μοιάζουν 
στις ευρωπαϊκές φορεσιές και έχουν χαρακτηριστικό κεφαλόδεσμο, με τέσσερις μαντίλες. 
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Ορισμένες γυναικείες φορεσιές, για παράδειγμα από τα Πετρωτά ή το Διδυμότειχο 
έχουν δύο οπές στο επάνω μέρος, που χρησίμευαν για να μπορέσει για να θηλάσει η 
μητέρα το παιδί της, όταν το έπαιρνε μαζί της στο χωράφι. 

Περισσότερο λιτές και λιγότερο διακοσμημένες είναι οι φορεσιές των Πομάκων, που 
συνοδεύονται από απλό κεφαλόδεσμο για τις γυναίκες και καλπάκι για τους άνδρες.  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

Γ.3. Κλωστοϋφαντουργία βιομηχανική – εμπόριο υφασμάτων  

 

Τον 18ο αιώνα η παραγωγή υφασμάτων στη Βρετανία γνώρισε μεγάλη αύξηση, καθώς 
εφευρέθηκε ένας μηχανισμός εκτόξευσης της σαΐτας. Ο μηχανισμός αυτός ενσωματώθηκε 
στον μέχρι τότε χειροκίνητο αργαλειό και αύξησε πολύ σύντομα και θεαματικά την 
παραγωγική δυνατότητα των αργαλειών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση στη 
ζήτηση νημάτων για να υφανθούν και ακολούθως την ανάγκη εξεύρεσης μεθόδων 
μηχανικής πια παραγωγής νήματος. Μάλιστα προκηρύχθηκαν βραβεία σχεδιασμού 
κλωστικής μηχανής κι έτσι η κλωστοϋφαντουργία αποτέλεσε για τη βιομηχανική 
επανάσταση ένα από τα πρώτα πεδία εφαρμογής της και ανάδειξης των δυνατοτήτων της. 
Οι πρώτοι μηχανοκίνητοι αργαλειοί κατασκευάστηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, 
μιμούμενοι τις αρχές λειτουργίας του χειροκίνητου (Εικόνα 28).  

Στην Οθωμανική αυτοκρατορία η κλωστοϋφαντουργία αποτέλεσε τον πρώτο 
βιομηχανικό κλάδο που αναπτύχθηκε. Σε πρώτη φάση πολλαπλασιάστηκαν οι οικιακές 
υφαντουργικές χειροτεχνίες, όπως στα Αμπελάκια, ενώ στο δεύτερο μισό του 19ου αι. 
άρχισε η εκβιομηχάνιση της μεταξουργίας και αργότερα της βαμβακουργίας.  

Πέρα από τις επιπώσεις στην ύφανση, η βιομηχανοποίηση της παραγωγής είχε 
συνέπειες και στις ίδιες τις υφαντικές ίνες. Έτσι, σταδιακά στις φυσικές ίνες που 
αξιοποιούνταν για την παραγωγή νημάτων προστέθηκαν οι τεχνητές. Αυτές οι τεχνητές ίνες 
προέρχονται από ζωικές ή φυτικές υλικά πρώτες ύλες (όπως από κυτταρίνη από κορμούς 
δέντρων κτλ.) ή έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου από τον άνθρωπο από απλές χημικές ουσίες 
(όπως από παράγωγο του πετρελαίου προήλθε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το νάιλον, η 
πρώτη αμιγώς συνθετική ίνα στην ιστορία). Αντίστοιχα, με την πρόοδο της χημείας 
εφευρέθηκαν χημικές χρωστικές ουσίες για τη βαφή των υφασμάτων, ενώ σήμερα οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κι αυτοί ενσωματωθεί στην εξέλιξη της 
κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας. 

Η εκβιομηχάνιση και άρα η αύξηση της παραγωγής υφασμάτων είχε φυσικά 
επιπτώσεις και στο εμπόριό τους, το οποίο είχε επίσης μακρά ιστορία και ήταν σημαντικό 
για πολλούς λαούς και εμπορικούς δρόμους της Εγγύς Ανατολής. Μάλιστα ένα βασικό 
κτίριο της οθωμανικής πόλης, το μπεζεστένι σήμαινε «αγορά υφασμάτων». Κατά τον 19ο 
αιώνα πολλοί Έλληνες ασκούσαν το εμπόριο στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, γενικά στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία διακινώντας μεταξύ άλλων προϊόντων και υφάσματα.  

Όλη αυτή η κίνηση, πέρα από επιπτώσεις στο εμπόριο υφασμάτων, είχε συνέπειες και 
στη μόδα της εποχής. Με την πάροδο των ετών στα αστικά κέντρα η οικονομική ευμάρεια, 
οι επαφές με την Ευρώπη και οι νέες κοινωνικές συνθήκες συνέβαλαν στο να 
εξευρωπαϊστούν τα ενδύματα των Ελλήνων (Εικόνα 29). Μάλιστα σημαντικό μέρος των 
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εξόδων κάθε νοικοκυριού αφιερωνόταν στην εξασφάλιση μιας επιμελημένης έως 
πολυτελούς εμφάνισης.  

Τα ευρωπαϊκά ρούχα της αστικής, ανώτερης κοινωνικής τάξης επηρέασαν και τα 
ενδύματα των αγροτικών, κατώτερων κοινωνικών ομάδων της περιφέρειάς τους. Οι 
αγροτικές κοινωνίες ήταν μέχρι τότε αυτάρκεις και ως προς τη δημιουργία νημάτων, 
υφασμάτων και ενδυμάτων. Από τα τέλη του 19ου αιώνα όμως, με την επέκταση μεταξύ 
άλλων του σιδηρόδρομου και τη διευκόλυνση των επικοινωνιών, αρχίζουν να έχουν και οι 
κάτοικοι των χωριών στη διάθεσή τους νέα προϊόντα (έτοιμες κλωστές, υφάσματα, 
ραπτομηχανές) και να επηρεάζονται από τη μόδα και τις συνήθειες της εποχής, σταδιακά 
όλο και περισσότερο.  

 

 

Εικόνα 28: Σχηματική απεικόνιση των βασικών σταδίων παραγωγής και τα αντίστοιχα μηχανήματα. 

Εικόνα 29: Παρέα Ξανθιωτών φωτογραφίζεται στον 
δρόμο του σταθμού κάποιο κυριακάτικο πρωινό του 
1904. Είναι χαρακτηριστική η αστική εμφάνιση των 
Ξανθιωτών με τα καπέλα και τα μαλακόφια, όπως 
αυτά επιβάλλονται από την παρισινή μόδα, δηλαδή 
την κύρια έκφραση της ευρωπαϊκής Μπελ Επόκ. Η 
μόδα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, το 
κοσμοπολίτικο Πέραν της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
και κατευθείαν από τη Δυτική Ευρώπη.    
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