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Ορισµένες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, όπως οι Σέρρες, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Ξάνθη, ο Βόλος, ο Πειραιάς και το Αγρίνιο ανα-

πτύχθηκαν ως καπνικά κέντρα δηµιουργώντας σηµαντική κτιριακή υποδοµή για την αποθήκευση και επεξεργασία του καπνού. Πολλά από τα κτίρια

αυτά, ιδιαίτερα επιµεληµένης κατασκευής και αρχιτεκτονικής ποιότητας, εξακολουθούν να δεσπόζουν σε κεντρικά σηµεία των παραπάνω πόλεων.

Το θέµα της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας επιλέχθηκε όχι τυχαία αλλά επειδή ο καπνός είναι ένα από τα βασικότερα προϊόντα που συντέλεσε

στην εκβιοµηχάνιση του ελληνικού κράτους και βοήθησε στην επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας σε χρόνια δύσκολα και ταραγµένα για την χώρα.

Στις πόλεις λοιπόν αυτές διεξήχθη και η έρευνα, η οποία διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2008.

Η εργασία βασίζεται σε µια εκτεταµένη βιβλιογραφική αναφορά στην ιστορία του καπνού από την στιγµή της εισαγωγής του στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα είναι προϊόν της επιτόπιας εµπειρικής έρευνας των ιστορικών κτιρίων των καπναποθηκών µε επίκεντρο τα προπολεµικά κτίρια που πα-

ρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στόχος της είναι η καταγραφή των σηµαντικότερων από τα κτίρια αυτά και η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής

τους καταγωγής.

Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Μελετάται η ιστορία του καπνού: η ανακάλυψη και διά-

δοσή του, η εισαγωγή του στην Ελλάδα, η εµφάνιση των πρώτων σιγαρέτων και µηχανών επεξεργασίας καπνού. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά

στην καπνεµπορική τάξη και στο λεγόµενο «καπνικό ζήτηµα» και τέλος αναλύονται οι κατηγορίες του καπνού και τα στάδια καλλιέργειας του.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι εµπειρίες και πληροφορίες που αποκοµίστηκαν από τις επισκέψεις στις πόλεις των Σερρών, Θεσσα-

λονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Βόλου, Αγρινίου και Πειραιά. Για κάθε πόλη ξεχωριστά παρατίθενται ιστορικά στοιχεία τόσο για την ίδια την περιοχή όσο

και για τις καπναποθήκες. Έπειτα γίνεται γενική περιγραφή της λειτουργίας, µορφολογίας και κατασκευής των κτιρίων, ενώ στη συνέχεια αναλύονται

εκτενώς συγκεκριµένα κτίρια, ανάλυση η οποία υποστηρίζεται σε – ιστορικά στοιχεία, σχέδια και φωτογραφίες.

Ολοκληρώνοντας παρατίθεται ένα συµπερασµατικό κεφάλαιο όπου λαβαίνει χώρα η συγκριτική µελέτη του αποκοµισθέντος υλικού και δια-

τυπώνονται ορισµένες διαπιστώσεις που προκύπτουν απ’ αυτή τη µελέτη.

Με την παρούσα έρευνα προσδοκάτε η ενηµέρωση για τα εναποµείναντα ιστορικά κτίρια των καπναποθηκών και η αναζωπύρωση του χαµένου

ενδιαφέροντος γι’ αυτά.
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Ο καπνός είναι ένα φυτό της ιδίας οικογένειας µε την πατάτα, τη ντοµάτα, τη

µελιτζάνα, το πιπέρι. Το γένος Nicotiana περιλαµβάνει περίπου 1000 είδη, από τα

οποία µόνο δύο έχουν καλλιεργηθεί σε ευρεία κλίµακα, η Nicotiana tabacam και η

Nicotiana Rustica. Από αυτά, η Nicotiana Tabacam είναι ο κυρίαρχος τύπος παραγω-

γής τσιγάρων και καπνού. Το όνοµά του το οφείλει στον Γάλλο πρεσβευτή Jean

Nico, ο οποίος τον εισήγαγε και τον διέδωσε το 1560 στη Γαλλία. Η αρχή ωστόσο

πιστεύεται ότι έγινε περίπου το 6000 π.Χ στην Αµερική, όπου και άρχισε να φυτρώ-

νει. Ήδη πριν την εποχή του Χριστού, οι Ινδιάνοι της Αµερικής είχαν αρχίσει να χρη-

σιµοποιούν τον καπνό µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως σε θρησκευτικές

και ιατρικές πρακτικές. Ο καπνός εθεωρείτο πανάκεια και χρησιµοποιείτο σαν επικα-

λυπτικό πληγών και παυσίπονο. Όταν ο Χριστόφορος Κολόµβος και το πλήρωµα του

έφτασαν στον Νέο Κόσµο, στις 15 Οκτωβρίου 1492, οι Ινδιάνοι του πρόσφεραν σαν

δώρο αποξηραµένο καπνό. Σύντοµα µετά, οι ναύτες έφεραν τον καπνό στην Ευρώπη

και το φυτό άρχισε να καλλιεργείται σε όλη την ήπειρο. Ο Γάλλος καθηγητής των

φυσικών επιστηµών, Emil Bouan, στο βιβλίο του “Le Tabac, Culture et Industrie”,

ασχολείται µε την προέλευση του φυτού του καπνού, την προοδευτική καλλιέργειά

του σε όλο τον κόσµο µέχρι και τη χρήση του . Αναφέρει ότι ο καπνός απαντάται ως

αυτοφυές φυτό στην Αµερική, την Κίνα, την Περσία, την Αίγυπτο, το Ακρωτήριο

της Καλής Ελπίδας και την Αυστραλία πράγµα το οποίο, όπως γίνεται αντιληπτό, πε-

ριπλέκει ακόµη περισσότερο την υπόθεση της προέλευσης του καπνού. Πάντως, κα-

Ν.Σκλιάς, «Το Ελληνικό Καπνεµπόριο», Αθήνα 1955, σελ. 41
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Κουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Το φυτό του καπνού

(Βιβλίο "Ελληνικός καπνός”)

Το φυτό του καπνού στο αγρόκτηµα

(Βιβλίο "Ελληνικός καπνός”)

Φύλλο καπνού

(Αφιέρωµα της εφηµε-

ρίδας “Καθηµερινή” για

τον καπνό και το κα-

πνεµπόριο)

1.1 Ανακάλυψη



ταλήγει και αυτός αποδεχόµενος την άποψη ότι η Αµερική υπήρξε το αρχικό λίκνο

του καπνού, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε.

Η πρώτη είδηση για τον καπνό έφτασε στην Ευρώπη το 1511, την εποχή των

ταξιδιών του Κολόµβου και κυρίως από τα άµεσα πρόσωπα του περιβάλλοντος του .

Πρώτα έφτασε στην Ισπανία από το Περού κατά τον 16ο αιώνα, στην αρχική µορφή

φύλλων και αργότερα οι σπόροι του. Πρωτοκαλλιεργήθηκε στην Πορτογαλία, την

Αυστρία και τη Γαλλία περίπου το 1560 και στη Γερµανία το 1565, αρχικά για λόγους

διακοσµητικούς και στη συνέχεια για θεραπευτικούς σκοπούς.

Στην Ελλάδα πιθανολογείται η εισαγωγή του καπνού από την Τουρκία το

1601, η οποία τότε κατείχε και εδάφη της σηµερινής Ελλάδας, της Βουλγαρίας και

της Γιουγκοσλαβίας καθώς και της Μικράς Ασίας και του Πόντου, από αγγλικά εµπο-

ρικά πλοία στην Κωνσταντινούπολη. Από το λιµάνι της Κωνσταντινούπολης πιστεύ-

εται ότι άρχισε και η πρώτη εισαγωγή και αγοραπωλησία καπνού από τα πλοία .Ως

το 1687 η κυκλοφορία του ήταν ελεύθερη για πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα. Οι

Έλληνες που κατοικούσαν στην περιοχή αλλά και στα υπόλοιπα λιµάνια της χώρας,

κατείχαν ως επί το πλείστον την εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα της οθω-

µανικής αυτοκρατορίας. Επόµενο ήταν να αντιληφθούν την µελλοντική αξία του

προϊόντος και κατά πόσο θα ήταν επικερδές το εµπόριό του και άρχισαν σιγά σιγά

να επιδίδονται σε αυτό. Ωστόσο, από το 1700 και µετά επιτράπηκε η ελεύθερη

Αφιέρωµα της εφηµερίδας «Καθηµερινή» για τον καπνό και το καπνεµπόριο.
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Το φυτό του καπνού

(Αφιέρωµα της εφηµερίδας “Κα-

θηµερινή” για τον καπνό και το

καπνεµπόριο)

Το φυτό του καπνού

(Εθνικός Οργανισµός Καπνού)

Το φυτό του καπνού

(Βιβλίο "Ελληνικός

καπνός”)

Το φυτό του καπνού

και η συλλογή του

στο αγρόκτηµα,

(Εθνικός Οργανισµός

Καπνού)

1.2 ∆ιάδοση

1.3 Εισαγωγή στην Ελλάδα



χρήση του καπνού και του επιβλήθηκε φορολογία από το 1883. Από τότε δηµιουρ-

γήθηκε και το επάγγελµα του τουτουντζή (καπνάς) το οποίο εξασκούσαν ως επί το

πλείστον Έλληνες και λιγότερο Αρµένιοι, Εβραίοι και Τούρκοι. Αυτοί οι επαγγελµατίες

λοιπόν, αρχικά φρόντιζαν µόνο την αυξανόµενη κατανάλωση του καπνού στο εσω-

τερικό της αυτοκρατορίας, αργότερα όµως άρχισαν να προωθούν και την αύξηση της

καλλιέργειας του καπνού στις διάφορες περιφέρειές της. Χάρη στις γεωλογικές και

κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στις περιοχές αυτές, ο καπνός που πα-

ραγόταν ήταν εκλεκτής ποιότητας, µε εξαιρετικές ιδιότητες αρώµατος και καύσεως.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησαν και τα πρώτα δειλά βήµατα εξαγωγής µικρής

ποσότητας καπνού σε γειτονικές χώρες όπως Αίγυπτος, Ιταλία και Ρωσία.

Η οµαλή εξέλιξη του ελληνικού καπνεµπορίου στην οθωµανική αυτοκρατορία

διήρκεσε ως το 1855. Με την επανάσταση του 1821 και την αναγνώριση του ελλη-

νικού κράτους το 1828, ελάχιστες ήταν οι καπνοπαραγωγικές περιοχές εντός των

ελληνικών συνόρων, όπως η Λαµία, η Θήβα, το Μεσολόγγι και το Άργος, που θεω-

ρούνταν οι κυριότερες καπνοπαραγωγικές περιφέρειες. Επιπλέον, ο πληθυσµός δεν

ξεπερνούσε τις 800 χιλιάδες οπότε η καπνική παραγωγή και το εµπόριο ήταν ελάχι-

στο και εξυπηρετούσε καθαρά τις ανάγκες του νεοσύστατου κράτους. Ο Κριµαϊκός

Πόλεµος όµως, από το 1853 έως το 1856, σηµειώνει ένα σταθµό εξαιρετικής και

ανυπολογίστου σηµασίας για την µελλοντική καπνική κίνηση και το ελληνικό καπνε-

µπόριο.
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Το κάπνισµα σιγαρέτου

(Εθνικός Οργανισµός Καπνού)

χάρτης 1.1

Καπνοπαραγωγικές περιοχές

εντος των ελληνικών συνόρων

µετά το 1821.

(σύνθεση συντακτριών)

Καπνοπαραγωγικές περιοχές:

_Λαµία

_Θήβα

_Μεσσολόγγι

_Άργος
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χάρτης 1.2

ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑ∆Α.

Οι κυριότερες καπνεµπορικές περιφέρειες το

1828

(σύνθεση συντακτριών)



Την εποχή του Κριµαικού πολέµου κάνει την εµφάνιση του το σιγαρέτο ως

µέσο χρήσης του καπνού. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η χρήση του σιγαρέτου έγινε

γνωστή από τους Ρώσους αιχµαλώτους, αξιωµατικούς και στρατιώτες που πολεµού-

σαν κατά των συµµαχικών στρατευµάτων. Οι Άγγλοι αξιωµατικοί και στρατιώτες το

δοκίµασαν και τους άρεσε, διότι το βρήκαν εύκολο στη χρήση, ευχάριστο στη γεύση

και κοµψό στην εµφάνιση. Έτσι το εισήγαγαν επιστρέφοντας και στην Αγγλία, όπου

η χρήση του έγινε ευπρόσδεκτη και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Από εκεί µεταφέρθηκε

και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στην Αµερική και άρχισε να κυριαρχεί, πα-

ραµερίζοντας τους υπόλοιπους τρόπους χρήσης του καπνού που ήταν γνωστοί µέχρι

τότε. Αυτό είχε ως επακόλουθο να αναπτυχθεί ταχύτατα ένας τεράστιος κλάδος πα-

γκόσµιου εµπορικής, οικονοµικής και τεχνικής δραστηριότητας, η σιγαρετοβιοµηχα-

νία, τα προϊόντα της οποίας ήταν αρχικά χειροποίητα, σύντοµα όµως, µε µια

καταπληκτική τεχνική ανάπτυξη έγιναν µηχανοποίητα και κυριάρχησαν σε όλη την

παγκόσµια καπναγορά ως προϊόντα τεχνικής, γευστικής και αισθητικής τελειότητας .

Συγκεκριµένα, η αρχική χειροποίητη επεξεργασία του καπνού µέχρι να γίνει

σιγαρέτο ήταν η ακόλουθη: οι καπνοπώλες εµπορεύονταν καπνό επεξεργασµένο και

έτοιµο προς κάπνισµα από διάφορες επαρχίες. Αυτός έρχονταν στο µαγαζί τους σε

δέµατα (µπάλες), τα οποία ανοίγονταν από ειδικούς τεχνίτες, τους χαρµατζήδες4

που ήταν υπεύθυνοι και για την ανάµειξη του καπνού µε ορισµένη αναλογία άλλης

ποικιλίας. Η ανάµειξη χαρµανιών, ποικιλιών και διαφόρων ποιοτήτων καπνού γινόταν

προκειµένου το κατασκευαζόµενο σιγαρέτο να έχει την κατάλληλη γεύση και

Αχ.Μάντζαρης «Το Ελληνικό Καπνεµπόριο», Αθήνα 1955, σελ. 12
4 Αχ.Μάντζαρης «Το Ελληνικό Καπνεµπόριο», Αθήνα 1955, σελ. 13
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Άνοιγµα δεµάτων επεξερ-

γασµένου καπνου από

καπνοπώλες

(Αφιέρωµα της εφηµερίδας

«Καθηµερινή» για τον

καπνό και

το καπνεµπόριο)

Οι Χαρµατζήδες

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)

Το σιγαρέτο

(Αφιέρωµα της εφηµερίδας

«Καθηµερινή» για τον καπνό και

το καπνεµπόριο)

1.4 Εµφάνιση Σιγαρέτου



άρωµα. Οι χαρµατζήδες ήταν συνήθως και καπνοπώλες. Έπειτα οι ίδιοι, πωλούσαν

ένα λεπτό και ανάλογο τσιγαρόχαρτο σε φύλλα (25-40 στον αριθµό), το οποίο προη-

γουµένως είχαν κόψει µε µαχαίρι σε µικρά κοµµάτια.

Από το έτος 1890, αυξανόταν συνεχώς η κατανάλωση των χειροποίητων σι-

γαρέτων, τα οποία προµηθεύονταν ως επί των πλείστων οι εύπορες τάξεις. Την

πρώτη σιγαροποιητική µηχανή έφερε στην Ελλάδα από την Αγγλία, ο καπνοβιοµή-

χανος Αγγελίδης το 1895. Η µηχανή αυτή δεν ήταν τελειοποιηµένη και τίθετο σε κί-

νηση µε γκαζοµηχανή. Η πρώτη λειτούργησε στην Αθήνα, έπειτα σε καπνεργοστάσιο

στον Πειραιά, µε παραγωγή πεντακόσια περίπου κιλά σιγαρέτων ηµερησίως. Τελει-

οποιηµένη σιγαροποιητική µηχανή έφερε πρώτος στην Αθήνα ο καπνοβιοµήχανος

Βάρκας Κ., στον Πειραιά ο Σπάθης και στον Πύργο ο Καραβασίλης το 19095. Τότε

έγιναν κινητοποιήσεις από τους εργαζοµένους (σιγαροποιούς) γιατί έχαναν το µερο-

κάµατό τους. Μάλιστα, έγινε µια συµφωνία να αναγράφεται στα κουτιά των τσιγά-

ρων η λέξη «Μηχανοποιηµένος» για τον καπνό, σε αντίθεση µε τον «Χειροποίητο»

που θεωρούταν, κατά τους σιγαροποιούς, καλύτερος. Στις αρχές του 1926 απαγο-

ρεύτηκε η κοπή του καπνού µε το «Χαβάνι» και τον Μάιο του 1926 απαγορεύτηκε

και το χειροποίητο στριφτό τσιγάρο6.

Όπως είναι φυσικό, µετά την απελευθέρωση και προσάρτηση της Θεσσαλίας

το 1881 στην Ελλάδα, αυξήθηκε σηµαντικά η καπνοπαραγωγή και παράλληλα η δρα-

στηριότητα του καπνεµπορίου όπως και η εξαγωγή. Συγκεκριµένα, έως το 1911,

µέσα σε 30 χρόνια δηλαδή, έφτασε τις 6.600.000 οκάδες από 823.000 οκάδες που

5 Σερραίος Ιωάννης, «Πέρι της εισαγωγής µονοπωλίου καπνού εν Ελλάδι», Αθήνα 1933, σελ. 23
6 Εξάρχου Θωµάς, «Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918 - 1978», Ξάνθη 1999, σελ. 13
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Μεταφορά δεµάτων

καπνού

(Αφιέρωµα της εφηµε-

ρίδας «Καθηµερινή»

για τον καπνό και το

καπνεµπόριο)

Το χαβάνι

(αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.)

1.5 Πρώτη Μηχανή

Απόλαυση

στριφτού

τσιγάρου και

καφέ. (αρχείο

Η.Σαµαρά)
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ήταν το 1858. Από τότε, σηµειώνονται τα µεγάλα γεγονότα της εθνικής µας ιστορίας

και της παράλληλης ανάπτυξης της καπνικής µας οικονοµίας, ως παράγοντα κοινω-

νικής δραστηριότητας και εθνικού εισοδήµατος. Το 1912 οι Βαλκανικοί και το 1914

ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, δίνουν στην Ελλάδα την ευκαιρία να απελευθερώσει τις

περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και των νησιών, οι οποίες απο-

τελούσαν µεγάλα καπνοπαραγωγικά κέντρα. Σηµαντικό θεωρείται µάλιστα ότι σε

αυτές τις περιοχές εγκαταστάθηκαν οµογενείς από την Τουρκία, χάρη στην ανταλ-

λαγή πληθυσµών. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα µας κατέλαβε και διατήρησε µέχρι

το 1940 την πρώτη θέση στην παραγωγή ανατολικών καπνών και στην εξαγωγή

τους στην παγκόσµια αγορά. Η ανάπτυξη των εξαγωγών και η κατάκτηση των διε-

θνών αγορών έγινε είτε µε την σύναψη εµπορικών σχέσεων, είτε µε την ίδρυση

αντιπροσωπειών και επιχειρήσεων στις χώρες αυτές.

Η απόλυτη ελευθερία διακίνησης του προϊόντος, η σταθερή αύξηση χρήσης

του καπνού, η επέκταση της καλλιέργειας και η αύξηση της παραγωγής, καθώς και

η ανάπτυξη του εξαγωγικού εµπορίου του καπνού συντέλεσαν στην παράλληλη ανά-

πτυξη της δύναµης της καπνεµπορικής τάξης και της οικονοµικής της ευηµερίας,

ώστε γρήγορα αποτέλεσε µια σοβαρή κοινωνική τάξη και ξεχωριστή επαγγελµατική

κατηγορία µεταξύ των λοιπών συντεχνιών της εποχής. Η σύνδεση της νέας καπνε-

µπορικής τάξης, όπως ήταν φυσικό, στην αρχή ήταν ανοµοιόµορφη διότι αποτελού-

νταν από τρεις οµάδες. Ο πυρήνας της ήταν η οµάδα των καπνεµπόρων της

ελεύθερης Ελλάδας και στη συνέχεια ήταν οι οµογενείς καπνέµποροι που εργάζονταν Φόρτωση του πλοίου exemblar 07/04/1950 (αρχείο Ακριτίδη,

από "Το καπνικό στην Καβάλα" του Ιω.Β.Ιωαννίδη)

Φόρτωση φορτηγού (αρ-

χείο Κυριακ., βιβλίο "Το

καπνικό στην Καβάλα" του

Ιω.Ιωαννίδη

1.6 Καπνεµπορική Τάξη



παλιότερα στα µεγάλα καπνικά κέντρα της δυτικής Θράκης και Μακεδονίας, δηλαδή

της Ξάνθης, Κοµοτηνής, Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών, Θεσσαλονίκης και των νησιών.

Τέλος, ήταν οι καπνέµποροι του Πόντου, της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης,

οι οποίοι, είτε εργάζονταν στην περιοχή τους, είτε ήταν εγκατεστηµένοι σε διάφορες

αγορές του εξωτερικού και προτίµησαν να µεταφέρουν την έδρα των εργασιών τους

στην ελεύθερη και µεγάλη πλέον πατρίδα τους. Σε αυτούς, προστέθηκαν και αντι-

πρόσωποι διαφόρων ξένων καπνεµπορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν για πολλά

χρόνια εγκατεστηµένοι στην Τουρκία και εργάζονταν στην εξαγωγή των καπνών των

ελληνικών επαρχιών, που βρίσκονταν τότε στην κυριαρχία της αυτοκρατορίας και

παρέµειναν, συνεχίζοντας τις εργασίες τους υπό την ελληνική κυριαρχία πλέον.

Όλοι οι παραπάνω, αντιµετώπιζαν τα επαγγελµατικά τους ζητήµατα και κανό-

νιζαν τις δραστηριότητές τους µεµονωµένα και ατοµικά. Σύντοµα όµως, αντιλήφθη-

καν ότι οι συνθήκες πλέον ήταν κατά πολύ διαφορετικές. Και αναγνώρισαν εγκαίρως

την ανάγκη της από κοινού επιδίωξης και ενιαίας διαχείρισης των ζητηµάτων τους,

προκειµένου να συντονίζουν την δράση των µελών της νέας αυτής τάξης. Αυτός

ήταν και ο στόχος του Πανελλήνιου Καπνεµπορικού Συνεδρίου, στο οποίο συµµετεί-

χαν αντιπρόσωποι αναγνωρισµένων επαγγελµατικών σωµατείων. Στις 19/12/1924

αποφάσισαν να ιδρύσουν στην Αθήνα την Ένωση Καπνεµπορικών Σωµατείων µε την

επωνυµία “Καπνεµπορική Οµοσπονδία της Ελλάδος”, προκειµένου να προστατεύσουν

τα συµφέροντά τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής, εµπορίας και ορ-

γάνωσης σωµατείων κατά πόλεις. Μέσω του συνεδρίου, λήφθηκε απόφαση να ορι-

σθούν ως καπνεργατικά κέντρα οι πόλεις Κοµοτηνή, Ξάνθη, ∆ράµα και Καβάλα. Η

νεοσύστατη εργατική τάξη, αποτέλεσε κυρίαρχη δύναµη του ελληνικού εργατικού κι-
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Στελέχη καπνεµπορικών επιχειρήσεων κατά τη φόρτωση του

καπνού σε καράβι για εξαγωγή (Αφιέρωµα της εφηµερίδας

«Καθηµερινή» για τον καπνό και το καπνεµπόριο)

Μηχανή παρασκευής σιγαρέτων. Στην άκρη έχει ειδικό εξάρτηµα

για την παραγωγή στρογγυλών ή ελλειψοειδών σιγαρέτων. Η

άκρη των σιγαρέτων µπορεί να είναι χρυσή ή µε φελλό ή χρώ-

µατος αχύρου ή µεταξωτή. (αρχείο Ν.Ζουλιάµη)
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χάρτης 1.3
Αντιπρόσωποι των αναγνωρισµένων εµπορικών

σωµατείων που συµµετείχαν στο Πανελλήνιο
Καπνεµπορικο συνέδριο µε σκοπό την ιδρύση
καπνεµπορικής οµοσπονδίας , στις 11 ∆εκεµ-

βρίου 1924.(σύνθεση συντακτριών)

Αντιπρόσωποι των αναγνωρισµένων εµπο-
ρικών σωµατείων
_ΑΘΗΝΑ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ :.Ένωση Εξαγωγικών Οίκων Καπνού.Λ.Σαπαντζής και Ι.Παπαστράτος
_ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ , ΘΡΑΚΗ :.Σύλλογος καπνεµπόρων.Γρ.Γρηγοριάδης, Μ.Πετρίδης, J.Mounsey
_ΑΓΡΙΝΙΟ :.Καπνεµπορικός Σύλλογος (Αγρινίου).Ε.Παπαστράτος, Χρ.Παπαπέτρος και
Μεν.Παναγόπουλος
_ΞΑΝΘΗ :.Σύλλογος Καπνεµπόρων (Ξάνθης).Αριστ.Πιαλόγλου
_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :.Σύλλογος Καπνεµπόρων (Θεσ/νίκης).Γ.Χατζηγεωργίου, Χρ.Λογοθέτης, Μ.Μπε-
νουζίλιο
_ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ :.Καπνεµπορικός Σύνδεσµος Kαρδίτσας.Α.Παλαµιώτης, Γ.Αλλαµάνης
_ΒΟΛΟΣ :.Καπνεµπορικός Σύνδεσµος Βόλου.Ι.Βλαχάβας, Π.Χατζηκωνσταντίνου, κ.Λα-
µπρίδης
_∆ΡΑΜΑ :.Σύλλογος Καπνεµπόρων ∆ράµας
Lutfe Kali, Σ.Πιαλόγλου και Οδ.Κυριακόπουλος
(αρµόδιος εξουσιοδοτηµένος παρά των ηµετέ-
ρων Σωµατείων)



νήµατος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου και πολυπληθή συµπαγή κλάδο της ερ-

γατικής τάξης, κυρίως στις περιοχές της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

Το 1930 υπήρχαν 25 σωµατεία και πάνω από 22 χιλιάδες εγγεγραµένα µέλη.

Οι καπνεργάτες ήταν η κυρίαρχη εργατική δύναµη του Ελληνικού εργατικού

δυναµικού κατά την διάρκεια του µεσοπολέµου. Αποτελούσαν δε τον πολυπληθέ-

στερο και πλέον συµπαγή κλάδο της εργατικής τάξης µε ισχυρή παρουσία στις πόλεις

Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι ξένες καπνεµπο-

ρικές εταιρείες εξήγαγαν επεξεργασµένο καπνό και απασχολούσαν χιλιάδες χριστια-

νούς και µουσουλµάνους. Οι Αµερικάνοι έµποροι οδηγήθηκαν στην εξαγωγή

ακατέργαστου καπνού από το λιµάνι της Καβάλας, λόγω του υψηλού κόστους της

επεξεργασίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τις πρώτες απεργίες

και συγκρούσεις των καπνεργατών το 1909. Επιπλέον, για την µείωση του κόστους,

οι έµποροι αντικατέστησαν τους ειδικευµένους εργάτες µε γυναίκες εργάτριες, οι

οποίες αµείβονταν µε χαµηλό ηµεροµίσθιο. Αποτέλεσµα και πάλι απεργίες και βίαιες

συγκρούσεις. Το 1913 έχουµε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο καπνεργατικό συνέδριο

και αποφασίζουν εκεί να ιδρύσουν στην Καβάλα µια κεντρική επιτροπή δράσης. Μια

ακόµα απεργία έχουµε τον Μάρτιο του 1914 που ήταν καθοριστική για την τύχη των

καπνεργατών και συγκλόνισε την Μακεδονία. Μετά από είκοσι µέρες απεργία αρκετά

από τα αιτήµατα των καπνεργατών έγιναν δεκτά από τους καπνεµπόρους. Όπως

προαναφέρθηκε ο καπνός ήταν βασικό εξαγώγιµο προϊόν της Μακεδονίας και της

Θράκης και ήταν εµφανής η επιρροή στην οικονοµική ζωή της Καβάλας και της Θεσ-

σαλονίκης. Από το 1922 χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες, άνεργοι, κατευθύνθηκαν στη
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Καπνεργάτες

(Βιβλίο "Το καπνικό στην

Καβάλα" του Ιω. Β. Ιωαννίδη)

Καπνεργάτες πληµµυρίζουν την κεντρική πλατεία µετά το σχόλα-

σµα (φωτ. περίπου 1960, βιβλίο "Το καπνικό στην Καβάλα" του

Ιω. Β. Ιωαννίδη)

1.7 Καπνικό Ζήτηµα



γη της Β. Ελλάδος για να δουλέψουν στις ξένες καπνεµπορικές εταιρείες. Μετά την

άφιξη των προσφύγων και µέχρι την οικονοµική κρίση του 1929 το καπνικό ζήτηµα

είχε ιδιαίτερη κοινωνική ένταση και συγκρούσεις, όπου οι καπνέµποροι φάνηκαν

αποφασισµένοι να µειώσουν το κόστος επεξεργασίας αλλά και να επιβάλλουν νέες

εργασιακές σχέσεις. Το 1930 η Καπνεργατική Οµοσπονδία αριθµούσε 25 σωµατεία

και πάνω από 22 χιλιάδες µέλη. Την περίοδο 1927 και 1928 εκδηλώθηκαν οι µεγα-

λύτερες και µαζικότερες απεργίες όπου οι καπνέµποροι απαντούσαν µε κλείσιµο των

εργοστασίων και οι δυνάµεις καταστολής του κράτους αντιµετώπιζαν τους απεργούς

µε σκληρότητα που είχε σαν αποτέλεσµα νεκρούς και τραυµατίες. Οι καπνεργάτες

χαρακτηρίζονταν πλέον ως “επικίνδυνη τάξη”, την οποία το κράτος επιθυµούσε να

περιορίσει.7

Η αποσυµφόρηση του επαγγέλµατος άρχισε µε την δηµιουργία του Τ.Α.Κ.

(Ταµείο Ασφαλίσεως Καπνεργατών). Αυτό επέβαλε την χρήση επαγγελµατικού βι-

βλιαρίου από το 1926 και καταργήθηκε η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελµα. Η

ανεργία άρχισε να φαίνεται µετά από το 1929 και µεγάλωσε ακόµα από τότε µέχρι

το 1936 που µε την αλλαγή του συστήµατος επεξεργασίας “Τόγκα” στηρίχθηκε στην

µαζική απασχόληση των γυναικών στο επάγγελµα. Το 1920 οι γυναίκες ήταν διπλά-

σιες από τους άνδρες στο επάγγελµα και το 1930 τους ξεπερνούσαν κατά 7 φορές.

Και αυτό οφειλόταν όπως αναφέραµε και παραπάνω στο ότι οι γυναίκες αµείβονταν

λιγότερο.

Συγκεκριµένα, το 1960-65 στην αποθήκη επί των οδών Γαζή µε Γαµβέτα στο Βόλο

απασχολούσαν 1000 εργάτριες µε µισθό 40 λεπτά και 400 εργάτες µε µισθό 48

λεπτά.

7Αρθρο του Παπακοσµά Κώστα, µέλος του ∆ηµοτικού Μουσείου και πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου

Καβάλας
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Καπνεργάτριες εν ώρα

εργασίας σε

καπνοµάγαζο της

Καβάλας,

(αρχείο Μουσείου

καπνού Καβάλας)

Καπνεργάτες σε

καπνοµάγαζο

της Καβάλας

(αρχείο Μου-

σείου καπνού

Καβάλας)

∆ιαδήλωση Καπνεργάτών της Καβάλας

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)



Ο καπνός όπως προαναφέραµε είναι ένα από τα κυριότερα και πολυτιµότερα

προϊόντα της χώρας µας και κατείχε µια πολύ καλή θέση στην οικονοµία της. Περισ-

σότερες από 100 χιλιάδες ελληνικές αγροτικές οικογένειες εργάζονταν στην παρα-

γωγή του καπνού, ενώ περίπου 30 χιλιάδες οικογένειες απασχολούνταν µε την

επεξεργασία και το εµπόριο του. Συνεπώς περισσότερα από 500 χιλιάδες άτοµα (πε-

ρίπου το 6% του ελληνικού πληθυσµού) ζούσαν από την ενασχόληση του καπνού8.

Από την ποσότητα που παραγόταν στην χώρα µας, που αποτελούσε το 2%

της παγκόσµιας παραγωγής, εξαγόταν το 90% σε περισσότερες από 40 χώρες σε

ολόκληρο τον κόσµο. Συνεχώς υπήρχε διάκριση στο εξωτερικό από ιδιωτικές καπνε-

µπορικές επιχειρήσεις µε τεχνική και εµπορική πείρα πολλών γενεών, µε άρτια ορ-

γάνωση, ευρείες διεθνείς επαφές και πλήρως συγχρονισµένο αποθηκευτικό και

µηχανολογικό εξοπλισµό, που εθεωρείτο υποδειγµατικός στον χώρο των Ανατολικών

καπνών. Ενώ σηµειώνεται από δηµοσιονοµική πλευρά ότι ο καπνός αποτελούσε το

σοβαρότερο στήριγµα του κρατικού προϋπολογισµού.

8Γενική ∆ιοίκησις Θράκης, «Καπνική Σύσκεψις Καβάλας», Τα επίσηµα πρακτικά, Σεπτέµβριος 1937, σελ 40
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Αρµάθες κρεµασµένες

(Βιβλίο "Ελληνικός

Καπνός”)

Αρµάθιασµα-

µπούρλιασµα

(επεξεργασία των

καπνόφυλλων),

(αρχείο Μουσείου

καπνού Καβάλας)

Το φυτό του καπνού

και η συλλογή του

στο αγρόκτηµα

(Εθνικός Οργανισµός

Καπνού)

1.8 Κατηγορίες Καπνού



Όπως αναφέραµε, ο καπνός χωρίζεται σε διάφορες ανάλογα µε τον

σπόρο που διατίθεται και τις διαδικασίες συντήρησης και επεξεργασίας. Καταρχήν

ανάλογα µε τον τρόπο που αποξηραίνονται διαχωρίζονται σε:

• Ηλιοαποξηραινόµενα (Ανατολικού τύπου)

• Θερµοαποξηραινόµενα (τύπου Βιρτζίνια)

• Αεροαποξηραινόµενα (τύπου Μπέρλευ)

Ο καπνός µας (εµπορικά και βιοτεχνικά) ανήκει στην κατηγορία «Ανατολικών

καπνών» στην οποία ανήκουν συναγωνιστικά η Τουρκία και η Βουλγαρία. Σύµφωνα

µε κανονισµούς 1075/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ποικιλίες ακατέργαστου καπνού

κατατάσσονται σε 8 οµάδες εκ των οποίων οι 4 τελευταίες είναι ελληνικές ποικιλίες

ανατολικού τύπου. Τα ανατολικά καπνά διακρίνονται σε 3 βασικές εµπορικές κατη-

γορίες:

• Αρωµατικά : κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το άρωµα.

• Γεύσης : προσδιορίζουν ή επηρεάζουν το χαρακτήρα του µείγµατος (χαρµα-

νιού) των τσιγάρων.

• Ουδέτερα : τα οποία µπορούν να προστεθούν σε όλα τα χαρµάνια χωρίς να

αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και το άρωµα τους.

Στην χώρα µας καλλιεργόντουσαν µια πλούσια συλλογή από ποικιλίες κα-

πνού,οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα µορφολογικά και φυσιολογικά

γνωρίσµατα, τις εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις και τους ποιοτικούς χαρακτήρες. Όλες

αυτές οι ποικιλίες δηµιουργούνται από το καπνολογικό ινστιντούτο.
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∆ιαχωρισµός των καπνών

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός)”



“Στην Ελλάδα οι ποικιλίες καπνών που παράγονταν
ήταν κυρίως τα ανατολικά καπνά. Πριν τον παγκόσµιο πό-
λεµο ήταν από τα πιο περιζήτητα γνωστά ως εκλεκτής ποιό-
τητας και τα χρησιµοποιούσαν όσοι ήθελαν να βελτιωθούν.
Από τα σηµαντικότερα ήταν ο µπασµάς.

Όµως αργότερα,µετά τον παγκόσµιο πόλεµο, προ-
σπαθώντας να ρίξουν τις τιµές, επικράτησαν τα αµερικάνικα
καπνά (Burley και Virginia). Τα καπνά αυτά ήταν κατώτερα
σε ποιότητα, ενώ φθηνότερα και µε µεγάλη απόδοση. Όσοι
ήθελαν να προχωρήσουν αναγκάστηκαν να τα εισαγάγουν
χωρίς όµως αυτό να σταµατήσει εντελώς την χρήση ανατο-
λικών αφού οι Ευρωπαίοι τα χρησιµοποιούσαν για να βελ-
τιώσουν τα χαρµάνια τους.

Αγόρασαν και στην Ελλάδα “Virginia” (όπως και άλλες
ποικιλίες από Ιταλία) αλλά το έδαφος δεν βοηθούσε και
γι΄αυτό και µετέπειτα παρατηρείται πτώση της καπνοπαρα-
γωγής.”

Προφορική µαρτυρία από πρώην εργαζόµενους (Ανδρεάτη και

Γαϊτανίδη) του Εθνικού Οργανισµού Καπνού σε οµιλία που

πραγµατοποιήθηκε στις 15/7/2007 στον Βόλο.
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χάρτης 1.4

Ποικιλίες Καπνού και Τόπος Παραγωγής

τους.(σύνθεση συντακτριών)



Όσον αφορά την καλλιέργεια, ο καπνός είναι ένα φυτό που καλλιεργείται

τους θερινούς µήνες, όµως χρειάζεται φροντίδα όλο το χρόνο από τη σπορά του

την άνοιξη, µέχρι τη διάθεση του προϊόντος την επόµενη άνοιξη.

Ο σπόρος του καπνού χορηγούνταν από τον Εθνικό Οργανισµό Κα-

πνού, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες οι χαρακτήρες των καλλιεργούµενων

ποικιλιών. Η σπορά συνήθως ξεκινάει στα µέσα Μαρτίου.

Αυτή είναι η πιο κοπιαστική εργασία της κα-

πνοκαλλιέργειας. Το χωράφι πρέπει να ετοιµαστεί µε οργώµατα και σβαρνίσµατα

από το προηγούµενο φθινόπωρο ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των καπνών.

Τέλος Μαΐου έως αρχές Ιουνίου οι καπνοκαλλιεργητές αρχίζουν τη µεταφύτευση

των φυτών για να καταλήξουν 2 µήνες αργότερα στη συγκοµιδή των φύλλων αρ-

χίζοντας από τα κάτω (πατόφυλλα) που ωριµάζουν πρώτα. Όταν τα φύλλα µετα-

φερθούν µε καλάθια στο σπίτι ακολουθεί τα µπόλιασµα όπου περνάνε τα φύλλα

σε αρµαθιές.

Τα συγκεντρωµένα σε σωρούς καπνόφυλλα

αρµαθιάζονται κατά µέγεθος, από τον παραγωγό σε αρµάθες 2 µέτρων και σε πυκνό-

τητα που ποικίλει. Η πυκνότητα παίζει σηµαντικό ρόλο για την µετέπειτα πορεία της

αποξήρανσης τους. Στο αρµάθιασµα γίνεται διαλογή των φύλλων και αποµάκρυνση

των άχρηστων. Αρχικά η διαδικασία αυτή γινόταν µε το χέρι και αργότερα µε µηχα-

νές. Τα αρµαθιασµένα φύλλα πρώτου χεριού τα έβγαζαν αµέσως στον ήλιο ενώ τα
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Σπορά του καπνού

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)

Σπορά και έλεγχος

του φυτού,

(αρχείο Μουσείου

καπνού Καβάλας)

Χάραξη καπνοχώραφου,

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)

1.9 Στάδια Καλλιέργειας
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Αρµάθιασµα

(Εθνικός Οργανισµός Καπνού)
Αρµάθιασµα-µπούρλιασµα (βελό-

νισµα), (αρχείο Μουσείου καπνού

Καβάλας)

Όργωµα καπνοχώραφου, (αρχείο Μουσείου

καπνού Καβάλας)

Σκέπασµα σπορειών για προστασία,

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)

Όργωµα του καπνοχώραφου

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)

Καπνόφυλλα

σε αρµάθες,

(Αφιέρωµα

της εφηµερί-

δας «Καθηµε-

ρινή» για τον

καπνό και το

καπνεµπόριο)

Επεξεργασία καπνού, (Αφιέρωµα της εφηµερί-

δας «Καθηµερινή» για τον καπνό και το

καπνεµπόριο)

Μεταφύτευση των

καπνών

(Βιβλίο "Ελληνικός

Καπνός”)

Μεταφύτευση

φυτωρίου

(Βιβλίο "Το κα-

πνικό στην

Καβάλα"

του Ιω.Β.Ιωαν-

νίδη)



υπόλοιπα τα κρατούσαν σε σκιερό µέρος ώσπου να σπάσει το πράσινο χρώµα και να

γίνει κίτρινο. Στο ξηραντήριο οι αρµάθες τοποθετούνταν η µία δίπλα στην άλλη σε

οριζόντια πλαίσια τα οποία είχαν απόσταση 60 περίπου εκατοστών από το έδαφος.

Για την προστασία τους από τον αέρα και την βροχή χρησιµοποιούσαν καλύµµατα

από καπνόπανα ή πλαστικά φύλλα. Η αρµάθα του καπνού παραµένει στην καπναπο-

θήκη όλο το φθινόπωρο και µέρος του χειµώνα µέχρι να επεξεργαστεί και να δεµα-

τοποιηθεί. Εκεί ο καπνός υφίσταται ελαφρά ζύµωση και η ποιότητα του µεταβάλλεται

είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο ανάλογα µε την καταλληλότητα της

αποθήκης, και σηµειώνεται ότι «δεν δύναται να διατηρήται εντός σταύλων ή υγρών

υποστέγων, ως δυστυχώς εις πλείστας περιπτώσεις συµβαίνει»9. Οπότε συµπεραί-

νουµε ότι η χρήση σωστών καπναποθηκών και ξηραντηρίων θεωρείται πολύ σηµα-

ντική για την βελτίωση του καπνού γι’ αυτό και αναλύεται παρακάτω πιο

λεπτοµερειακά.

Από τα ξηραντήρια οι αρµάθες µεταφέρονται στην αποθήκη,

όπου τις κρεµάνε σε αρµάθους από τον ταβάνι ή τις τοποθετούνε στο πάτωµα σε

σωρούς (µπασκί). Τις αρµαθιές τις κρεµάνε από 8 έως 15 µέρες για να ξεραθούν. Στη

συνέχεια πασταλιάζουν και τις τοποθετούν µε απόλυτη τάξη στα καπάκια για να σι-

δερωθούν. Στην κατάσταση αυτή, η οποία βοηθάει στην καλυτέρευση των χαρα-

κτηριστικών τους, τα καπνά παραµένουν µέχρι την συσκευασία τους. Έπειτα γίνεται

η δεµατοποίηση του καπνού στο σεντούκι (ξύλινη κατασκευή όπου διατηρούνται σε

καλή κατάσταση µέχρι την εκτίµηση της πώλησης και της µεταφοράς στις καπναπο-

θήκες.

Αφού αγορασθούν τα καπνά από τους καπνεµπό-

9Γενική ∆ιοίκησις Θράκης, «Καπνική Σύσκεψις Καβάλας», Τα επίσηµα πρακτικά, Σεπτέµβριος 1937, σελ 30-31
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Αρµάθιασµα των καπνών

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)

Αρµάθιασµα των καπνών

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)



ρους µεταφέρονται στις προσωπικές τους αποθήκες. Εκεί γίνεται η επεξεργασία τους

και λαµβάνεται φροντίδα ώστε να συντηρηθούν καλά. Κατόπιν σχηµατίζονται εµπο-

ρικές µερίδες, οι οποίες αποτελούνται από δέµατα ιδίας ποιότητας και προέλευσης

και γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιεθνούς Καπναγοράς ή τις ιδιαίτερες

προτιµήσεις των αγοραστών. Συγκεκριµένα στις καπναποθήκες τα δέµατα ανοίγονται

σε ξύλινα τελάρα µε συρµάτινη βάση ή λινάτσα για αερισµό και ύγρανση του κα-

πνού. Ακολουθεί διαλογή και διαχωρισµός ανάλογα µε το µέγεθος και την ποιότητα

και έπειτα τοποθετούνται σε µικρά ξύλινα κιβώτια. Οι τόγκες (δέµατα) γίνονται σε

ειδική ξύλινη κατασκευή που όταν έρθει η στιγµή πώλησης τοποθετούνται στην ξύ-

λινη πρέσα µε αδράχτια.

Τα καπνά που αγόρασαν οι καπνέµποροι τα µετα-

φέρουν στις αποθήκες. Εκεί γίνεται η επεξεργασία καθώς και η φροντίδα για καλή

συντήρησή τους. Κατά την διαδικασία της εµπορικής επεξεργασίας, τα καπνά υπό-

κεινται ξεφύλισµα, καθάρισµα, ποιοτική διαλογή και κατόπιν γίνονται δέµατα

(τογκά..βάρους περίπου 30 kgr). Οι εµπορικές µερίδες που σχηµατίζονται αποτελού-

νται από δέµατα καπνού ίδιας ποιότητας και προέλευσης, ενώ γίνονται σύµφωνα µε

τις απαιτήσεις της διεθνούς καπναγοράς ή τις προτιµήσεις του αγοραστή.

Τα εµπορικά δέµατα (τογκές) λοιπόν φέρουν το όνοµα

της ποικιλίας και τον τόπο παραγωγής τους, ταξιδεύουν προς όλες τις ηπείρους µε-

ταφέροντας µαζί τους τον ήλιο του ελληνικού ουρανού και το µόχθο του Έλληνα κα-

πνοπαραγωγού, για να προσφέρουν και σε άλλους καπνιστές µια ξεχωριστή

απόλαυση.

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η διαρρύθµιση των καπναποθηκών
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ

Αποξήρανση των καπνών

(Εθνικός Οργανισµός Καπνού)

Κουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

∆εµατοποίηση σε ξύλινη πρέσα,

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)
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Φόρτωση εµπορικών δεµάτων καπνού από µαούνες

σε πλοίο (αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)

Ρυµούλκήση µαούνας µε δέµατα καπνού σε πλοίο

(αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)
Φόρτωση των δεµάτων καπνών από τα κάρα στις

µαούνες, (Βιβλίο "Το καπνικό στην Καβάλα"του Ιω.

Β. Ιωαννίδη)

Φόρτωση

δεµάτων

καπνού, δεκαετία

1960 (αρχείο

Γ.Κωνσταντινίδη)

Μεταφορά- εξαγωγή

καπνού,

(Βιβλίο "Ελληνικός

καπνός”)



ήταν πολύ σηµαντική για την καλύτερη ποιότητα του καπνού. Κάθε περιοχή, είχε κά-

ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική των κτιρίων των καπναποθηκών.

Αυτός είναι και ο λόγος που παρακάτω επιλέγουµε κάποιες συγκεκριµένες περιοχές

που αποτέλεσαν καπνικά κέντρα στο παρελθόν και µελετούµε αναλυτικά την αρχι-

τεκτονική των καπναποθηκών τους.
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Αποξήρανση-Αρµάθιασµα των

καπνών

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)

Τοποθέτηση δεµάτων καπνού,

(Βιβλίο "Ελληνικός Καπνός”)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

χάρτης 1.5

ΚΑΠΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Μετά από πίεση των καπνεργατικών

σωµατείων, ιδρύθηκαν τα εξής καπνικά

κέντρα στις παραπάνω χρονολογίες.

(σύνθεση συντακτριών)

καπνικά κέντρα

_1917_ Βόλος

_1921_ Καβάλα

_1922_ Θεσσαλονίκη

_1924_ ∆ράµα, Κοµοτηνή, Αγρίνιο, Αθήνα

_1925_ Σάµο, Μυτιλήνη

_1928_ Σέρρες
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

χάρτης 1.7
Στα καπνεργοστάσια αυτών των
πόλεων εισήχθηκαν ποσότητες
καπνού το 1933 προς κοπή και
κατασκευή τσιγάρων.
(σύνθεση συντακτριών)

χάρτης 1.6
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΠΝΟΥ.
Καταγραφή 1/1 µέχρι 30/9/1981.
(σύνθεση συντακτριών)

Αποθηκευτικά
κέντρα καπνού
_Λάρισα
_Ελασσόνα
_Καρδίτσα
_Τρίκαλα
_Λαµία
_Λιβαδειά
_Θήβα
_Βόλος

Πόλεις:

_Πειραιάς_Βόλος_Αθήνα_Πύργος_Θ

εσσαλονίκη_Καλαµάτα_Πάτρα_Ξάνθ

η_Μυτιλήνη_Κέρκυρα_Λαµία_Τρί-

καλα_Χανιά_Λάρισα_Ναύπλιο_Ιωάν-

νινα_Άρτα_Ηράκλειο_Σέρρες_Μεσσ

ολόγγι_Άµφισσα_Χιος_Άργος_Ελασ-

σόνα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Περιοχές Έρευνας Καπναποθηκών

2.1_Σέρρες

2.2_Θεσσαλονίκη

2.3_Καβάλα

2.4_Ξάνθη

2.5_Βόλος

2.6_Αγρίνιο

2.7_Πειραιάς



2.1 Σέρρες



Η παλιά πόλη των Σερρών είναι κτισµένη στο Βόρειο τµήµα της σηµερινής πόλης

και συνορεύει µε τους λόφους όπου βρίσκεται το βυζαντινό κάστρο “Κούλας”. Το 1913

η πόλη πλήγεται από την πυρκαγιά, ενώ λίγα οικοδοµικά τετράγωνα αφέθηκαν απείρα-

χτα. Το 1914 ανοικοδοµούνται µε εισαγωγή νέας ρυµοτοµίας, την οποία συνέταξε ο

∆ήµος Σερρών. Την εποχή του 1923 η καλλιέργεια του καπνού γίνεται συστηµατική και

η αγροτική οικονοµία άρχισε να γίνεται εµπορευµατική µε κυριότερο εξαγώγιµο προϊόν

τον καπνό (αφού ακολουθούσε ειδική επεξεργασία)10.

Οι Σέρρες µαζί µε την Καβάλα αποτελούσαν τις πόλεις µε τα περισσότερα εργο-

στάσια που επεξεργάζονταν τον καπνό, κατά την περίοδο του µεσοπολέµου. Εκεί είχε

αναπτυχθεί ένα ισχυρό κίνηµα καπνεργατών και καπνεργατριών, ενώ η απεργία ήταν

ανύπαρκτη. Ο καπνός προερχόταν από πολλά καπνοχώρια εντός αλλά και εκτός του

νοµού. Η συλλογή και η επεξεργασία του γινόταν σε µεγάλα κτίρια καπναποθηκών, τα

οποία στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας, ήταν γνωστά ως καπνοµάγαζα. Όπως µπορούµε

να κατανοήσουµε υπήρχε µία ταύτιση του καπνεµπορίου, των καπνοµάγαζων και γενικά

όλων των λειτουργιών που έχουν σχέση µε τον καπνό, την πόλη και την εργατική τάξη.

Αποτελούσαν αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της πόλης, αλλά και σηµαντικά δείγ-

µατα της βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς.

Στις Σέρρες υπήρχαν πάρα πολλά καπνοµάγαζα όµως κατέληξαν στην αχρηστία µε

την υποχώρηση του καπνεµπορίου, ενώ πολλά ανοικοδοµήθηκαν, αφού δεν υπήρχε κα-

νένα καθεστώς προστασίας των κτιρίων αυτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την πληγή

πολλών σηµαντικών οικοδοµηµάτων, δηµιουργήµατα του 20ου αιώνα. Τα κτίρια αυτά

10 Ν. Πετρίδης, “Εισήγηση για τον χαρακτηρισµό κτιρίου ως ιστορικό µνηµέιο ιδιοκτησίας Σ.Ιωαννίδη”,

Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη,

25/07/1986. 27

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

χάρτης 2.1.1 -

ΚΑΠΝΙKOΣ ΧAΡΤΗΣ

της ευρύτερης περιο-

χής των Σερρών

(Αθήνα 1960)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

χάρτης 2.1.2 -

Καταγεγραµµένες καπναποθήκες των Σερρών.

(σύνθεση συντακτριών)

1_Καπναποθήκη ΣΕΚΕ

2_Καπναποθήκη

Σπόντη νυν ιδιοκτησία

Σερ.Ιωαννίδη

3_Καπναποθήκη (νυν

επιπλοποιείο)

4_Καπναποθηκη (όπου

τώρα στεγάζονται

εγκαταστάσεις της

∆ΕΗ)

5_Καπναποθήκη

οικογένειας Φαρατζή

(κατεδαφίστηκε)

6_

1

5

6

3

4

2



εξαιρετικής σηµασίας, που συµβόλιζαν την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης των

Σερρών , για πολλές δεκαετίες δίνονταν ως αντιπαροχή και αντικαταστάθηκαν από πο-

λυκατοικίες. Λίγα κατάφεραν να σωθούν, ενώ σε µερικά παρουσιάζονται φθορές.11

Στην έξοδο της πόλης προς την Άνω Βροντού συναντάµε µια καπναποθήκη εξέ-

χουσας σηµασίας και απέναντι της ένα νεοκλασικό κτίριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία

της ΣΕΚΕ, ενώ προηγουµένως ανήκαν στην Ελληνοαυστριακή. Αυτά τα εκπληκτικά οικο-

δοµήµατα, τόσο οι δίδυµες καπναποθήκες ΣΕΚΕ, όσο και το επιβλητικό πολυώροφο νε-

οκλασικό κτίριο, έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα. Αυτά λοιπόν τα κτίρια δύναται να

σωθούν, ενώ η πολιτεία παρεµβαίνει εξασφαλίζοντας την προστασία αλλά και την επα-

νάχρησή τους, χωρίς να αλλοιώνονται η µορφολογία και η αρχιτεκτονική των κτιρίων

καθώς και η ιστορική διαδροµή της πόλης. Έχουν προηγηθεί πολυάριθµες συζητήσεις

σχετικά µε την εξέλιξη των καπναποθηκών της ΣΕΚΕ. Συγκεκριµένα είχε επισηµανθεί από

τον βουλευτή Σερρών Μάρκο Μπόλαρη, σε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού, ότι

πρέπει να προστατευτούν και να επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς να αλλοιωθεί η µορφή και

τα χαρακτηριστικά αυτών των δειγµάτων µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Επισηµαίνοντας

επίσης ότι “η ανάδειξή της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας τους και η παράδοσή τους προς

χρήση για πολιτισµικούς σκοπούς, θα ενισχύσει την πολιτισµική ζωή της πόλης των Σερ-

ρών”. Επιπλέον ο βουλευτής πρότεινε την αξιοποίηση των χώρων αυτών ως Μουσείο κα-

πνού διεθνούς ενδιαφέροντος, αφού πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και υπάρχουν

11Μ.Μπόλαρης, περιοδικό “Μετά”
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Γενική άποψη της καπναποθήκης και των γραφείων της ΣΕΚΕ.

Πλάγια όψη της

καπναποθήκης

ΣΕΚΕ.

(σύνθεση

συντακτριών)

Αποψη της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη Ελληνοαυστριακή (νυν ΣΕΚΕ)



εξαιρετικές δυνατότητες, ενώ θα ωφελήσει και την διάσωση του κτιρίου.12

Η προαναφερθείσα καπναποθήκη είναι και η µοναδική στην οποία είχαµε πρό-

σβαση και γι’ αυτό έχουµε και µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα. Από την πρόσοψη µπορεί

να παρατηρήσει κανείς τα που την κάνουν και χαρακτηριστική

στο είδος της. Καταρχήν παρατηρώντας την εξωτερικά µπορεί κανείς να διακρίνει την µε-

γαλοπρέπεια, την υποβλητικότητα, την πλαστικότητα, το µέγεθος (και µεγάλο ύψος),

την απόλυτη συµµετρία στην οργάνωση της όψης και της κάτοψης, αξονική προσπέλαση,

τονισµό της κεντρικής εισόδου και κυριαρχία πρόσοψης, σαφήνεια του κτιριακού όγκου.

Εν συνεχεία το κτίριο παρουσιάζει αξιοσηµείωτα , όπως

συµµετρικά ανοίγµατα (κυρίως στην µπροστινή αλλά και στις πλάγιες όψεις), τριγωνικά

αετώµατα σε στέγη, κυκλικό φεγγίτη, διακόσµηση στις απολήξεις αετωµάτων, διακο-

σµητικά πλαίσια (από πέτρες) στα ανοίγµατα και στις γωνίες του κτιρίου, σίδερα υπάρ-

χουν και δείχνουν στις όψεις τις θέσεις των πατωµάτων του κτιρίου, ενώ το στηθαίο

αποκρύπτει την απόληξη της δίρριχτης στέγης.

Επιπλέον κάποια παρατηρούνται, (τα οποία αποτε-

λούν και χαρακτηριστικό στοιχείο των καπναποθηκών αυτών) όπως τα δοµικά στοιχεία,

που ήταν ξύλο και πέτρα. Η φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία ήταν από πέτρα, ενώ οι

πόρτες ήταν βαριές µεταλλικές και τα παράθυρα ξύλινα. Τέλος η στέγη είναι δίρριχτη και

η επικάλυψή της γίνεται µε κεραµίδια. Η πρόσβαση γίνεται από µια µεταλλική γέφυρα

που ενώνει τον δρόµο µε τον πρώτο όροφο της καπναποθήκης. Όµως υπάρχει και άλλη

µία πόρτα που κατευθύνει στο υπόγειο.

12Μ.Μπόλαρης, “SOS εκπέµπουν δυο καπναποθήκες στις Σέρρες”, εφηµερίδα Μακεδονία, 12/03/05
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Προοπτικό σκίτσο.

(σύνθεση συντακτριών)

Κάτοψη της καπναποθήκης ΣΕΚΕ.

(σύνθεση συντακτριών)



Τέλος κατευθυνθήκαµε προς το εσωτερικό. Καθώς σπρώξαµε την βαριά µεταλλική

πόρτα του υπογείου και κατευθυνόµενες µέσα νιώσαµε δέος από τον αχανές αυτό χώρο

αλλά ταυτόχρονα µια νοσταλγία από τον άδειο από ανθρώπους χώρο, ενώ ορισµένα

αντικείµενα παρέµεναν υποδηλώνοντας την παρουσία τους (όπως ρούχα, βιβλία στον

χώρο γραφείων κ.α.). Ο µόνος ήχος που ακουγόταν ήταν από τα ξύλινα πατώµατα που

έτριζαν καθώς περπατούσαµε, και από τα ξύλινα παράθυρα που ανοιγόκλειναν από το

αέρα. Οι ποδιές όλων των ανοιγµάτων βρίσκονται αρκετά χαµηλά, πιθανόν για να εισέρ-

χεται περισσότερο φως για την διευκόλυνση των εργατών στην επεξεργασία των κα-

πνών. Εσωτερικά υπάρχουν υποστυλώµατα, δοκοί, δάπεδα, σκάλες, ζευκτά της οροφής,

και ορισµένα χωρίσµατα (πχ. για δωµάτιο γραφείων, δωµάτιο µηχανηµάτων κ.α.) τα

οποία ήταν όλα κατασκευασµένα από ξύλο. Τα υποστυλώµατα είναι τοποθετηµένα ανα-

λογικά διαµορφώνοντας έναν κάναβο, µε 3 υποστυλώµατα σε στήλες και 7 στην σειρά.

(Αυτή η διάταξη των υποστυλωµάτων παρουσιάζεται σε όλους αυτούς τους µεγάλους ορ-

θογώνιους χώρους). ∆ίπλα σε αυτόν τον πελώριο χώρο, απλωνόταν ένας συµµετρικός

χώρος, αφού και εξωτερικά η πρόσοψη της καπναποθήκης δίνει την ψευδαίσθηση ότι

είναι δύο κτίρια ακριβώς ίδια µε ίδιες ακριβώς εισόδους αλλά που εσωτερικά γίνονται

ένα.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Κυκλικός φεγγίτης και διακοσµη-

τικά πλαίσια στα ανοίγµατα και

στις γωνίες της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)

Είσοδοι της καπναποθήκης

ΣΕΚΕ. (αρχείο συντακτριών)

Μπροστινή όψη της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Υλικά κατασκευής, κυκλι-

κός φεγγίτης και διακο-

σµητικά πλαίσια στα

ανοίγµατα και στις γωνίες

της καπναποθήκης ΣΕΚΕ.

∆ιακοσµητικά πλαίσια στις γωνίες

∆ιακοσµητικά πλαίσια στα ανοίγµατα .

Συµµετρία κτιρίου και ανοιγµάτων της αποθήκης.

Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης ΣΕΚΕ (14/5/2007) . (αρχείο συντακτριών)

∆ιακοσµητικά πλαίσια στις γωνίες

της καπναποθήκης ΣΕΚΕ.

Σίδερα που υπάρχουν και δείχνουν

στις όψεις τις θέσεις των πατωµάτων

του κτιρίου της καπναποθήκης ΣΕΚΕ.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες του υπογείου της καπναποθήκης ΣΕΚΕ (14/5/2007) . (αρχείο συντακτριών)

εσωτερικά χώρος εισόδου υπογείου.

Καταπακτή προς

το υπόγειο.

Παράθυρο στον διαχωριστικό τοίχο

(στο µισό συµµετρικά) .

Εσωτερικά χώρος υπογείου. Εσωτερικά, ξύλινη σκάλα, υπογείο.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες του β’ χώρου της καπναποθήκης ΣΕΚΕ (14/5/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Ο συµµετρικά

διπλανός χώρος

υπογείου.

Σκάλα προς τον 1ο όροφο.

Εσωτερικά χώρος συµµετρικός του υπογείου.

Απόψεις χώρου συµµετρικού

του υπογείου.

Απόψεις χώρου

συµµετρικού του

υπογείου.



35

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες του α’ χώρου της καπναποθήκης ΣΕΚΕ (14/5/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Χώρος 1ου ορόφου µε µηχανηµάτα.∆ιαχωριστικός τοίχος χώρου µηχανηµάτων

1ου ορόφου.

Χώρος 1ου ορόφου.

∆ιατηρείται µηχανηµά µε

κινούµενη ταινία για την

διαλογή του καπνού.

Χώροι γραφείων

1ου ορόφου.

Χώροι γραφείων

1ου ορόφου.

Σκάλα προς το

υπόγειο της

καπναποθήκης.



Τα περισσότερα κτίρια καπναποθηκών, από όσα έχουν διασωθεί, φιλοξενούν κά-

ποιες άλλες χρήσεις σήµερα. Συγκεκριµένα ένα από τα καπνοµάγαζα εδώ και πολλά χρό-

νια χρησιµοποιείται για τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ. Ένα άλλο έχει παραχωρηθεί εδώ και

πολλά χρόνια σε υπηρεσίες της Νοµαρχίας, ενώ κάποιο άλλο στέγαζε ένα γυµναστήριο,

το οποίο αργότερα έκλεισε, καθώς και ένα µπαρ.

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι το οικοδοµικό τετράγωνο 75, όπου βρίσκεται

η καπναποθήκη ιδιοκτησίαs του Σερ. Ιωαννίδη, είχε οριστεί το 1923 ως πυρίκαυστη ζώνη.

Συνεπώς το τριώροφο κτίριο πρέπει να ανεγέρθηκε εκείνη την εποχή µαζί µε την έπαυλη,

η οποία ανήκε σε Εβραίο κάτοικο Παρισίων, εκπρόσωπο Γαλλικής Εταιρείας καπνών και

πληροφορηθήκαµε από κάποιους παλιούς κατοίκους της εν λόγω περιοχής ότι ονοµαζό-

ταν Σπόντης, ενώ σήµερα αναφέρεται ότι είναι ιδιοκτησία του Σερ.Ιωαννίδη. Το τριώ-

ροφο αυτό κτίριο καπναποθήκης περιγράφει τις τρεις πλευρές του οικοδοµικού

τετραγώνου, στις οδούς Αµφιπόλεως, Ορφέως και Κωνσταντινουπόλεως ,όπου βρίσκεται

και το διατηρητέο ως έργο τέχνης κτίριο (έπαυλη). Στην έπαυλη σήµερα στεγάζεται το

µουσείο Σαρακατσαναίων. Τα σηµεία εισόδου τονίζονται µε πυρότουβλο και ο περίβολος

µε φέροντα κολωνάκια που στηρίζουν την σιδεριά. Το κτίριο της καπναποθήκης χαρα-

κτηρίστηκε ως ιστορικό µνηµείο µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο, για την αξιόλογη αρχι-

τεκτονική οργάνωση και την ιστορία του. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε

επέµβαση (επισκευές, συντήρηση, προσθήκη, κλπ) χωρίς ο ιδιοκτήτης να ζητήσει την

έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου.13

13 Ν. Πετρίδης, “Εισήγηση για τον χαρακτηρισµό κτιρίου ως ιστορικό µνηµέιο ιδιοκτησίας Σ.Ιωαννίδη”,

Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη,

25/07/1986.
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Τοπογραφικά διαγράµµατα του οικοδοµικού τετραγώνου 75 στο

οποίο περιέχεται το µουσειο Σαρακατσαναίων, η καπναποθήκη

Σερ.Ιωαννιδη και οι δίδυµες καπναποθήκες που σήµερα έχουν

κατεδαφισθεί. (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτε-

ρης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Καπναποθήκη Σερ.Ιωαννίδη



Πιο συγκεκριµένα το κτίριο της καπναποθήκης, είναι λιτό, συµµετρικό, χαρακτη-

ρίζεται από πλαστικότητα όγκων ενώ και πάλι αποτελεί ένα µεγάλου µεγέθους επιβλητικό

κτίριο, µε µεγάλο ύψος, µε κυριαρχία της πρόσοψης, αυστηρό γεωµετρικό περίγραµµα

και σαφήνεια του κτιριακού όγκου. Είναι συµµετρικό στον κατακόρυφο άξονα και το

διακρίνεις από την όψη στην αυλή ότι το κτίριο αποτελείται από δύο πολύ καθαρούς και

συµµετρικούς όγκους οι οποίοι και πάλι δίνουν την εντύπωση δύο διαφορετικών κτιρίων

ενώ ενώνονται εσωτερικά δηµιουργώντας σχήµα Π.

Επιπλέον ως προς τα βρίσκουµε και πάλι

κάποιες οµοιότητες µε το προηγούµενο κτίριο, όπως τα συµµετρικά ανοίγµατα, τριγωνικά

αετώµατα στις στέγες, φεγγίτες που τώρα είναι ορθογωνικοί, κάποια λιτή διακοσµητική

απόληξη των αετωµάτων και διακοσµητικά πλαίσια σε ορισµένα ανοίγµατα (κυρίως στην

κύρια όψη) και µεταλλικά ελάσµατα, τα οποία είναι τοποθετηµένα στις θέσεις των πατω-

µάτων ενώ το στηθαίο αποκρύπτει την απόληξη της δίρριχτης στέγης.

Ως προς τα και σύµφωνα µε όσα µπορούµε να

διακρίνουµε από την εξωτερική όψη έχει φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία από πέτρα,

διακοσµητικά στοιχεία από πυρότουβλο, βαριές µεταλλικές πόρτες, τα παράθυρα ξύλινα

µε σιδεριές και τέλος η στέγη είναι δίρριχτη και η επικάλυψή της γίνεται µε κεραµίδια.

Σύµφωνα µε κάποια αυτοψία που έγινε στις 3/5/1993 πήρε τον χαρακτηρισµό ως

“ιστορικό τόπο” της παλιάς πόλης και αποτελείται όπως αναφέραµε από δύο ιστορικά

κτίρια τα οποία αποτελούν αναπόσπαστη ενότητα. Στον περιβάλλοντα χώρο διατηρείται

µια µοναδική ισορροπία υψών, µικρών κτιριακών όγκων και ελεύθερων χώρων που προσ-
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∆ιαµόρφωση χώρου σοφίτας της καπναποθήκης Σερ.Ιωαννίδη σε

φροντιστήριο, (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Προοπτικά σκίτσα

καπναποθήκης ιδιο-

κτησίας Σερ.Ιωαννιδη.

(σύνθεση συντακτριών)



δίδουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην περιοχή. Γενικά η περιοχή αποτελείται από κα-

τοικίες οι οποίες είναι µεταπολεµικές κατασκευές , ενώ υπάρχουν και άλλες παλαιότερες

µε χαρακτηριστικά νεότερων τάσεων της αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα το κτίριο της κα-

πναποθήκης χαρακτηριζόµενο από την απλή του µορφή, εντάσσεται αρµονικά στο πε-

ριβάλλον του και αξιοποιείται σήµερα στο σύνολό του. Έχει διαµορφωθεί στο εσωτερικό

του µε την προσθήκη πλακών, κολωνών και κλιµακοστασίων από οπλισµένο σκυρόδεµα,

δηµιουργώντας χώρους ποικίλων χρήσεων. Από το 1993 στον τελευταίο όροφο και στη

σοφίτα στεγάζονται οι σχολές “Ασκληπιός”, ιδιωτικό ΤΕΛ παραϊατρικών επαγγελµάτων,

ενώ χώρος του δευτέρου ορόφου λειτουργούσε ως γυµναστήριο, και αργότερα για κά-

ποιο χρονικό διάστηµα λειτουργούσε ως χώρος διασκέδασης.

Επιπλέον καταγράψαµε ένα άλλο κτίριο το οποίο ήταν καπναποθήκη αλλά τώρα

έχει αλλάξει χρήση και λειτουργεί ως και βρίσκεται στην διασταύρωση

Οδού Χ.Πανταζή µε Ιωνος ∆ραγούµη. Βρίσκεται σε απόσταση δύο τετραγώνων από την

προηγούµενη και γενικά στην περιοχή πριν περίπου 50 χρόνια υπήρχε πληθώρα καπνα-

ποθηκών.
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Από την σοφίτα της καπναποθήκης Σερ.Ιωαννίδη κα βορειοδυτικά

διακρίνονται στο βάθος η καπναποθήκη (νυν επιπλοποιείο) και η

κατεδαφισµένη καπναποθήκη , (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Εσωτερικοί χώροι

β’ορόφου γυµναστηρίου-

πρώην καπναποθήκη

Σερ.Ιωαννίδη, (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεώτερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονι-

κής Κληρονοµιάς)

Είσοδος γυµναστηρίου (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης ιδιοκτησίας Σερ.Ιωαννίδη (14/5/2007) - (αρχείο συντακτριών).

Άποψη από αύλειο χώρο

καπναποθηκών

Περιµµετρικός διάδροµος

γύρω από την καπναποθήκη

Λεπτοµέρειες διαφόρων

στοιχείων της καπναποθή-

κης (σίδερα µεταξύ ορόφων)

Λεπτοµέρειες

διαφόρων στοιχείων

καπναποθήκης

(παράθυρο σοφίτας)

Λεπτοµέρειες διαφόρων

στοιχείων καπναποθήκης

(µοτίβο µε πυρότουβλα)

Είσοδος καπναποθήκης
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Παλιές φωτογραφίες της Καπναποθήκης ιδιοκτησίας Σερ.Ιωαννίδη
(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Μουσείο Σαρακατσαναίων µε φόντο την καπναπο-
θήκη (από οδό Κωνσταντινουπόλεως)

Καπναποθήκη (από οδό Κωνσταντινουπόλεως)

Ο αύλειος χώρος . είσοδος κα-
πναποθήκης

είσοδος στο συγκρότηµα από
οδό Κωνσταντινουπόλεως

Μουσείο Σαρακατσαναίων µε
φόντο την καπναποθήκη (από
οδό Αµφιπόλεως)

Καπναποθήκη µε φόντο το µουσείο Σαρακα-
τσαναίων (από οδό Κωνσταντινουπόλεως)

Καπναποθήκη (άποψη από οδό Ορφέως)

Ο αύλειος χώρος καπναποθήκης
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Περιµετρικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης ιδιοκτησίας Σερ.Ιωαννίδη (14/5/2007) - (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη (άποψη από οδό Ορφέως)

Καπναποθήκη µε φόντο το Μουσείο Σαρακατσαναίων (από οδό Αµφιπόλεως) Καπναποθήκη µε φόντο το Μουσείο Σαρακατσαναίων (από οδό Αµφιπόλεως)

Καπναποθήκη (από οδό Κωνσταντινουπόλεως).
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Φωτογραφίες της καπναποθήκης (νυν επιπλοποιείο) (14/5/2007) - (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη (άποψη από οδό Χ.Πανταζή)

Μπροστινή όψη της καπναποθήκης (από οδό Ιωνος ∆ραγούµη).

Καπναποθήκη (άποψη από οδό Ιωνος ∆ραγούµη)

Λεπτοµέρεια

παραθύρου ορόφου.

Σκάλα προς το υπόγειο

και παράθυρο υπογείου.



Όπως προαναφέραµε κάποια εκπληκτικά κτίρια είχαν την ατυχία να γκρεµιστούν.

Για ένα από αυτά εντοπίσαµε κάποια στοιχεία στην ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού στην Αθήνα. Η καπναποθήκη

αυτή βρισκόταν στην οδό Αµφιπόλεως, πάνω από την καπναποθήκη ιδιοκτησίας Σερ.

Ιωαννίδη που αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπλέον από κατοίκους της περιοχής, πληροφο-

ρηθήκαµε ότι ανήκε σε µια οικογένεια Εβραίων ονόµατι Φαραντζή και ότι η ευρύτερη πε-

ριοχή κάποτε ήταν γεµάτη µε καπναποθήκες.
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∆ίδυµες καπναποθήκες προς κατεδάφιση (οδό Αµφιπόλεως).

(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης

και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

∆ίδυµες καπναποθήκες που κατεδαφίστηκαν

(οδό Αµφιπόλεως). (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

∆ίδυµες καπναποθήκες που κατεδαφίστηκαν (δεξιά)

και καπναποθήκη Σερ .Ιωανιδη (αριστερα)

(οδό Αµφιπόλεως), (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

Κληρονοµιάς)

Καπναποθήκη Φαραντζή



2.2 Θεσσαλονίκη



Η Θεσσαλονίκη ήταν µια από τις τρεις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές (µαζί µε

την ∆ρέσδη και το Αµβούργο) για τα καπνά της Ανατολής και ιδιαίτερα για τον καπνό της

Μακεδονίας που ήταν περιζήτητος από όλους τους µεγάλους εµπορικούς οίκους της

Ευρώπης και της Αµερικής.

Η εµπορία και η επεξεργασία του καπνού αποτελούσαν τις βάσεις της οικονοµικής

ευηµερίας της πόλης: η Θεσσαλονίκη έγινε έδρα εµπορικών οίκων από όλες τις χώρες της

Βαλκανικής, µεγάλων αµερικανικών εταιρειών (Glenn Tobacco, American Tobbaco, Gary,

Alston Tobbacco), ελληνοβρετανικών (Commercial of Salonica), γερµανικών (Herzog),

καθώς και µονοπωλίων πολλών ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλίας, Αυστρίας). Η επεξεργασία

του καπνού απασχολούσε 100 επιχειρήσεις το 1903 και είχε απορροφήσει το 50% των

βιοµηχανικών επενδύσεων της Θεσσαλονίκης. ∆έκα χιλιάδες εποχιακοί εργάτες κάθε

χρόνο δούλευαν στα καπνά. Από το 1884 και µέχρι το 1912 λειτουργούσε στη

Θεσσαλονίκη το εργοστάσιο της Εταιρείας του Μονοπωλίου των Οθωµανικών καπνών

«Regie», αυστριακών και γαλλικών κεφαλαίων, που παρασκεύαζε επεξεργασµένο καπνό

και τσιγάρα για τις αγορές του εξωτερικού και απασχολούσε 400 εργάτες.

Από την απελευθέρωση και µετά ο αριθµός αυτών των εµπορικών οίκων αυξάνεται

διαρκώς µε κορύφωση το µέσον της δεκαετίας του 1920. Οι περισσότεροι από αυτούς

διαθέτουν ιδιόκτητες αποθήκες και συγκροτήµατα. Ανάµεσα τους οι Μιχαηλίδης (από

την ∆ράµα), Τουρνιβούκας, Γαβριήλογλου, Φραγκουλίδης (Ρωσία), Γλεούδης,

Καραγιαννίδης (Αν. Ρωµυλία), Παπαστράτος (παλαιά Ελλάδα), Χατζηγεωργίου

(Στρωµνίτσα), Ναξιάδης, Βοιβόδας, Μοσκώφ, αδερφοί Spierer (Σµύρνη) και οι εταιρείες
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Χάρτης της Θεσσαλονίκης του 1909.

Με κόκκινο σηµειώνεται η ακριβής τοποθεσία του εργοστασίου της

εταιρείας του Μονοπωλίου των Οθωµανικών καπνών.

(αρχείο τµήµα χαρτών, Bibliotheque Nationale, Παρίσι)

Αεροφωτογραφία της Θεσσαλονίκης του 1915. (αρχείο ΕΤΒΑ,

βιβλίο “Αρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη (1870-1912)”)



Αυστροελληνική και Commercial.

Παράλληλα µε τον καπνοβιοµηχανικό κλάδο αναπτύχθηκε από το 1914 και µέχρι

και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και η σιγαρεττοβιοµηχανία µε σηµαντικότερες επιχειρήσεις,

αυτές των εταιρειών «Βάλκαν», «Νέστος», «Άτλας» και «Salonica».

Με την αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης το 1929 επιτείνεται ο ανταγωνισµός

της διεθνούς καπνοβιοµηχανίας, ο οποίος µαζί µε τις παράλληλες τάσεις

συγκεντρωτισµού της παραγωγής στο κέντρο, οδηγεί σε µια σταδιακή παρακµή του

καπνοβιοµηχανικού κλάδου. Η Θεσσαλονίκη παραµένει σηµαντικό συλλεκτικό,

καπνεµπορικό και εξαγωγικό κέντρο, ενώ σηµαντική ανάκαµψη θα γνωρίσει ο κλάδος

στη δεκαετία του 1960, οπότε κατασκευάζεται και µια σειρά νέων αποθηκών στις δυτικές

περιοχές της πόλης.14

Η χωρική κατανοµή των καπναποθηκών και η διαδοχή τους στο χρόνο θα

µπορούσε να εξεταστεί σε τρεις περιόδους, µε διαχωριστικές τοµές – όσο και σηµεία

αναφοράς – τις περιόδους κρίσεις του ελληνικού κράτους 1912-1922 και 1940-1953.

Η διαίρεση αυτή κρίνεται απαραίτητη όχι τόσο για λόγους ιστορικής συνέπειας

αλλά για την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων πολεοδοµικών και αρχιτεκτονικών

τρόπων ανάπτυξης των καπναποθηκών σε κάθε χρονικό διάστηµα που έχουν άµεση

σχέση µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά.

Γεγονός πάντως είναι ότι µεταξύ των τριών περιόδων υπάρχουν σηµαντικές διαφορές

µεταξύ των κτιρίων και εποµένως µπορούµε ίσως να αναφερόµαστε για 3 φάσεις των

καπναποθηκών στο χρόνο. Στη µετάβαση από τη µία περίοδο στην άλλη συνέβαλλαν

14 Β.Κολώνας, “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης:Τα κτίρια, ο αστικός χώρος και η εικόνα της πόλης.”,

Επτά Ηµέρες, εφηµερίδα Καθηµερινή, Νοέµβριος 1997, σελ.12
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Άποψη προς ∆υσµάς της πυρίκαυστης ζώνης. Στο βάθος αριστερά

το ∆ιοικητήριο. (αρχείο ∆ήµου Θεσσαλονίκης)

Λίγους µήνες µετά την καταστροφική πυρκαγιά, η πυρίκαυστη πε-

ριοχή καθαρίστηκε από τα ερείπια για να εφαρµοστεί το νέο πολεο-

δοµικό σχέδιο της επιτροπής Εµπράρ. (αρχείο ∆ήµου Θεσσαλονίκης)



αρκετοί παράγοντες που φέρουν όµοια στοιχεία στις τρεις αυτές φάσεις. Οι κυριότεροι

από αυτούς έχουν να κάνουν µε τη προσβασιµότητα των µεταφορικών µέσων από τις

καπνοπαραγωγικές περιοχές στις καπναποθήκες, τη χωροθέτηση του εργατικού

δυναµικού, τη κεντρικότητα της περιοχής των καπναποθηκών, την εισαγωγή νέας

τεχνολογίας στην επεξεργασία του καπνού, τους νέους τρόπους αποθήκευσης των

καπνών και άλλους λόγους που ο καθένας µε τον τρόπο του συνέβαλλε στην σταδιακή

εγκατάλειψη και τη τελική µετακίνηση των κτιρίων των καπναποθηκών σε νέους τόπους

και µε νέους τρόπους εποµένως και στη δηµιουργία των προαναφερθέντων τριών

φάσεων.

Όσον αφορά στην πρώτη χρονικά περίοδο, τα στοιχεία για τη χωροθέτηση

των κτιρίων επεξεργασίας καπνού είναι ελάχιστα, προέρχονται από πηγές που

αναφέρονται ευρύτερα στην βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και περιορίζονται

σε ευρύτερες αναφορές για συγκέντρωση τους στην περιοχή της πλατείας Βαρδαρίου και

στο λιµάνι. Η αρχή της περιόδου θα µπορούσε να οριστεί το έτος 1870 από το οποίο και

ύστερα εµφανίζονται στοιχεία για την ίδρυση νέων βιοµηχανιών στην πόλη.

Η πρώτη βιοτεχνία καπνού στην Θεσσαλονίκη ανήκει στην Εταιρεία του

Μονοπωλίου των Οθωµανικών καπνών «Regie».15 Από το 1884, είχε εγκατασταθεί

πλησίον της βιοµηχανικής ζώνης, στην γειτονιά του ανατολικού Σιδηροδροµικού

Σταθµού. Το σχέδιο είχε στηθεί από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli, ο οποίος

ήταν εκείνη την εποχή ο αρχιτέκτονας όλων των δηµόσιων κτιρίων της πόλης. Η πρώτη

αυτή βιοτεχνία ήταν πολύ λιτή, σε σχέση µε εκείνες της Καβάλας και της Ξάνθης οι οποίες

κυριαρχούσαν µέσα στην πόλη εξαιτίας του αριθµού, του όγκου και της αρχιτεκτονικής

τους. Η µεγάλη πυρκαγιά το 1917, η οποία κατάστρεψε 120 εκτάρια του ιστορικού

15 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.14-15
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Καπνοπωλείον ο Τζίµητ. Κρεµασµένες οι εφηµερίδες Μακεδονία

και Ελληνικός Βορράς. (αρχείο ∆ήµου Θεσσαλονίκης)



κέντρου και η εκπόνηση του νέου σχεδίου της πόλης έβαλαν οριστική τελεία στην ιστορία

της αρχιτεκτονικής στην Θεσσαλονίκη.16

Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από το 1922 ως το 1940 και χαρακτηρίζεται από

την πρωτοφανή άνθηση του καπνεµπορίου και την παράλληλη µαζική συγκέντρωση των

καπναποθηκών στο χώρο της Θεσσαλονίκης.

Τα πρώτα σύγχρονα κτίρια κτίστηκαν µετά το 1924 και εντάχθηκαν στο νέο

σχέδιο της πόλης που είχε ήδη τεθεί σε ισχύ το 1920 µε σχετικό διάταγµα

χαρακτηρίζοντας, µε την µορφή και τον όγκο τους, περιοχές ολόκληρες από το λιµάνι έως

το ∆ιοικητήριο. Επίσης οι καπναποθήκες, ως µη αµιγείς χώροι βιοµηχανικής παραγωγής,

εκµεταλλεύονται τη χρήση του σκελετού από µπετόν και τις ευνοϊκές διατάξεις του

Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού για την καθ’ ύψος ανάπτυξη των χώρων επεξεργασίας

και αποθήκευσης καπνών. Τα ξύλινα δάπεδα όµως δεν εγκαταλείπονται τελείως από το

λεξιλόγιο της κατασκευής και σε αρκετά παραδείγµατα για λόγους οικονοµίας

εµφανίζονται παράλληλα µε τα δάπεδα σκυροδέµατος.17

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι καπναποθήκες χτίζονται στο σύνολο τους στην

πυρίκαυστο ζώνη, και κυρίως στον 3ο τοµέα τον κατ’ εξοχήν εµπορικό, στο κέντρο της

πόλης καλύπτοντας ολόκληρα οικοδοµικά τετράγωνα από την Τσιµισκή έως την Αγίου

∆ηµητρίου, σε άµεση γειτνίαση µε τις αστικές πολυκατοικίες και ορίζουν ενιαία µέτωπα

στις όψεις των λεωφόρων, ενώ η µορφολογική επεξεργασία των όψεων τους, σύµφωνα

µε πρότυπα της αστικής αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες τους την

επιδιωκόµενη σηµαίνουσα παρουσία στην ανοικοδούµενη πόλη. Είναι µεσότοιχα

πολυτελών κτιρίων και συχνά τοποθετηµένα σε γωνίες νησίδων, δεσπόζοντας στις

προοπτικές των µεγάλων λεωφόρων που χαράκτηκαν εκείνη την εποχή. Με εξαίρεση

16 O.Deligianni - V.Colonas, “Manufactures de tabac a Thessalonique (1920-1970)“, VIII Congresso Inter-

nacional para la conservacion del patrimonio industrial, Actas, Septiembre 1992, σελ.170
17 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.16 48
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Η παραλία και η πλατεία Ελευθερίας µετά την καταστροφική πυρκα-

γιά του 1917. (αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο “Θεσσαλονίκη 1912-1940, Βιο-

µηχανία και πόλη”)

Προοπτικό σχέδιο της Μακεδονικής Καπνοβιοµηχανίας του Αντίγο-

νου Χατζηγεωργίου. (αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο “Θεσσαλονίκη 1912-1940,

Βιοµηχανία και πόλη”)



µερικά ενοικιασµένα ισόγεια σε εµπόρους διαφόρων προιόντων, οι βιοτεχνίες καπνού

υιοθέτησαν τον τύπο του ειδικευµένου βιοµηχανικού κτιρίου, προορισµένο να στεγάζει

τις διαδοχικές φάσεις του χειρισµού του καπνού, από την συγκέντρωση των φύλλων

έως το τελικό προιόν.18 Εξωτερικά έχουν έντονο διάκοσµο µε στοιχεία εκλεκτιστικά ή

νεοκλασικά είτε επιρροές από ρεύµατα των Art Nouveau και Art Deco. Παρατηρείται

έντονη διακόσµηση στις κύριες όψεις των κτιρίων – γεωµετρικά σχήµατα,

σχηµατοποιηµένες διακοσµήσεις, διακοσµητικές ταινίες που χωρίζουν τα κτίρια σε ζώνες.

Τα ανοίγµατα είναι συµµετρικά τοποθετηµένα και είναι διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων.

Αναφέρουµε ενδεικτικά τις καπναποθήκες του Αυστριακού Μονοπωλίου

(Νικόπουλος, 1928), Σαµουηλίδου (Φ. Παιονίδης, 1924), Τορνιβούκα (Οικονοµόπουλος,

1924), Σακκά – Μιχαηλίδη (Α. Νικόπουλος, 1937) και Salonica (Ε. Μοδιάνο, 1924). Στα

κτίρια αυτά παρατηρούνται όλες οι τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ενταγµένες σε

έναν εκλεκτισµό, εµπλουτισµένο µε τις νεωτερικές µορφές του µοντέρνου κινήµατος και

του Art Deco, που επιδιώκει ως αρχιτεκτονική πρακτική, αλλά και ως επιλογή, να

αποδώσει στις νέες οικοδοµές την απαραίτητη διαφοροποιητική και συµβολική αξία για

την ιεραρχηµένη εκπροσώπηση των ιδιοκτητών τους και να τις καταστήσει δυναµικά

σηµεία αναφοράς στη νέα εικόνα της ανοικοδοµούµενης πόλης.19

Η αρχή της τρίτης περιόδου, συµβατικά ορίζεται το 1953 όταν το καπνεµπόριο

αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σηµάδια ουσιαστικής ανάκαµψης από την κρίση που είχε

περιέλθει. Η χρονολογία, όµως, αυτή έχει συµβολική σηµασία καθώς τότε, αίρεται η

κατοχύρωση του επαγγέλµατος του καπνεργάτη και γενικά θίγονται τα δικαιώµατα των

εργαζοµένων εις όφελος των καπνεµπόρων. Έκτοτε, λοιπόν, αρχίζει ένας ευρύς κύκλος

ανανέωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας του καπνού που

18O.Deligianni - V.Colonas, “Manufactures de tabac a Thessalonique (1920-1970)“, VIII Congresso Inter-

nacional para la conservacion del patrimonio industrial, Actas, Septiembre 1992, σελ.170
19 Β.Κολώνας, “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης:Τα κτίρια, ο αστικός χώρος και η εικόνα της πόλης.”,

Επτά Ηµέρες, εφηµερίδα Καθηµερινή, Νοέµβριος 1997, σελ.12-13 49
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Η πλατεία ∆ηµοκρατίας (Βαρδάρης) και η οδός Μοναστηρίου µε ισό-

γεια καταστήµατα και χάνια στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

(αρχείο ∆ήµου Θεσσαλονίκης)

Ο Τζέραντ Έσδερς και ο Ρόλφ Ντάουµπερ , γνωστοί καπνοβιοµήχα-

νοι παρόντες στην διαλογή του καπνού. (“Ιστορία της

Επιχειρηµατικότητας στην Θεσσαλονίκη “ τόµος Γ, σελ.462)



επηρεάζει άµεσα τη διαµόρφωση του αστικού ιστού της πόλης και αφήνει το στίγµα του

ως σήµερα. ∆ιακρίνουµε µάλιστα δύο τάσεις στην άνω διεργασία: στη µεν πρώτη, που

εξελίσσεται τη δεκαετία του ΄50, παρατηρούνται µια σειρά επεκτάσεων των επιχειρήσεων

στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται (στον «παραδοσιακό» πυρήνα του κέντρου δηλαδή),

στη δε δεύτερη, που ξεκινά αµέσως µετά (στις αρχές του ΄60), διαφαίνεται ένα ρεύµα

αποκέντρωσης αφενός προς την περιοχή του νέου σιδηροδροµικού σταθµού, αφετέρου

στα προάστια της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στη πρώτη τάση τίποτα διαφορετικό ή νέο δεν

εισάγεται στην πολεοδοµική διάσταση των επεκτάσεων ή των νεοαναγειρόµενων κτιρίων,

απλώς τώρα συµπληρώνονται και τα τελευταία ελεύθερα οικόπεδα των οικοδοµικών

τετραγώνων που είχαν µείνει κενά στην περιοχή και ολοκληρώνεται η εικόνα που έπρεπε

να παρουσιάζει ο ιστός του κέντρου. Όσον αφορά τη δεύτερη τάση, αυτή έµελλε να

σηµατοδοτήσει ολόκληρη τη τρίτη περίοδο ή καλύτερα τη «τρίτη γενιά» των

καπναποθηκών στους κόλπους της Θεσσαλονίκης. Νέα κτίρια, µεγαλύτερου όγκου και

χωρητικότητας, προσαρµοσµένα πλήρως στη χρήση της νέας τεχνολογίας και των νέων

µεθόδων επεξεργασίας του καπνού, αντικαθιστούν τα παλαιότερα κτίρια που συν τοις

άλλοις ασφυκτιούν πλέον στριµωγµένα σε ένα τµήµα της πόλης που έχει µετεξελιχθεί σε

πέρασµα και ένα από τα πλέον ζωντανά της Θεσσαλονίκης. Η νέα όµως χωροθέτηση

των καπναποθηκών δε γίνεται αυτή τη φορά κάτω από την εφαρµογή ενός

συγκεκριµένου σχεδίου. Ο προγραµµατισµός του κράτους είναι απών και η πρωτοβουλία

των ιδιοκτητών των καπνεµπορικών επιχειρήσεων είναι αυτή που καθορίζει τόσο τον

τόπο όσο και τον χρόνο της µετεγκατάστασης τους. Τα κριτήρια, λοιπόν, των επιλογών

τους δεν µπορούσαν παρά να έχουν οικονοµικές διαστάσεις και να υποκινούνται από
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Καπναποθήκη Μοσκώφ, επί της οδού Μοσκώφ. (“Ιστορία της

Επιχειρηµατικότητας στην Θεσσαλονίκη “ τόµος Γ, σελ.233)

Καπναποθήκη Βοιβόδα, επί των οδών Φράγκων και

Ορφανίδου.(αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο “Θεσσαλονίκη

1912-1940, Βιοµηχανία και πόλη”)



τους νόµους του κόστους και του κέρδους. Τα συµφέροντα αυτά οδήγησαν τις εταιρείες

στους περιφερειακούς δήµους στην είσοδο της πόλης όπου το τοπίο ήταν αδιαµόρφωτο

(υπανάπτυκτο), οι αξίες των οικοπέδων χαµηλές και η πρόσβαση στο λιµάνι, το

σιδηροδροµικό σταθµό και το εθνικό οδικό δίκτυο εύκολη και άµεση. Έτσι, κατά κύριο

λόγω η Σταυρούπολη µε επίκεντρο την συνοικία της Τερψιθέας, όπως και οι όµοροι σε

αυτόν δήµοι (Νεάπολη, Αµπελόκηποι, Ν.Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο) και οι περιοχές κατά

µήκος των οδικών οδών Λαγκαδά και Μοναστηρίου, δέχονται και απορροφούν την

έντονη αυτή οικοδοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αποθήκευσης και

επεξεργασίας καπνού.20

Εξαιτίας του πλήθους των καπναποθηκών στην ευρύτερη περιοχή της

Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε καλύτερο να µελετηθούν εκτενέστερα µερικές από αυτές,

χαρακτηριστικά παραδείγµατα της κάθε περιόδου όπως διαχωρίστηκαν και παραπάνω.

∆υστυχώς για την πρώτη τόσο τα στοιχεία όσο και το φωτογραφικό υλικό είναι µηδαµινό,

αξίζει όµως να αναφερθεί αφού από την αποθήκη της Εταιρείας του Μονοπώλιου των

Οθωµανικών Καπνών (Regie) ξεκίνησε η ιστορία του καπνού στη Θεσσαλονίκη.

20 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.17-18
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Καπναποθήκη της εταιρείας Salonica, επί της οδού Πτολεµαίων.

(αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο “Θεσσαλονίκη 1912-1940, Βιοµηχανία και

πόλη”)

Σχέδιο όψης καπναποθήκης Κ.Τορνιβούκα (1924).

Αρχιτέκτονας Κ.Οικονοµόπουλος. (αρχείο ΕΤΒΑ, βι-

βλίο “Θεσσαλονίκη 1912-1940, Βιοµηχανία και πόλη”)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
1_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Γαβριήλογλου

2_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Παπαστράτου

3_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Σακκά -

Μιχαηλίδη, νυν Γλεούδη

4_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ιωάννου

5_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Μοσκώφ

6_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη

(πρώην Βογιατζόγλου)

7_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αλλαµανή

8_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας αφών

Εµµανουήλ

9_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Φραγκουλίδη

10_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας ESders G.J.

Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Καπνού

11_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τ.Φέσσα

12_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας “ΑΤΑΒ”

13_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ζ.Ναξιάδη

14_Καπναποθήκη στην οδό Αγ.∆ηµητρίου 25

(νυν Tobacco Hotel)

15_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αστεριάδη

χάρτης 2.2.1 - περιοχή “κέντρου” της Θεσσαλονίκης.

Σηµειώνονται οι καπναποθήκες που διατηρούνται µέχρι

και σήµερα.

(επεξεργασία συντακτριών)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
1_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ζ.Ναξιάδη

2_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Φέσσα

3_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας “INTERTAB”

4_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας “TRANSLANDA”

5_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Παπαδάτου

6_Καπναποθήκη στην οδό Σπάρτης

7_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας “ΕΟΚ”

8_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη

9_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Χατζηγεωργίου

10_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Φέσσα

11_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Χατζηγεωργίου

12_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Λάτση

13_Καπναποθήκη κ.ε. “Μακεδονικά Καπνά”.

Τωρινής ιδιοκτησίας Μ.Τσίπα.

14_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Φέσσα

15_Καπναποθήκη στην οδό 28ης Οκτωβρίου

16_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας “ΣΕΚΕ”

χάρτης 2.2.2 - περιοχή Σταυρούπολης.

Σηµειώνονται οι καπναποθήκες που διατηρούνται

µέχρι και σήµερα.

(επεξεργασία συντακτριών)



Η εταιρεία αυτή, που αντιπροσώπευε γαλλικά και αυστριακά συµφέροντα,

αποσκοπούσε στη χρήση τµήµατος της παραγωγής καπνού της Μακεδονίας για την

παρασκευή τσιγάρων και επεξεργασµένου καπνού για τις αγορές του εξωτερικού.

Ιδρύθηκε το 1873 και το προνόµιο της είχε ισχύ µέχρι το 1914. Το 1884 κτίζεται το

καινούριο εργοστάσιο της Regie στην αρχή της σηµερινής οδού Λαγκαδά. Τον εξοπλισµό

του αποτελούσαν µια ατµοµηχανή 35 HP, τρεις κοπτικές µηχανές στο ισόγειο του κτιρίου

και κάποιες αργόστροφες µηχανές, στον πρώτο όροφο, που βοηθούσαν τις εργάτριες

στη συσκευασία των πακέτων του καπνού.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η Regie απασχολούσε µόνο στο εργοστάσιο της στη

Θεσσαλονίκη 400 εργάτες (κυρίως γυναίκες). Η επεξεργασία του καπνού γινόταν από 4

µεγάλες εταιρείες που απασχολούσαν 3000-4000 άτοµα.

Η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου έφθανε τα 10 εκατοµµύρια τσιγάρα το 1888,

για να φθάσει τα 22 εκατοµµύρια το 1892. Η κατασκευή των τσιγάρων και η πώληση

τους στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Κοσσόβου και Μοναστηρίου γινόταν κάτω από την

επίβλεψη του Γάλλου διευθυντή Marechal και τη συνεργασία 87 επιθεωρητών και

υπαλλήλων.21

Έχοντας ως µοναδικό στοιχείο την φωτογραφία δεν µπορούµε να µιλήσουµε

ολοκληρωµένα για τα λειτουργικά στοιχεία του κτιρίου. Το µόνο ευδιάκριτο στοιχείο είναι

ότι αποτελούνταν από 3 ορόφους και πιθανώς υπόγειο.

Στα µορφολογικά στοιχεία του κτιρίου χαρακτηριστικό είναι η συµµετρία της

21 “Αρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη (1870-1912)”, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη 1987, σελ 26
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Η καπναποθήκη της Regie. (αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο “Αρχές

της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη (1870-1912)”)



όψης. Τα ανοίγµατα πολλά και όµοια σε σχήµα µε µόνη διαφοροποίηση το µικρότερο

µέγεθος τους στο ισόγειο και η διαµόρφωση των πλαισίων των παραθύρων από πλίνθους

και πατητό κονίαµα είναι η συνήθης εικόνα των καπναποθηκών εκείνη την εποχή.

Στα κατασκευαστικά στοιχεία τώρα, η περιµετρική τοιχοποιία είναι λιθόκτιστη

και είναι εµφανή τα κλειδιά εξωτερικά που φανερώνουν τη στάθµη του πατώµατος κάθε

ορόφου.

Σε επόµενο κεφάλαιο αναλύεται εκτενέστερα καπναποθήκη της ίδιας εταιρείας

στην πόλη της Ξάνθης. Από το φωτογραφικό υλικό παρατηρούνται αρκετές οµοιότητες

µεταξύ των δύο κτιρίων, οπότε συµπεραίνουµε ότι την κατασκευή των καπναποθηκών

της συγκεκριµένης εταιρείας αναλάµβανε η ίδια οµάδα τεχνιτών από την Ήπειρο και τη

∆υτική Μακεδονία.

55

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Η καπναποθήκη του Οθωµανικού Μονοπώλιου στην Καβάλα.

Χτίστηκε το 1885.

Η καπναποθήκη του Οθωµανικού Μονοπώλιου στην Ξάνθη.

Χτίστηκε το 1885.



Η καπναποθήκη της Αυστροελληνικής εταιρείας καπνών βρίσκεται επί των οδών

Τσιµισκή 43 και Βασιλέως Ηρακλείου 38 και κατασκευάστηκε το 1926 από τον

αρχιτέκτονα Α. Νικόπουλο. Το κτίριο είναι ενιαίο στα δύο υπόγεια, αλλά από το ισόγειο

και πάνω εµφανίζεται σαν δυο διαφορετικοί όγκοι που ενώνονται µε µεταλλικές γέφυρες

αντίστοιχα σε κάθε όροφο.

Το κτίριο εφάπτεται από τις δυο πλευρές του και ορίζει ενιαίο µέτωπο µε τις

γειτονικές πολυκατοικίες. Η µορφή του κτιρίου έχει έντονες επιρροές από το

αρχιτεκτονικό ρεύµα Art Deco, αφού διακρίνεται από γεωµετρικά σχήµατα και απλές

γραµµές καθώς και από σχηµατοποιηµένες χωρίς υπερβολές διακοσµήσεις. Τα εξωτερικά

ανοίγµατα του κτιρίου έφεραν διπλά ξύλινα κουφώµατα. Η όψη επί της οδού Τσιµισκή

οριζόταν από δυο συµµετρικά τριώροφα έρκερ και από δυο συστοιχίες τριών εξωστών

µε κάτοψη τεταρτοκυκλικής απόληξης.

Η κατασκευή του κτιρίου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοίχους

πληρώσεως από επιχρισµένη οπτολινθοδοµή. Για λόγους διατήρησης της υγρασίας των

καπνών το µεγαλύτερο µέρος από τα πατώµατα ήταν κατασκευασµένο από ξύλο.

Το κτίριο σήµερα δεν διατηρεί την αρχική του χρήση. Έχει µετατραπεί σε εµπορικό

κέντρο και χώρο πολυκινηµατογράφου. Οι µετατροπές που πραγµατοποιήθηκαν στο

κτίριο λόγω της αλλαγής χρήσης του είναι ουσιαστικές. Το µόνο που έχει διατηρηθεί στο

κτίριο από την αρχική του µορφή είναι η όψη επί της οδού Τσιµισκή, η οποία έχει κριθεί

διατηρητέα. Το υπόλοιπο κτίρο κατεδαφίσθηκε και αναδιαµορφώθηκε. Το σηµαντικό ως
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Η καπναποθήκη της Αυστροελληνικής εταιρείας καπνών επί

της οδού Τσιµισκή πρίν την αποκατάσταση. (αρχείο ΕΤΒΑ,

βιβλίο “Θεσσαλονίκη 1912-1940, Βιοµηχανία και πόλη”)



προς την αλλαγή της κάτοψης είναι ότι το κτίριο τώρα επιτρέπει την επικοινωνία της

Τσιµισκή µε την Βασ. Ηρακλείου. Η νέα µορφή του κτιρίου µε τα διαφορετικά υλικά,

αλλά και την σχεδιαστική αντιµετώπιση δεν διατηρεί καθόλου την ανάµνηση της αρχικής

του χρήσης.22

22 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.29
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Κάτοψη Α’ - Γ’ - Ε’ ορόφου Αυστροελληνικής καπναποθήκης.

(επεξεργασία συντακτριών)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες της Αυστροελληνικής καπναποθήκης . (αρχείο Σ. Γκουβούση)

Εξωτερικές λεπτοµέρειες.

Πρόσοψη µετά την αποκατάσταση.

Άποψη της σύνδεσης των

δυο καπναποθηκών.
Όψη από την οδό Τσιµισκή πριν την αποκατάσταση.



Η καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ι. Ιωάννου και Σακκά βρίσκεται στην οδό Ναυµαχίας

Λήµνου 7 και Ολυµπίου ∆ιαµαντή. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο προπολεµικά περίπου

γύρω το 1935 και αργότερα σε αυτό έγινε επέκταση προς την οδό Ολυµπίου ∆ιαµαντή.

Έχει επτά ορόφους µε µέσο ύψος γύρω στα 3.30 µ. Στο αρχικό κτίριο η επεξεργασία

γινόταν στον δεύτερο, στον τέταρτο, στον πέµπτο και στον έκτο όροφο ενώ στους

υπόλοιπους γινόταν η αποθήκευση.

Η µορφή του κτιρίου έχει νεοκλασικές επιδράσεις. Οι κατακόρυφες ταινίες που

πλαισιώνουν τα ανοίγµατα του κτιρίου τονίζουν τον κατακόρυφο άξονα.

Το καινούριο κτίριο, η προσθήκη, έχει πιο απλή µορφή επηρεασµένη από το

µοντέρνο κίνηµα, µε ιδιαίτερα τονισµένη την είσοδο πράγµα που πετυχαίνεται µε εξοχή

ενός τµήµατος του όγκου στο σηµείο της εισόδου. Το κτίριο ακόµα και σήµερα διατηρεί

την αρχική του χρήση τυπικά χωρίς όµως να είναι ενεργό.

Τα δυο κτίρια αρχικά επικοινωνούσαν µεταξύ τους, ενώ τώρα λόγω αλλαγής

χρήσης του αρχικού κτιρίου το σηµείο επαφής τους παραµένει κλειστό. Το αρχικό κτίριο

σήµερα στεγάζει τις σχολές Πυθαγόρα µαζί µε την διπλανή καπναποθήκη (µόνο στον

πρώτο όροφο) ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη. Τα δυο αυτά κτίρια δεν επικοινωνούσαν µεταξύ

τους, αλλά λόγω της κοινή τους χρήσης τα τελευταία 30-35 χρόνια έχει διανοιχτεί είσοδος

που διασφαλίζει την επικοινωνία του ενός κτιρίου µε το άλλο, η οποία πραγµατοποιείται

µόνο σε επίπεδο ισογείου.23

23 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.37
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Όψη από την οδό Ναυµαχίας Λήµνου της

καπναποθήκης Ιωάννου και Σακκά.

(αρχείο συντακτριών)



60

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Όψη από την οδό Ολυµπίου ∆ιαµαντή της

καπναποθήκης Ιωάννου και Σακκά.

(αρχείο συντακτριών)

Κάτοψη τυπικού ορόφου

αρχικου κτιρίου καπναπο-

θήκης Ιωάννου - Σακκά.

(επεξεργασία συντακτριών)

Κάτοψη 6-7ου ορόφου

αρχικου κτιρίου καπναπο-

θήκης Ιωάννου - Σακκά.

(επεξεργασία συντακτριών)



Η καπναποθήκη ιδιοκτησίας Γαβριήλογλου βρίσκεται στην οδό ∆ωδεκανήσου 6

και κατασκευάστηκε το 1937. Το 1948 το κτίριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και

πέντε ορόφους αποκτά έναν επιπλέον όροφο, ο οποίος χρησιµοποιείται ως αποθήκη. Το

1957 προστέθηκε στο κτίριο κλιµακοστάσιο.

Η µορφή του κτιρίου είναι απλή. Χαρακτηριστικό αποτελούν οι οριζόντιες

ταινίες που πλαισιώνουν τα ανοίγµατα και διασπούν τον κατακόρυφο όγκο του κτιρίου.

Οι οριζόντιες ταινίες διασπώνται από τον ιδιαίτερο σχεδιασµό και τονισµό του

κλιµακοστασίου, το οποίο αποκτά µια πιο σχηµατοποιηµένη, αλλά γεωµετρική

διακόσµηση.

Στο κατασκευαστικό κοµµάτι, ο φέρων οργανισµός του κτιρίου ήταν από

µπετόν και το ύψος µεταξύ των πλακών ήταν περίπου 5.70µ. Το ύψος χωριζόταν στα δυο

µε ξύλινο πάτωµα µε αποτέλεσµα να εναλλάσσεται ένας όροφος µπετόν και ένας όροφος

ξύλο. Αργότερα τα ξύλινα πατώµατα αντικαταστάθηκαν από µπετόν µε επίστρωση από

µωσαϊκό.

Το κτίριο έχει αλλάξει χρήση εδώ και τριάντα χρόνια. Το 1968 µε την επέκταση

της επιχείρησης στο Καλοχώρι σταµατάει η επεξεργασία και η αποθήκευση σ’ αυτό το

κτίριο. Σήµερα στο ισόγειο του στεγάζονται καταστήµατα και στους ορόφους βρίσκεται

υποκατάστηµα του ΙΚΑ και µια κοινωνική υπηρεσία του δήµου Θεσσαλονίκης. Το κτίριο

δεν έχει πουληθεί. Ανήκει ακόµα στον αρχικό του ιδιοκτήτη, ο οποίος νοικιάζει τους

χώρους και ο ίδιος διατηρεί γραφείο στον πρώτο όροφο.24

24 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.51
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Η καπναποθήκη του Πλ. Γαβριήλογλου επί της οδού ∆ωδεκανή-

σου πριν την προσθήκη του 6ου ορόφου. (αρχείο ΕΤΒΑ, βιβλίο

“Θεσσαλονίκη 1912-1940, Βιοµηχανία και πόλη”)
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Η καπναποθήκη όπως σώζεται σήµερα.

(αρχείο συντακτριών)
Κάτοψη τυπικού ορόφου.

(επεξεργασία συντακτριών)



Η καπναποθήκη τωρινής ιδιοκτησίας Ε.Ο.Κ. (Εθνικός Οργανισµός Καπνού)

βρίσκεται στο συνοικισµό Τερψιθέας επί των οδών Σοφοκλέους και Αλκιβιάδους. Στον

πρώτο όροφο βρίσκονται τα γραφεία ενώ στους υπόλοιπους γίνεται αποθήκευση µόνο

µιας και η επεξεργασία έχει σταµατήσει. Αρχικά το κτίριο ήταν ιδιοκτησίας Γεωργίου

Χατζηγεωργίου. Κατασκευάστηκε το 1963 από τον πολιτικό µηχανικό Μ.Π. Φραντζή.

Η µορφή του κτιρίου είναι λιτή. Τα οριζόντια σενάζ που έχουν χρησιµοποιηθεί

για τον διαχωρισµό των ορόφων αλλά και για την πλαισίωση των ανοιγµάτων τονίζουν

τον οριζόντιο άξονα του κτιρίου. Στο δώµα του κτιρίου παρατηρείται πρόσθετη

κατασκευή από λαµαρίνα. Η κάτοψη του απλή, ορθογωνική και συµµετρική µε έντονο

στοιχείο την καµπύλη στη µια του γωνία. Στις όψεις δεν υπάρχει το στοιχείο της

απόλυτης συµµετρίας αφού στον τρίτο όροφο τα ανοίγµατα είναι πολλά περισσότερα

(από αυτό υποθέτουµε ότι η επεξεργασία του καπνού γινόταν σε αυτό τον όροφο).

Τέλος, ένα ακόµη έντονο στοιχείο της δυτικής όψης της καπναποθήκης Χατζηγεωργίου

είναι τα τολµηρά εξώστεγα που υπάρχουν στα σηµεία των εισόδων του.

Κατασκευαστικά, όλα τα δοµικά στοιχεία και η σκάλα του κτιρίου είναι από

οπλισµένο σκυρόδεµα. Η επίστρωση των δαπέδων από µωσαϊκό, υλικό που

χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα εκείνη την δεκαετία.

Ο δήµος Σταυρούπολης µας πληροφόρησε ότι σύντοµα το κτίριο θα αλλάξει

χρήση και θα φιλοξενεί γραφεία του Οργανισµού καπνού, κέντρο ανάπτυξης

επιχειρήσεων και τις σχολές που σήµερα στεγάζονται στην καπναποθήκη Λάτση.
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Λεπτοµέρεια όψης της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)



Το κτίριο βρίσκεται σε µέτρια κατάσταση και παρατηρούνται µετατροπές στη

µορφή των ανοιγµάτων όσον αφορά τα κουφώµατα, χωρίς όµως να επηρεάζεται η

αρχική µορφή του κτιρίου.25

25 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.117
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Κάτοψη τυπικού ορόφου.

(επεξεργασία συντακτριών)
Αρχιτεκτονικα σχέδια καπναποθήκης.

(αρχείο Σ.Γκουβούσης)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Χατζηγεωργίου (24/06/2007) . (αρχείο συντακτριών)



Η καπναποθήκη της καπνεµπορικής επιχείρησης «Μακεδονικά Καπνά», τωρινής

ιδιοκτησίας Μαλβίνας Τσίπα βρίσκεται στο συνοικισµό Τερψιθέας στη Σταυρούπολη. Η

καπναποθήκη κατασκευάσθηκε την δεκαετία του ‘60.

Το κτίριο είναι συµπαγές και έχει µεγάλο όγκο, ενώ η µορφή του είναι απλή,

ορθογωνική. Οι πλαϊνές όψεις οργανώνονται βάσει καννάβου και ανάλογα τοποθετούνται

και τα ανοίγµατα. Εσωτερικά το κτίριο έχει δυο κλιµακοστάσια, στο µέσο της µεγάλης

πλευράς, αντιδιαµετρικά τοποθετηµένα. Από σχέδια που βρέθηκαν προκύπτει ότι αρχικά

το κτίριο µας ήταν τριώροφο µε υπόγειο και το 1964 έγινε προσθήκη δυο επιπλέον

ορόφων. Η κάτοψη του ήταν τυπική στο υπόγειο στους δυο πρώτους ορόφους και τον

τέταρτο, στον τρίτο υπήρχαν κάποια αποδυτήρια και χώροι υγιεινής κατά µήκος της µιας

µεγάλης του πλευράς ενώ από την άλλη υπήρχαν χώροι γραφείων.

Κατασκευαστικά, τόσο ο φέρων οργανισµός του κτιρίου όσο και η σκάλα και τα

πατώµατα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τέλος η επίστρωση των δαπέδων ήταν από

µωσαϊκό.

Το κτίριο σήµερα δεν διατηρεί την αρχική του χρήση. Το ισόγειο καταλαµβάνει

σούπερ µάρκετ, ενώ στους ορόφους έχουν τις επιχειρήσεις τους βιοτεχνίες κυρίως

ρούχων. Η πρόσοψη του κτιρίου έχει δεχτεί µετατροπές ως προς τα ανοίγµατα και έχει

κατασκευασθεί ένα νεότερο στέγαστρο.26

26 Σ.Γκουβούση - Σ.Ταβλίκος, Ερευνητική εργασία “Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης”, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Ιούνιος 2001, σελ.123
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Άποψη σηµερινής κατάστασης της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης κ.ε. “Μακεδονικά καπνά” (24/06/2007) . (αρχείο συντακτριών)
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Σχέδια της καπναποθήκης κ.ε. “Μακεδονικά καπνά” . (επεξεργασία συντακτριών)

Κάτοψη τυπικού ορόφου.

Κάτοψη 3ου ορόφου.

Τοµή καπναποθήκης
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Μέγαρο Μιχαηλίδη, No 6 στον χάρτη 2.2.1. σελ.52

Το κτίριο κατασκευάστηκε πριν τον πόλεµο και έχει οκτώ ορόφους. Η µορφή του είναι λιτή και

έχει νεοκλασικές επιδράσεις. Στην όψη του τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας λόγω των κατακό-

ρυφων ταινιών που πλαισιώνουν τα ανοίγµατα.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)

Καπναποθήκη Σακκά - Μιχαηλίδη, No 3 στον χάρτη 2.2.1. σελ.52.

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1937 από τον αρχιτέκτονα Νικόπουλο. Η µορφή του δεν

αρκείται στον επιδερµικό διάκοσµο , αλλά στυλιζάροντας τις διακοσµήσεις προσπαθεί να

τονίσει τα δοµικά στοιχεία, να διαµορφώσει τις απολήξεις του κτιρίου και έτσι δίνει ένα

ελαφρό ανάγλυφο στις όψεις που διασπώνται σε καµπύλες και επίπεδες επιφάνειες.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)
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Καπναποθήκη Ζ.Ναξιάδη, No 13 στον χάρτη 2.2.1. σελ.52.

Το κτίριο κατασκευάστηκε περίπου το 1930. Η µορφή του είναι απλή.

Εφάπτεται από τις δυο πλευρές µε τις γειτονικές πολυκαιτοικίες και ορίζει

ενιαίο µέτωπο. Τα υποστυλώµατα του κτιρίου είναι εµφανή στην όψη και

έτσι δηµιουργούν ένα κάνναβο στον οποίο εντάσσονται και τα ανοίγµατα.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)

Καπναποθήκη ΑΤΑΒ, No 12 στον χάρτη 2.2.1. σελ52.

Όπως µας πληροφόρησαν οι κάτοικοι της περιοχής το κτίριο είναι προ-

πολεµικό. Η µορφή του είναι λιτή και ο τελευταίος όροφος υποχωρεί

σύµφωνα µε τους πολεοδοµικούς κανόνες. Η ελάχιστη διακόσµηση του

κτιρίου περιορίζεται στις ταινίες που πλαισιώνουν τα ανοίγµατα.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)
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Καπναποθήκη Αφών Εµµανουήλ, No 8 στον χάρτη 2.2.1. σελ.52.

Το κτίριο κατασκευάστηκε περίπου το 1956 από τον πολιτικό µηχανικό ∆.

Βαρβέρη. Εφάπτεται µε τα γειτονικά κτίρια και ορίζει ενιαία µέτωπα. Η µορφή

του είναι απλή και βρίσκεται σε αρµονία µε τις γειτονικές πολυκατοικίες.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)

Καπναποθήκη Φέσσα, No 11 στον χάρτη 2.2.1. σελ.52.

Η καπναποθήκη κατασκευάστηκε γύρω στο 1930-1935. Η µορφή του είναι

απλή. Οι οριζόντιες ταινίες που πλαισιώνουν τα ανοίγµατα και δηµιουργούν

ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο ανά όροφο είναι χαρακτηριστικό του κτιρίου.

Τέλος εφάπτεται από τις δυο πλευρές του και δηµιουργεί ενιαίο µέτωπο µε

τις γειτονικές πολυκατοικίες.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)
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Καπναποθήκη Ι.Λάτση, No 12 στον χάρτη 2.2.2. σελ.53.

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1970 απο τον πολιτικό µηχανικό Σ.

Φέσσα. Η µορφή του είναι απλή, επηρεασµένη από τις αρχές του µο-

ντέρνου κινήµατος, έχει ευκρινή όγκο, γεωµετρική πρόσοψη και γραµ-

µικά τοποθετηµένα ανοίγµατα. Η επιλογή των ανοιγµάτων και το

σχήµα τους διασπούν την οριζοντιότητα του κτιρίου και αποτελούν κά-

θετες ζώνες στο συµπαγή όγκο του κτιρίου. Στη µορφή του ξεχωρίζει

το κλιµακοστάσιο που αποτελεί ουσιαστικά ξεχωριστό όγκο και σε

αυτό χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά ανοίγµατα.

(φωτο αρχείο συντακτριών, πληροφ. αρχείο Σ.Γκουβούση)



2.3 Καβάλα



H επεξεργασία και το εµπόριο του καπνού αρχίζουν στην Καβάλα πολλά χρόνια

πριν την επανάσταση του 1821. Στα µέσα του 19ου αιώνα, η παλιά πόλη της Καβάλας

κατοικούνταν από 4000-5000 Έλληνες, από Τούρκους, Εβραίους , Αρµένιους και λίγους

ξένους δυτικοευρωπαίους που έµεναν για όσο διαρκούσαν οι εµπορικές πράξεις κάθε

χρόνο.Όλοι οι κάτοικοι έµεναν µέσα στην περιτοιχισµένη χερσόνησο της Παναγιάς (στο

Μαχαλά) εκ των οποίων περίπου 100 χριστιανικές οικογένειες ήταν οργανωµένες στην

Ελληνορθόδοξη κοινότητα Καβάλας και ασχολούνταν µε το εµπόριο καπνού. Ενώ έξω

από τα τείχη, βρίσκονταν λίγα κτίσµατα κοντά στις καµάρες και το λιµάνι, εκ των οποίων

ήταν χάνια και εξυπηρετούσαν τους διερχόµενους ταξιδιώτες και τους εµπόρους. Τα κα-

πνοχώραφα βρισκόντουσαν ψηλά από τις καµάρες όπου απλωνόταν ένας λόφος και πίσω

και ανατολικότερα αυτού απλωνόταν εύφορα χωράφια των Τούρκων τσιφλικάδων. Η

πρώτη ποικιλία καπνού καλλιεργήθηκε στη Χρυσούπολη, Γενησέα, Ξάνθη. Οι περιοχές

αυτές παρήγαγαν εξαιρετικά καπνά, τα οποία ήταν γνωστά ως χρυσόφυλλα σ’ ολόκληρη

την Τουρκία.

Η επεξεργασία των καπνόφυλλων γινόταν στα σπίτια των παραγωγών και απαι-

τούσε αρκετά άτοµα της οικογένειας και ειδικούς χώρους. Συγκεκριµένα χρειαζόντουσαν

ένα χώρο (ευάερο) που ν’ αερίζεται για το µπούρλιασµα ή αλλιώς βελόνιασµα, χώρους

για το κρέµασµα των αρµαθιών (που δηµιουργόντουσαν κατά το µπούρλιασµα), χώρο

για το παστάλισµα και µέρος για τη λοκβά. Έπρεπε επίσης να φροντίζουν ώστε η απο-

θήκευσή τους να γίνεται σε ανήλιαγη αποθήκη που συνήθως ο χώρος αυτός ήταν στο

ισόγειο. Οι καπνοπαραγωγοί παρέδιδαν τα καπνά στους καπνεµπόρους και αυτοί µε τη

Π. Χρ.Ζιώγα, “Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας”, σελ. 11,12
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χάρτης 2.3.1

ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

της ευρύτερης περιο-

χής της Καβάλας

(Αθήνα 1960)



σειρά τους τα επεξεργάζονταν στις πόλεις Καβάλα, Ξάνθη, ∆ράµα, Ελευθερούπολη, ∆ο-

ξατό, σε χανιά και αποθήκες. Σύντοµα όµως οι µεγάλοι καπνέµποροι και οι εξαγωγικοί

οίκοι κατασκεύασαν ιδιόκτητες καπναποθήκες µε µεγάλο κόστος για την εποχή. Τα πε-

ρισσότερα καπνά της Θράκης και της Ξάνθης κατέληγαν στο λιµάνι της Κεραµωτής στην

Τουρκία. Παρόλ‘ αυτά το κύριο εξαγωγικό εµπόριο προς την Ευρώπη πραγµατοποιούνταν

από το λιµάνι της Καβάλας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη αποτελούσε έδρα πολ-

λών προξενείων, οι οποίοι εξυπηρετούσαν τους εµπορικούς οίκους. Στην τριετία 1909-

1912 λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του καπνεµπορίου η Καβάλα αναδείχτηκε το πρώτο

εξαγωγικό λιµάνι (η χρονολογία ανάδειξης της Καβάλας σε πρώτο εξαγωγικό λιµάνι πι-

θανολογείται το 1850 ), µε εξαγωγές που ήταν πολλαπλάσιες και από της Θεσσαλονίκης

(βλέπε πίνακες κάτω σελίδας). Επικοινωνεί µε την Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη και την

Αίγυπτο και αυτό κάνει την Καβάλα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες πόλεις της Μακεδονίας

και Θράκης. Λόγω της γεωπολιτικής της θέση και της ύπαρξης του κόλπου, διευκόλυνε

πολλά πλοία να αγκυροβολούν στα βαθιά και να φορτώνουν µε µαούνες δεκάδες τόνους

καπνού, τα οποία θα µεταφέρονταν στα πέρατα της γης, στον Εύξεινο πόντο, στα Ρωσικά

και Ρουµανικά λιµάνια, στη Μεσόγειο, στα Αραβικά κράτη, στην Νότια Γαλλία, στην Αγ-

γλία, Σουηδία, Ολλανδία, ∆ανία, Γερµανία, Ην.Πολιτείες, Καναδά, Άπω Ανατολή, Ιαπωνία

και την καθιστούν γνωστή σ’ολον τον κόσµο.

Παρουσιάζεται ανάπτυξη των καπνοκαλλιεργειών και επέκταση της στην περιοχή,

ενώ όπως προαναφέραµε η περιοχή ήταν φηµισµένη για την εξαιρετική ποιότητα των πα-

ραγόµενων ανατολικών καπνών της, καθώς οι εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθή-

κες ευνοούσαν την ανάπτυξή τους. Επίσης στην ανάπτυξη αυτή σηµαντικά συνέβαλαν

τόσο οι Έλληνες έµποροι, εκµεταλλεύοντας την γεωγραφική θέση της περιοχής, όσο και

Κ.Παπακοσµάς, πληροφορίες στο internet µε πηγές : αφιέρωµα της εφηµερίδας Καθηµερινή και “Το

καπνικό στην Καβάλα” του Ιω.Β.Ιωαννίδη

75

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Κιοντεδες,

παστάλι και

γύρος, σε

χωριό,

(αρχείο

Μουσείου

Καπνού Κα-

βάλας)

Καίκι µε εµπορικά

δέµατα καπνού

(αρχείο Μουσείου

Καπνού Καβάλας)

Εκφόρτωση εµπορι-

κων δέµατων καπνού

από λιµενεργάτες σε

µαούνες

(αρχείο Μουσείου Κα-

πνού Καβάλας)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ



οι Έλληνες εργάτες µε τη σκληρή ,πολύωρη απασχολισή τους, µέσα σε ανθυγιεινούς

όρους εργασίας. Σηµειώνεται σηµαντική διεύρυνση των εξαγωγών της Καβάλας, η ση-

µασία της µεγαλώνει και προκαλεί το ενδιαφέρον µεγάλων κρατών όπως Αγγλία, Ιταλία,

Ρωσία, αργότερα Αµερική και Αίγυπτο. Στην αρχή τα ξένα εργοστάσια και οι οίκοι εξα-

σφαλίζουν τις απαραίτητες ποσότητες καπνού διαµέσω εµπόρων και επιτροπών των Μο-

νοπωλίων, που έρχονται στο λιµάνι κάθε χρόνο µετά το τέλος της επεξεργασίας ή

διαµέσω αντιπροσώπων οίκων της Θεσσαλονίκης. Σύντοµα όµως ιδρύονται µεγάλες ανώ-

νυµες εταιρείες, οι οποίες εκτοπίζουν µικρούς, συνήθως ντόπιους καπνέµπορους καθώς

διαπραγµατεύονται απευθείας µε τον παραγωγό. Αυτές οι µεγάλες εταιρείες έχουν την

έδρα τους σε µια µεγάλη πόλη του εξωτερικού, το Λονδίνο, την Βουδαπέστη, τη ∆ρέσδη,

τη Νέα Υόρκη και ακόµη το Κάιρο και εγκαθιστούν κεντρικές αποθήκες και γραφεία συ-

νήθως στην Καβάλα, και µικρότερα σε άλλα καπνοπαραγωγικά κέντρα της Μακεδονίας,

τη Ξάνθη, τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη, τη ∆ράµα, το Κιλκίς, τη Γευγέλη, τα Βελεσά και

τα Σκόπια. Έπειτα λόγω της αυξηµένης παρουσίας ξένων εµπορικών διπλωµατικών αντι-

προσώπων και πυκνώµατος εµπορικών πράξεων και κίνησης στο λιµάνι ανακαλύπτεται

η αδυναµία της παλιάς πόλης και η προσπάθεια εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων. Αυτό

οδήγησε τις ξένες εµπορικές εταιρίες (οι οποίες εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Καβάλα)

να ενοικιάσουν σε υπέρογκες τιµές, σπίτια και αποθήκες σε κατοικίες και χάνια Τούρκων

µε σκοπό να εκπληρώσουν τις στεγαστικές και αποθηκευτικές τους ανάγκες. Το 1864 δί-

νεται µάλιστα άδεια να βγουν από τα τείχη. Μετέπειτα παρατηρείται οικονοµική άνθηση

η οποία συµβαδίζει µε ανάλογη αύξηση του πληθυσµού της, ενώ η εµπορική της κίνηση

θα οδηγήσει στην οικοδοµική της ανάπτυξη για στέγαση των εµπορικών εγκαταστάσεων

καπνού, δηλαδή είχε ως συνέπεια την ανέγερση πολλών καπναποθηκών , επισηµαίνο-

Ιω.Β.Ιωαννίδη, “Το καπνικό στην Καβάλα”
Α. Στεφανίδου ,∆ιδακτορική διατριβή “Η πόλη-λιµάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,

Πολεοδοµική ∆ιερεύνηση (1391- 1912)“, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 1991, Σελ. 202
Π.Χρ.Ζιώγα, “Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας”, σελ.13 77
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Μεταφορά εµπορικων δέµατων καπνού στην προβλήτα

(αρχείο Μουσείου Καπνού Καβάλας)

Μεταφορά χωρικών

δέµατων καπνού µε

ζώα

(αρχείο Μουσείου

Καπνού Καβάλας)

Εκφόρτωση

εµπορικων δέµα-

των καπνού σε

µαούνες

(αρχείο Μουσείου

Καπνού Καβάλας)



ντας ότι οι περισσότερες ανοικοδοµήθηκαν κατά µήκος του κόλπου για να µην ξεραίνεται

ο καπνός, ώστε να επεξεργαστεί.

Στην πόλη ήδη από το 1701 λειτουργεί Γαλλικό προξενείο παράλληλα µε το Βε-

νετικό υποπροξενείο. Γύρω στο 1850 αρχίζει τις εργασίες της η καπνεµπορική εταιρία

των αδερφών Αλατίνι, φρατέλι Αλατίνι, πολύ γνωστού εµπορικού οίκου της Θεσσαλονί-

κης και άλλων εµπορικών επιχειρήσεων της Ευρώπης και η οποία ήταν η πρώτη ξένη

φίρµα που εγκαταστάθηκε στην Καβάλα και µε έδρα το Λονδίνο. Η εν λόγω εταιρία ασχο-

λούνταν πιθανώς µε το εµπόριο και την εξαγωγή καπνών πριν από το 1850. Συνέχισε να

υπάρχει ακόµη υπό άλλη επωνυµία, σαν Μπανκ Σαλόνικ, την οποία την διαδέχθηκε η

Commercial Company of Salonica Ltd, µε τα αρχικά της φίρµας F.A (fratelli alatini) . Αρ-

γότερα έρχονται και άλλες µεγάλες εταιρείες, αναφέροντας µόνο τις σηµαντικότερες, το

1884 εγκαθίσταται το οθωµανικό µονοπώλιο της Regie, γύρω στο 1890 έρχονται η αυ-

στροουγγρική “The Oriental Trading Company Ltd” (M. L. Herzog et Cie), που έχει έδρα

τη Βουδαπέστη, και τον ίδιο καιρό η αγγλική “N. Mayer et Cie Ltd” µε έδρα το Λονδίνο,

το 1901 η “American Tobacco Company” µε τις συνεργαζόµενες εταιρείες Alston, Gary,

Gerry, Glenn και M. Melahrino (Μιλτιάδης Μελαχροινός) και την εβραϊκή Schinasi Bross

που έχουν έδρα την Νέα Υόρκη. To 1910 ιδρύονται η εταιρεία του ντονµέ Kiazim Emin

et Cie και η ελληνική µετοχική Macedonian Tobacco Company Ltd µε έδρα την Καβάλα.

Παρόλο που ο αριθµός των ευρωπαικών και αµερικανικών εταιρειών δεν είναι µεγάλος,

αυτές ελέγχουν σηµαντικό τµήµα της καπνεµπορικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά ανα-

φέρεται ότι το 1910 οι τρεις κορυφαίες εταιρείες Commercial, Herzog, American απασχο-

λούν γύρω στους 6.000 εργάτες στις πολλές και µεγάλες καπναποθήκες τους.

Συγκεκριµένα η Commercial διέθετε 18-20 τετραώροφες αποθήκες, η Herzog είχε 20-50

32 Σ.Αγγελούδη - Ζαρκάδα, Αφιέρωµα για το Αρχιτεκτονικό παρελθόν της Καβάλας, Καπνοµάγαζα- Νεο-
κλασσικισµος, αναδηµοσίευση από το περιοδικό “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ”, τεύχος 18, Φεβρουαρίου 1986
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Το παραλιακό µέτωπο της Καβάλας, οπου δικρίνονται κάποιες κα-

πναποθήκες και η Commercial Tobacco Company.(αρχείο Κ.Νόλλας)

Η έδρα της εταιρείας M. L. Herzog & Cie, Καβάλα 1919, ση-

µερινό δηµαρχείο Καβάλας, από την δεκαετία του 1930. (βι-

βλίο “Το καπνικό στην Καβάλα” του Ιω.Β.Ιωαννίδη )



τριώροφες και πενταώροφες αποθήκες και 3.000 περίπου εργάτες, ο Mayer είχε 4-5 µε-

γάλες αποθήκες και η Regie είχε 15 περίπου τεράστιες αποθήκες.33

Στα 1850 -1864 πολλοί Έλληνες από την Ήπειρο, τις Σέρρες την Κρήτη και την ∆υ-

τική Μακεδονία καταφθάνουν στην Καβάλα. Από τους πρώτους έρχονται ο µεγάλος ευ-

εργέτης της κοινότητας Μιχαήλ Σπόντης, υποπρόξενος της Αυστρίας ο Μιχαήλ Φώσκολος

, υποπρόξενος της Γερµανίας και οι οικογένειες Γρηγοριάδη, Ναλµπάντη, Τόλου, Βάρδα,

Ιορδάνου και Σόλου. Ολοι ασχολούνται µε την επεξεργασία και το εµπόριο του καπνού.

Εκείνη την εποχή σχεδόν όλα τα κτίρια ανηκαν στους Τούρκους, µε συνέπεια οι χριστια-

νοί να αντιµετωπίζουν οξύ στεγαστικό πρόβληµα αλλά και πρόβληµα εξεύρεσης εργαστη-

ρίων καπνού. Με έγγραφό τους προς το Πατριαρχείο λοιπόν στις 3/11/1864 ζητούν τη

µεσολάβησή του στην Υψηλή πύλη για να κτίσουν κατοικίες και εργαστήρια έξω από τα

τείχη , σε τόπο που είναι πετρώδης, κρηµνώδης και αµµώδης και αυτό θα τους οδηγήσει

στον πολλαπλασιασµό του προϊόντος του καπνού.Ο καπνός την εποχή εκείνη είναι αναµ-

φίβολα χαρακτηριστικότερο προϊόν της Ανατολικής Μακεδονίας και γνωρίζουµε ότι είναι

άρρηκτα συνδεδεµένος µε την ανάπτυξη της Καβάλας. Συνεχώς αυξανόµενες ποσότητες

εξάγονται από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, και το Πόρτο Λάγος. Όµως η εµπορία απαι-

τεί µεγάλα κεφάλαια για την αγορά, αποθήκευση και µεταφορά του. Γι’αυτό µόνο µεγάλοι

εµπορικοί οίκοι µπορούν να αγοράσουν καπνά από τους Μπέηδες των καπνοπαραγωγι-

κών περιοχών, οι οποίοι µε την σειρά τους τα αγοράζουν, πολλές φορές αναγκαστικά,

από παραγωγούς, αφού έχουν την κάλυψη των αρχών.

Η ακριβής ηµεροµηνία που τους επιτράπηκε η έξοδος από τα τείχη δεν είναι γνω-

στή. Πάντως το 1866 στην Σηµερινή συνοικία του Αγίου Ιωάννη κτίστηκε η οµώνυµη εκ-

κλησία και αµέσως µετά χριστιανικά σπίτια και καπναποθήκες. Οι πρώτες καπναποθήκες

33 Α. Στεφανίδου ,∆ιδακτορική διατριβή “Η πόλη-λιµάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
Πολεοδοµική ∆ιερεύνηση (1391- 1912)“, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 1991, Σελ. 203
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Καρικατούρα Καβάλα 1920

Καρικατούρα Καβάλα 1910



εµφανίζονται ήδη στην παλαιότερη άποψη της νέας πόλης µετά το 1864, µπροστά στη

δεντροφυτεµένη περιοχή του τουρκικού νεκροταφείου. Είναι κτίρια διώροφα , ορθογώ-

νιας πάντα κάτοψης, µε πολλά συµµετρικά ανοίγµατα στην πρόσοψη και λιγότερα στις

άλλες όψεις, µονόχωρα, κτισµένα µε πέτρα και ξύλο και στεγασµένα µε ξύλινες τετράρ-

ριχτες στέγες που καλύπτονται από βυζαντινά κεραµίδια. Από την εποχή αυτή ξεχωρί-

ζουν οι Έλληνες καπνέµποροι Γ. Ν. Γρηγοριάδης, Βάρδας, ενώ ο Μιχαήλ Σπόντης και ο

Μιχαήλ Φώσκολος εξακολουθούν να είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες της πόλης. Όπως

αναγράφηκε στην εφηµερίδα της Τεργέστης, στις 11/11/1897 η πόλη της Καβάλας σύ-

ντοµα έγινε πασίγνωστη στην Ευρώπη “η τέως ολίγον γνωστή εις τε των πολιτικών και

κόσµον πόλις Καβάλα ένεκα του εν αυτή διενεργουµένου εµπορίου κατέστη πασίγνωστος

εις άπασαν την Ευρώπην και εφ’ όσον προάγεται η καπνοφυτεία εν ταις περιφερείαις της

Βορειοανατολικής Μακεδονίας επί τοσούτον αναπτύσσεται και αυτή και ήδη δύναται να

θεωρηθή, µετά τη Θεσσαλονίκην, η εµπορικότερη πόλις της Μακεδονίας ή µάλλον ο

µόνος λιµήν των βορειοανατολικών επαρχιών αυτής, δι’ ου εξάγωσην αυταί τα ευγενέ-

στερα αυτών προϊόντα, τον καπνόν και τον βάµβακαν, ως και εισδέχονται τα εκ της εσπε-

ρίας προερχόµενα.”

Στα 1870-80 παρατηρείται αύξηση του καπνεµπορίου. Οι καπνεµπορικές επιχειρή-

σεις διενεργούν εξαγωγές σε χώρες του εξωτερικού και οι περισσότεροι καπνέµποροι

συνεχίζουν τις επιχειρήσεις που παρέλαβαν από τον πατέρα τους. Αυτή την εποχή είναι

γνωστοί περισσότερο από 25 Έλληνες καπνέµποροι : Ν. Γ. Γρηγοριάδης,

Ε. Γ. Γρηγοριάδης, Ι. Ναλµπάντης, Ν. Τζιµούρτος, Γ. Τζιµούρτος, Σ. Τζιµούρτος, Κ.Φέσ-

σας, Γ.Κασάπης, Κ. Ρηγανέζης, Α. Σόλου, Π. Φώσκολος, Μ. Φώσκολος, αδερφοί Φέσσα,

∆. Τόκος, Χ. Ιωάννου, Ι. Κωνσταντινίδης, Κ. Εµφιετζόγλου, Γ. Ιορδάνου, Ισαακίδης, Φι-
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Φωτογραφία 1884-86 τραβηγµένη από τη συνοικία του Αγίου Ιωάννη,

ενώ πίσω υψώνεται η πυκνοκατοικηµένη τότε ιστορική συνοικία της

Παναγιάς (αρχείο Π.Χρ.Ζιώγα)

Καπναποθήκες, Σηµερινή οδός ∆αµιανού

(αρχείο Μουσείου Καπνού Καβάλας)



λιππίδης, Μ. Κολοκύθας, Μ. Βάρδας, Η.Παπαηλίας, αδερφοί Ροδοκανάκη, Μ. Σπόντης, και

οι Τούρκοι Ζαδέ Αχµέτ εφέντης και ο Φιλέλληνας Χατζή Εσσάτ εφέντης. Στο τέλος του

19ου αιώνα έχουν ήδη διαµορφωθεί οι πέντε χριστιανικές περιφέρειες, συνοικίες της Κα-

βάλας, Αγ. Ιωάννη µετά του Κιουτσούκ Ορµάν Ποταµουδίων, Κεντρική Συνοικία, Μαχα-

λάς και τηλεγράφου µετά του Καρά Ορµάν. Οι καπναποθήκες υπάρχουν διάσπαρτες σε

όλες τις συνοικίες, ενώ οι περισσότερες οργανώνονται στην παραλιακή περιοχή του Αγ.

Ιωάννη, της κεντρικής συνοικίας και του Σουγιόλου για να διευκολύνεται η µεταφορά των

καπνών µε τις µαούνες στα ατµόπλοια, όπως επίσης και για να µην ξεραίνεται ο καπνός,

ώστε να επεξεργαστεί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Η παραθαλάσσια σειρά έχει ήδη διαµορφωθεί από το τέλος του 19ου αιώνα. Όµως

καπναποθήκες κυριαρχούν και στο εσωτερικό της πόλης, όπου υψώνονται πολυώροφες.

Εξαιτίας του ύψους κυριαρχεί ο κατακόρυφος άξονας, αλλά στις µεγάλες επικρατεί πλέον

ο οριζόντιος. Οι καπναποθήκες της εποχής αυτής είναι πολύ µεγαλύτερες από τις παλιό-

τερες, κτισµένες οµοίως µε πέτρα και ξύλο, ενώ στεγάζονται µε δύο ή περισσότερες ξύ-

λινες δίρριχτες στέγες. Χαρακτηρίζονται από πολλά συµµετρικά ανοίγµατα και από τα

τριγωνικά αετώµατα των στεγών τους που συχνά φέρουν φεγγίτες ορθογώνιους ή κυ-

κλικούς. Πολλά παράθυρα υπάρχουν και στις πλάγιες όψεις. Τα µπαλκόνια είναι σπάνια.

Ταινίες ορίζουν τα πατώµατα και τονίζουν τον οριζόντιο άξονα. Η µορφολογία τους είναι

λαϊκή νεοκλασική, αλλά υπάρχουν και εκλεκτικιστικά δείγµατα, ενώ σπάνια µερικές απο-

δίδονται στον γερµανικό νεοκλασικισµό. Το εσωτερικό τους είναι ενιαίο και µέσα σε αυτές

γίνονται οι παρακάτω λειτουργίες. Στα πρώτα πατώµατα αποθηκεύονται τα ανεπεξέργα-

στα καπνά, αραδιασµένα πάνω σε κρεβαταριές για να αερίζονται και να µην σαπίζουν.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ποιότητα του καπνού επηρεάζεται από πολλούς αστάθµητους
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Λιµάνι Καβάλας. Η κεντρική συνοικία συγκεντρώνει τις πε-

ρισσότερες καπναποθήκες (αρχείο Μουσείου Καπνού Κα-
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Περιοχές της Καβάλας στο τέλος του 19ου αι. (αρχείο Σ.Αγγελούδη

- Ζαρκάδα)



παράγοντες και χρειάζεται φροντίδα καθ’ όλη την πορεία από τον αγρό µέχρι την επε-

ξεργασία του για την παρασκευή του σιγαρέτου. Την φροντίδα των καπνών στις καπνα-

ποθήκες έχουν οι στοιβαδόροι, που µετέφερναν στην πλάτη τους δέµατα

ανεπεξέργαστου καπνού στα σαλόνια της επεξεργασίας, και όταν αυτά γίνουν δέµατα τα

µεταφέρουν πάλι στις κρεβαταριές για να στεγνώσουν. Τα σαλόνια βρίσκονται στα τε-

λευταία πατώµατα των καπναποθηκών, και εκεί µε το φως της ηµέρας, επεξεργάζεται ο

καπνός από άντρες και γυναίκες. Συγκεκριµένα τα πρώτα χέρια επεξεργασίας του καπνού

είναι οι εξεστρατζίδες ή ντεξίδες, οι οποίοι κάθονταν στο πάτωµα σε µια ψάθα ανά δύο

σε κάθε παράθυρο, για περισσότερο φως. Τα δεύτερα και τρίτα χέρια κάθονται κοντά

στους τοίχους των σαλονιών και αυτοί ανά δύο µε τις πλάτες κολλητές. Οι καπνεργάτριες,

οι πασταλτζίδες, οι οποίες αναλογούν µία σε δύο ντεξίδες, κάθονται επίσης σταυροπόδι

σε ψάθα, απέναντι από τους ντεξίδες, σε απόσταση µισού µέτρου. Οι ντεξίδες µε την

βοήθεια των πασταλτζίδων διαλέγουν τα ανεπεξέργαστα καπνά και τα µετατρέπουν σε

δέµατα ανάλογα µε την ποιότητά τους. Τους καπνεργάτες τους προσλαµβάνει ο αρχιερ-

γάτης ή πρωτοµάστορας ο οποίος επιβλέπει την καλή και γρήγορη επεξεργασία των κα-

πνών, ρυθµίζει το µεροκάµατο ανάλογα µε τον εργάτη και είναι υπεύθυνος στην

εργοδοσία. Ένας αρχιεργάτης µε ένα βοηθό, διευθύνει ένα µε δύο σαλόνια µε εβδοµήντα

έως εκατό εργάτες και εργάτριες. Η περίοδος επεξεργασίας του καπνού διαρκεί από την

άνοιξη έως το φθινόπωρο, ενώ πολλές φορές συνεχίζεται ως τα Χριστούγεννα. Έτσι σε

αυτό το εποχιακό επάγγελµα παρατηρείται ανεργία τον χειµώνα.

Μετά από δύσκολα χρόνια Τουρκοκρατίας, και απαγόρευσης ίδρυσης σωµατείων,

το 1896 γίνεται η πρώτη απεργία, η οποία καταλήγει σε αύξηση του ηµεροµίσθιου. Το

1904 αρχίζει ο Μακεδονικός πόλεµος µε κέντρο την Καβάλα. Το 1908 µετά την επανά-
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σταση των Νεότουρκων επιτρέπεται η ίδρυση του πρώτου Καβαλιώτικου καπνεργατικού

σωµατίου µε το όνοµα «Ευδαιµονία» που και αυτοί καταφέρνουν αρκετά επιτεύγµατα.

Στις 27/10/1912 η πόλη καταλαµβάνεται από Βούλγαρους αλλά στις 26/6/1913 ο ελλη-

νικός στόλος την απελευθερώνει. Όµως µε τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο το 1916, οι Βούλ-

γαροι επανέρχονται για να εκδιωχτούν το 1918. Μετά παρατηρείται αλµατώδη ανάπτυξη

της ελεύθερης πλέον πόλης και παρατηρείται εισροή κεφαλαίου και πληθυσµού από τα

νησιά, την Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία. Ήδη από τα τέλη του 1914 ο µικτός πλη-

θυσµός φτάνει τους 20.000 κατοίκους και η πόλη σφύζει από ζωή. Αλλά όπως και για όλο

τον Ελληνισµό, έτσι και για την Καβάλα η ευηµερία δοκιµάζεται το 1923 που µετά την

Μικρασιατική καταστροφή καταφθάνουν στην πόλη 27.500 πρόσφυγες. Ο πληθυσµός

της διπλασιάζεται. Οι πρόσφυγες προσωρινά κατοικούν σε παράγκες και καπναποθήκες

µέχρι το 1928, κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ µετά το Υπουργείο Πρόνοιας κτίζει προ-

σφυγικές κατοικίες. Οι πρόσφυγες προσαρµόζονται γρήγορα, ως αγρότες, εργάτες, έµπο-

ροι, επαγγελµατίες. Οι αγρότες καταφεύγουν στην ύπαιθρο για να ασχοληθούν µε την

καλλιέργεια των φηµισµένων ανατολικών καπνών, ενώ οι υπόλοιποι µένουν στην πόλη

και εργάζονται σε καπναποθήκες, αφού η ζήτηση εργατικών χεριών την εποχή εκείνη

ήταν µεγάλη όπως µεγάλη ήταν και η ζήτηση των επεξεργασµένων ελληνικών καπνών

στη διεθνή αγορά. Αυτή η ανάγκη εργατικών χεριών οφείλεται και στην αναχώρηση των

Τούρκων.

Την εποχή αυτή περισσότερες από 50 εταιρίες καπνού υπάρχουν στην πόλη: Ν.

Πετρίδη, Καραγιώργη, Ολλανδική, Μελαχρινού, Πιαλόγλου, Αυστροελληνική, Τσιανακλή,

Εµφιετζόγλου, Κοεµτζόγλου, Ιταλικού Μονοπωλίου, Γραµµατικόπουλου, Έρµαν Σπίερ,

Ζερβουδάκη, Ιορδάνογλου, Ευαγ. Ιορδάνογλου, Σγουρού, Λαγά, Μπενβενίστε, Τεζαψίδη,
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Κασσούτου, Ψαψούτου, Βηξ, Γκλεν, Αλσων, Κούλφερ, Αλατά, Θεοχάρη, Γκέρι, Θεοδω-

ρίδη, Κροαντονέλη, Κεψίµεµιν, Τζένεραλ, Μισιριάν, Αργιανακ., Γρηγοριάδη, Λατίνου, Περ-

βανά, Ραουλ. Παπαγιάννη, ΣΕΚΕ, Τόρφου, Κουτσιάση, Αρον Τσιµίνο, Τζιµούρτα,

Μοσκώφ, Ελληνογερµανική, Μπάλτο, κλπ. Οι εταιρίες αυτές διαθέτουν πάνω από 160 κα-

πναποθήκες στο κέντρο της πόλης και απασχολούν 14.000 εργάτες, τους µισούς δηλαδή

καπνεργάτες της Ελλάδας. Σηµαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι η αύξηση αυτή των

εργατικών χεριών παρουσιάστηκε περίπου το 1925, αφού το 1921 υπήρχαν 4.654 και το

1922, µε τον ερχοµό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία του Πόντου και της Θράκης, ο

αριθµός των καπνεργατών έφτασε τους 9.400 και µετά από σηµαντική αύξηση έχουµε

τον προηγούµενο αριθµό ρεκόρ. Οι υπόλοιποι εκείνη την εποχή εργάζονται στις πόλεις

Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αγρίνιο, Ξάνθη, Κοµοτηνή, ∆ράµα. Άλλοστε η πεντα-

ετία 1924-1929 αποτέλεσε τον “χρυσό αιώνα της Καβάλας” όπως συνηθίζεται να λέγεται

και από τους παλιούς. Το καπνεµπόριο φέρνει πλούτο και η ανθηρή οικονοµική κατά-

σταση χαρακτηρίζει όλους τους κατοίκους της. Όµως αυτή την οικονοµική άνθηση, έρ-

χεται να διαδεχθεί η παγκόσµια οικονοµική κρίση το 1929, η οποία δεν επηρέασε

αυτόµατα την οικονοµική ζωή της Καβάλας. Μετά το 1930 όµως οι συνέπειες αυτής δεν

άργησαν να πλήξουν και τη “Μέκκα του καπνού”, την Καβάλα, µε αποτέλεσµα να ανα-

στατωθεί και η οικονοµική ζωή της πόλης όπως αναφέρουµε παρακάτω. Οι καπνεργά-

τες είναι οργανωµένοι σε δύο σωµατεία, στην ΚΕΚ (καπνεργατική ένωση Καβάλας) και

στην Πρόοδο. Μέχρι τότε, από τις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα οι ξένες καπνεµπορικές

εταιρίες εξήγαγαν επεξεργασµένο καπνό, όπου απασχολούσαν πολλές χιλιάδες χριστια-

νών και µουσουλµάνων εργατών. Όµως λόγω του υψηλού κόστους οι Αµερικάνοι έµπο-

ροι επιχείρησαν να εξάγουν ακατέργαστο καπνό από το λιµάνι της Καβάλας. Επίσης

Σ.Αγγελούδη - Ζαρκάδα, Αφιέρωµα για το Αρχιτεκτονικό παρελθόν της Καβάλας, Καπνοµάγαζα- Νεο-
κλασσικισµος, αναδηµοσίευση από το περιοδικό “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ”, τεύχος 18, Φεβρουαρίου 1986
Π.Χρ. Ζιώγα, “Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας”, σελ.13
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(αρχείο Μουσείου
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Μηχάνηµα σε κα-

πνοµάγαζο

(αρχείο Μουσείου

Καπνού Καβάλας)

Ξεφυλίστριες καπνών σε ώρα εργασίας 1954,

(αρχείο Στ. Καπράκη)



γίνεται µυστική φόρτωση ανεπεξέργαστων καπνών προς την Γερµανία και όλα αυτά είχαν

ως αποτέλεσµα να ξεσπάσουν µεγάλες ταραχές στην πόλη. Το 1926 ιδρύεται το Κρατικό

Γραφείο Προστασίας Καπνού Ελλάδας µε έδρα την Καβάλα, το οποίο είχε ως σκοπό την

οριστική παύση εξαγωγής των ανεπεξέργαστων καπνών στο εξωτερικό και την επίβλεψη

της σωστής καλλιέργειας, επεξεργασίας και διαφήµισης των καπνών. Τον ίδιο χρόνο

ιδρύεται το ΤΑΚ (Ταµείο Ασφάλισης Καπνεργατών) µε έδρα την Θεσσαλονίκη και απο-

φασίζεται η καταχώρηση του επαγγέλµατος του καπνεργάτη, η επιδότηση των ανέργων

καπνεργατών και η υγειονοµική τους περίθαλψη, γιατί ήδη βρίσκονται σε έξαρση η φυ-

µατίωση, η ελονοσία και ο δάγγειος πυρετός. Το 1927 οι καπνέµποροι επιχειρούν την

µείωση του καπνεργατικού µεροκάµατου και κλείνουν τα καπνοµάγαζα µε αποτέλεσµα

πολλές συγκρούσεις. Το 1928-29 παρατηρούνται οι µεγαλύτερες και µαζικότερες απερ-

γίες, ενώ οι δυνάµεις καταστολής του κράτους αντιµετώπιζε τους απεργούς µε σκληρό-

τητα, έχοντας ως αποτέλεσµα πολλούς τραυµατίες και νεκρούς. Οι καπνεργάτες

πρωτοστατούν στην κοινωνική ζωή της πόλης. Ο συνολικός πληθυσµός της φτάνει τους

49.980 κατοίκους. Το 1929 ο Βενιζέλος εγκαινιάζει το νέο λιµάνι της πόλης.

Κατόπιν το 1930 περίπου παρατηρείται οικονοµική κρίση, όπου οι εξαγωγές επε-

ξεργασµένων καπνών περιορίζεται στο ελάχιστο. Πολλοί καπνεργάτες διώκονται για τα

φρονήµατά τους. Το 1933 προσπαθώντας οι καπνέµποροι να µειώσουν το κόστος της

κλασικής επεξεργασίας, εισάγουν µία νέα µέθοδο επεξεργασίας την “τόγκα”. Στην µέθοδο

αυτή γίνεται απλή και γρήγορη επεξεργασία, όπου τα φύλλα χωρίζονται κατά ποιότητα

όµως δεν δεµατοποιούνται αλλά τσαλακώνονται στα πατητήρια για να δεµατοποιηθούν

µετά. Το σοβαρότερο είναι ότι για την µέθοδο αυτή απασχολούνται γυναίκες (αφού πλη-

ρώνονται λιγότερο). Ακολούθησαν πολυήµερες καταλήψεις καπναποθηκών µε κύριο αί-

Κ.Παπακοσµάς, πληροφορίες στο internet µε πηγές : αφιέρωµα της εφηµερίδας Καθηµερινή και “Το

καπνικό στην Καβάλα” του Ιω.Β.Ιωαννίδη
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“Τογκά” σε κα-

πνοµάγαζο

(αρχείο Μου-

σείου Καπνού

Καβάλας)



τηµα την ισότιµη κατανοµή των ανδρών στην “τόγκα” και το οποίο και γίνεται δεκτό από

το κράτος και συγχρόνως υπόσχεται τέλος των διώξεων.

Το 1934 η πόλη αποκτά αριστερό δήµαρχο, ενώ οι δυσκολίες συνεχίζονται. Η φυ-

µατίωση έπληττε την πόλη ενώ το1935 βοµβαρδίζεται από τον κυβερνητικό στόλο, ως

έδρα του Βενιζελικού κινήµατος. Οι κινητοποιήσεις των Καβαλιωτών καπνεργατών συνε-

χίζονται αφού το 1936 σκοτώνονται από την χωροφυλακή στην Θεσσαλονίκη δέκα κα-

πνεργάτες. Όµως διαλύονται στις 4/8/1936 από την δικτατορία και ακολουθούν εξορίες,

συλλήψεις και διαλύσεις των οργανώσεων. Μετέπειτα το 1940 οι καπνεργάτες πολεµούν

µαζί µε τους υπόλοιπους Έλληνες, ενώ το Πάσχα του 1941 οι Γερµανοί µπαίνουν στην

πόλη και στο τέλος του Μαΐου η πόλη παραδίνεται στους Βούλγαρους και υποφέρει. Ο

λαός οργανώνεται στην Εθνική Αντίσταση και δοκιµάζεται σκληρά. Η επεξεργασία γίνεται

πλέον από Βούλγαρους που εφαρµόζουν και τα δύο συστήµατα, την κλασική επεξεργασία

και την τογκά µε εκµετάλλευση πολλών Ελλήνων καπνεργατών. Στις 12/9/1944 οι δυ-

νάµεις του ΕΛΑΣ ελευθερώνουν την πόλη. Αµέσως οργανώνεται και χωρίς διευθυντές

τώρα επεξεργάζονται 9-10.000.000 κιλά καπνού. Αρχίζει ο εµφύλιος πόλεµος και ο διχα-

σµός. Με το τέλος των περιπετειών οι καπνεργάτες ζητούν καλύτερο µεροκάµατο και

επιδόµατα ανεργίας. Οι καπνέµποροι σε αντάλλαγµα απαιτούν ορισµένη ηµερησία ποιο-

τική και ποσοτική απόδοση και προσπαθούν να άρουν την καταχώρηση του καπνεργα-

τικού επαγγέλµατος χρησιµοποιώντας µόνο γυναίκες. Το 1954 Καβαλιώτες καπνεργάτες

κινητοποιούνται χωρίς αποτέλεσµα. Ενώ µετά γύρω το 1986 µόνο 1500 άτοµα σ΄ όλες

τις ειδικότητες απασχολούνται σε 24 καπναποθήκες, στο άλλοτε µεγαλύτερο κέντρο επε-

ξεργασίας καπνού των Βαλκανίων. Την µοίρα του επαγγέλµατος διαδέχονται και οι εγκα-

ταλελειµµένες καπναποθήκες. Με τον καιρό εξαφανίζονται µία προς µία, καθώς η

διατήρησή τους δεν είναι θεσµοθετηµένη, και η πόλη αφανίζεται λόγω της ανοικοδόµη-
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Λιµάνι Καβάλας . στο βάθος

Commercial Company of Sa-

lonica Ltd,

(αρχείο Μουσείου Καπνού

Καβάλας)



σης και της κερδοσκοπίας. Η οικονοµική ανάκαµψη για την Καβάλα έρχεται, στηριγµένη

όµως στην ανοικοδόµιση πολυκατοικιών, στη θέση των καπναποθηκών που πριν λίγο

αναφέραµε. ∆υστυχώς κτίρια τεράστια, δίχως στατικά προβλήµατα, και τα οποία πολλές

φορές καταλαµβάνουν ολόκληρα τετράγωνα της πόλης και είναι σε θέση να δεχθούν

οποιαδήποτε χρήση, κατεδαφίζονται ασύστολα.

Η αρχιτεκτονική γενικά της καπναποθήκης χαρακτηρίζεται από µια επιµήκη ορθο-

γωνισµένη κάτοψη που περιγράφεται από πέτρινους τοίχους, ενώ στο εσωτερικό της

οργανώνονται διάφορα επίπεδα µε ξύλινα πατώµατα, όπου ο χώρος σε κάθε πάτωµα

είναι ενιαίος και διακόπτεται µόνο από ξύλινες κολώνες που συµπληρώνουν το στατικό

σύστηµα της κατασκευής. Οι εξωτερικές όψεις χαρακτηρίζονται για την συµµετρική ορ-

γάνωση των ανοιγµάτων τους, που διακρίνονται για τον αριθµό και το µέγεθός τους,

διότι αποτελούσαν τον κύριο φωτισµό για την παραδοσιακή επεξεργασία του καπνού. Οι

στέγες είναι επικλινείς και σχηµατίζουν τριγωνικό αέτωµα στη στενή όψη ή αποτελούνται

από επιµέρους δίκλινες στέγες κατά µήκος της µεγάλης όψης. Ο εξωτερικός διάκοσµος

των καπναποθηκών διακρίνεται για την εκλεκτικιστική του διάθεση. Για υλικά κατασκευής

χρησιµοποιήθηκαν ντόπια, πέτρα- γρανίτης και ξυλεία πεύκου από Θάσο και την περιοχή

της ∆ράµας, ενώ για συνδετικό υλικό χρησιµοποιήθηκε θησαϊκή γη µε ασβέστη. Οι κα-

πναποθήκες κατασκευάστηκαν από Έλληνες τεχνίτες ∆υτικοµακεδόνες, Ηπειρώτες,

καθώς και νησιώτες από την Μυτιλήνη, Θάσο και Λήµνο.

Όπως προαναφέραµε άδεια για να αρχίσουν να βγαίνουν από τα τείχη δόθηκε

Σ.Αγγελούδη - Ζαρκάδα, Αφιέρωµα για το αρχιτεκτονικό παρελθόν της Καβάλας, Καπνοµάγαζα- Νεο-

κλασσικισµο, αναδηµοσίευση από το περιοδικό “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ”, τεύχος 18, Φεβρουαρίου 1986
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Καπναποθήκη Λατίνου στο παραλιακό µέτωπο της Καβάλας

1946-47 (Γενικά αρχεία Καβάλας)

Καπναποθήκη Herzog 1946-47 (Γενικά αρχεία Καβάλας)



το 1864. Κατόπιν άρχισαν να κτίζονται τα πρώτα κτίρια εκτός τοιχών και στη συνέχεια

εξαπλώθηκαν. Το 1924 - 1930 οι καπναποθήκες έφτασαν σε αριθµό τις 160. Το 1929

ακολούθησε παγκόσµια οικονοµική κρίση που οδήγησε στην παρακµή της επεξεργασίας

και εµπορίας του καπνού. Οι καπναποθήκες που διασώζονται σήµερα είναι 50 περίπου,

από τις οποίες οι 24 µέχρι το 1986 διατηρούσαν την αρχική τους χρήση και λειτουργία.

Ένας µεγάλος αριθµός χρησιµοποιείται για την στέγαση συνεργείων αυτοκινήτων, απο-

θήκη χρωµάτων, υφασµάτων και εργαστηρίων ξύλινων κατασκευών, ενώ δεν λείπουν

εγκαταστάσεις “discoteque” και σχολών καράτε µέσα σε αυτές. Χαρακτηριστική είναι η

περίπτωση της καπναποθήκης του ∆ήµου στην πλατεία της 28ης Οκτωβρίου, για την

οποία έχει συνταχθεί µελέτη µετατροπής σε πολιτιστικό κέντρο της πόλης. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει η λύση που δόθηκε τελικά στο συγκρότηµα καπναποθηκών για κατασκευή

νέων εγκαταστάσεων αγοράς στο χώρο µιας πλατείας, γεµίζοντας έτσι ένα από τα κενά

της πόλης. Τέλος υπάρχει και ένας αριθµός καπναποθηκών που έχει εγκαταλειφθεί στη

φθορά του χρόνου, χωρίς καµία χρήση και άλλες που είχαν την ατυχία να κατεδαφι-

σθούν.

Η εικοσαετία γύρω από το 1900 για την Καβάλα, είναι περίοδος µεγάλης ακµής του

καπνεµπορίου. Αυτή την εποχή κτίζονται οι µεγαλύτερες και περισσότερες καπναποθήκες

της, µερικές από τις οποίες διασώζονται µέχρι σήµερα. ‘Ολα τα ελληνικά κτίρια αυτής

της περιόδου, όσα διατηρούνται ακόµη, χρονολογούνται στη δεκαετία πριν από την

έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων. Τα κτίρια αυτά τα χαρακτηρίζει η εγκατάλειψη της

λαϊκής αρχιτεκτονικής και η κυριαρχία του νεοκλασικισµού, η οποία γίνεται η “εθνική αρ-

χιτεκτονική” της Καβάλας,µε έντονες όµως εκλεκιστικές αποκλίσεις. Χαρακτηρίζονται από

ψευδοκίονες και κιονόκρανα, επιστύλια και µικρά αετώµατα και γενικά µια φροντισµένη

Ζαρκάδα, Εισήγηση “Οι καπναποθήκες της Καβάλας”, Θεσσαλονίκη 10/3/86 ,Υπουργείο Πολιτισµού,
Τµήµα νεωτέρων µνηµείων
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Εµπορικό Κέντρο,

Οδός Μεγ. Αλε-

ξάνδρου και Αβέ-

ρωφ, Καβάλα.

(αρχείο Κ. Νόλλα)

Οδών ∆αµιανού-

Κασσάνδρου, Κα-

βάλα.

(αρχείο Κ.Νόλλα)
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χάρτης 2.3.2 -
Καπναποθήκες της Καβάλας, τέλη 19ου αιώνα
(αρχείο Μουσείου Καπνού Καβάλας)



90

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

1
2

11
12α

13

14

1719

20

26

25

27

24

23

22

21

18 15

16

10

30

32
33 34 36

37

38

42

45

46

4443

41
40

39

35

31
29

28

9

8

7
6
5 4

3

1_∆ηµοτική καπναποθήκη
2_Καπναποθήκη Οθωµανικού Μονοπωλείου νυν ιδιοκτησία Π.Κυριακόπουλου
3_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αθανασίου Αντώνη (οδό Αβέρωφ και Παλαµά)
4-6_Καπναποθήκες ΣΕΚΕ και νυν ιδιοκτησία Χ.∆ρακοπούλου και Παρλαπά (οδό Νίκης 5,7,9)
7_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Παπανδρέου (οδό Νίκης 2)
8,9_Καπναποθήκες ΣΕΚΕ (οδό ∆αµιανού 21,23)
10,11_Καπναποθήκες πρώην Herzog µετά ∆.Σπόντη νυν ιδιοκτησία Χ.Ευστρατιάδη και Α.Πουλάκη
αντίστοιχα (οδό ∆αµιανού 12,14)
12.α_Καπναποθήκες ∆.Σπόντη (οδό ∆αµιανού 16), 12.β_ Χρήστου ∆ουρτµε (∆αµιανού 18)
13_Καπναποθήκη ΣΕΚΕ νυν Μουσείο καπνού
14-16_Καπναποθήκες πρώην American Tobacco Company νυν ιδιοκτησία Γ.Πετρίδη η 13 και
ιδιοκτησία Θεοδωρίδη η 15
17_Καπναποθήκη Αυστροελληνικής εταιρείας Α.Ε. (οδό Φιλίππου 10)
18_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ειρήνης Νικοκάβουρα (οδό Φιλίππου 12)
19_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Κων/νου Ιωαννίδη (οδό Φιλίππου 14)
20_Καπναποθήκη Τσεκµετζόγλου (Βενιζέλου 81 και Βότση)
21,22_Καπναποθήκη Schinasi Bros νυν καπνεµπορικής επιχείρησης ∆ηµ.Κ.Ιορδάνογλου Α.Ε και
Παρχαρίδη αντίστοιχα (οδό ελευθερίας 7,4 αντιστ.)
23,24_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τόµπρου(οδό ελευθερίας 3,5, Ρωµανού 2)
25_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας και Άννας Ταρτσίνη
26_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αχ.Αναστασιάδη (οδό β’ πάροδο Αναγεννήσεως)
27_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου (οδό Αναγεννήσεως 4)
28_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Θ.Θεοδωρίδη και Αικ.Σαχσαµάνογλου (οδό Αναγεν. 6)
29-31_Καπναποθήκες Αντωνιάδη ΑΒΕΕ,ιδιοκτησίας Α.Αντωνιάδη (οδό Σούτσου 6,8,12)
32_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (οδό Αρχελάου 3)
33_Καπναποθήκη νυν ιδιοκτησία Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Καβάλας (οδό Λεωνάτου 3)
34_Καπναποθήκη ιδιοκτησία Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Καβάλας (οδό Φιλώτα 7)
35_Καπναποθήκη ιδιοκτησία Οδ.Πετρίδη και Αναστασιάδη (οδό Φιλελλήνων 11)
36-38_Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Ιλία Κασίδ, Φρανσέζ Ούγκο, Αγλαϊα Τερζάκη, ∆ηµ.Τεζαψίδη (οδό
Ευγ.Ιορδάνου 3,7,9)
39_Καπναποθήκη ιδιοκτησία Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας (οδό Ευγ.Ιορδάνου και Αριστείδου)
40_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τσιµίνου Εσµπετάι (οδό Αµύντα 28,30)
41_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Μαραγκού Ιωάννη (οδό Αµύντα 11)
42_Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Παπαδόπούλου Ιγνάτιου Γεσθηµάνης, Κων/νου Εµµανουηλίδη, Αφών
Γεωργιάδη, Μουράτη Αλεξ., Καραθάνου ∆ιονυσίου και Αικ. Τσιαµπάζη (οδό Αµύντα 5,7,9)
43_Καπναποθήκη πρώην ιδιοκτησίας Βροχίδου νυν Αξιώτη (οδό Λάµπρου Κατσώνη 8)
44_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Στ.Παπαστεργίου, Ρ.Παπαδηµητρίου και Κ.Αθηνόδωρου (νυν
πολυκατοικία) (οδό Πιπίνου 6)
45_Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Κ.Γιωριζίκη, Π.Χάϊτα και Θ.Παπαδοπούλου (οδό Κίµωνος 2,4,6,8)
46_Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τσιµίνο Σαµπετάι και ∆ηµ. Κουγιουµτζόγλου (στην Πάροδο
Αµερικάνικου Εθνικού Σταυρού)

χάρτης 2.3.3 -
Καταγεγραµµένες καπναποθήκες των Καβάλας (σύνθεση συντακτριών)

12β



αρχιτεκτονική και διακοσµητική επεξεργασία, είναι τα γνωρίσµατα των πιο αντιπροσω-

πευτικών κτιρίων αυτής της εποχής.

Στην ίδια περίοδο της εικοσαετίας, που προαναφερθήκαµε κτίστηκαν στην Καβάλα

και αξιόλογα τούρκικα κτίσµατα, µε έντονα, όσο και να φαίνεται περίεργο νεοκλασικά

στοιχεία. Πρόκειται για τρία ογκώδη, για την εποχή εκείνη, κτίρια που αποτελούν χαρα-

κτηριστικά δείγµατα για τις εφαρµογές που βρήκε η νεοκλασική αρχιτεκτονική ακόµη και

σε τούρκικες κατασκευές. Σε αυτά τα κτίρια συµπεριλαµβάνεται και η ∆ηµοτική Καπνα-

ποθήκη (Νο 1, χαρτης σελ.90), η οποία βρίσκεται στη µικρή πλατεία της 28ης Οκτωβρίου,

κοντά στη συµβολή των οδών Αβέρωφ και Μ.Αλεξάνδρου. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική

των τριών παραπάνω κτισµάτων µπορεί να εξηγηθεί, (µια και λείπουν συγκεκριµένες

πληροφορίες) µε το ότι για την σχεδίαση και την κατασκευή τους χρησιµοποιήθηκαν δυ-

τικοευρωπαίοι τεχνικοί. Αυτοί εφάρµοσαν τις νεοκλασικές τους αντιλήψεις της εποχής,

προσαρµόζοντάς τες επιτυχώς στο πνεύµα της οθωµανικής τέχνης, κάτι που ανταποκρι-

νόταν και στην γενικότερη κουλτούρα της εύπορης αστικής τάξης των Τούρκων της Κα-

βάλας. Επίσης δανείζονται στοιχεία από ελληνικά σπίτια λαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως

τύµπανα διακοσµηµένα µε αφηρηµένες παραστάσεις λουλουδιών, είτε σε αρχιτεκτονικές

ρυθµίσεις παραθύρων ή του προπύλου της εισόδου για το εσωτερικό του σπιτιού. Η

εν λόγω καπναποθήκη θα πρέπει να κτίστηκε προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του

1900 ως καπναποθήκη που ανήκε στον Τούρκο καπνέµπορο Κιζί Μιµίν. Το κτίριο αυτό

σήµερα ανήκει στον ∆ήµο Καβάλας, που το πήρε από τη ∆ΑΠ (∆ιαχείριση Ανταλλαξίµου

Περιουσίας).

Π.Χρ.Ζιώγα, “Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας”, σελ.24
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∆ηµοτική καπναποθήκη παλαιότερα. (αρχείο Υπουργείου Πολι-

τισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

Κληρονοµιάς)

Τοπογραφικό διάγραµµα ∆ηµοτικής καπναποθήκης

(αρχείο Υπ. Πο., επεξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκη Κιζί Μιµίν (νυν ∆ηµοτική Καπναποθήκη)



Το κτίσµα χαρακτηρίζεται από οθωµανική αρχιτεκτονική µε την τεχνοτροπία που

είναι γνωστή ως οθωµανικός νεοκλασικισµός, δηλαδή µε έντονη την επίδραση της νεο-

κλασικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Τα νεοκλασικά του στοιχεία αναγνωρίζονται εύ-

κολα στις ευθείες γραµµές, στους ψευδοκίονες και τα κιονόκρανα, στα στενά γείσα µε

τις σταγόνες. Το κτίριο γενικά είναι επιβλητικό λόγω του όγκου ή και της µορφής του, η

οποία είναι πλούσια σε µοτίβα και επεξεργασµένες λεπτοµέριες, µε το πιο επιβλητικό

τµήµα του κτιρίου που είναι εκείνο του στηθαίου της στέγης, όπου ξεχωρίζουν κυρίως

τέσσερα στέµµατα. Αυτά λειτουργούν σαν παραστάδες και επιστύλια µεγάλων παραθυ-

ρόφυλλων και συνδέονται µεταξύ τους µε χαµηλού ύψους στηθαία που διακόπτονται

από τρία µικρά τύµπανα διακοσµηµένα µε µεγάλους ρόδακες. Όλα αυτά είναι οργανικά

δεµένα ως αρχιτεκτονικό σύνολο και είναι κατάφορτο από αφηρηµένες παραστάσεις αν-

θέων, ηλίων, οικοσήµων κλπ.., στοιχείων δηλαδή διακοσµητικών της οθωµανικής αρχι-

τεκτονικής. Επιπλέον σχετικά µε τα παρατηρείται ότι η

καπναποθήκη παρά τα νεοκλασικά µοτίβα, αποτελεί έναν κτιριακό όγκο απλό, ορθογω-

νικό, µε επίπεδες όψεις, διάτρητες από τα εν σειρά ανοίγµατα. Χαρακτηριστικό της είναι

η αξονική προσπέλαση, η κυριαρχία της πρόσοψης και η σαφήνεια του κτιριακού όγκου,

το µεγάλο ύψος, το στηθαίο, οι διακοσµητικές απολήξεις και τα συµµετρικά της ανοίγ-

µατά. Επιπλέον παρατηρούµε από την όψη αλλά και τις κατόψεις ότι το κτίριο είναι από-

λυτα συµµετρικό στον κατακόρυφο άξονα. ∆ιακρίνονται διάφορες νεοκλασικές αρχές

όπως µεγαλοπρέπεια,υποβλητικότητα, πλαστικότητα, ογκώδης σύνθεση,συµµετρία, αρ-

θρωµένη τάξη.

92

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Χαρακτηριστική άποψη

τµήµατος του στηθαίου της

στέγης και του διαζώµατος.

(βιβλίο Π. Χρ.Ζιώγα)

Πλάγια όψη δηµοτι-

κής καπναποθήκης

από οδό Κασσάν-

δρου (αρχείο συντα-

κτριών)

∆ύο από τα τέσσερα στέµ-

µατα του στηθαίου

της στέγης µε εντυπωσιακή

ανάγλυφη διακόσµηση(αρι-

στερά φωτογραφία συντα-

κτριών και δεξιά αρχείο

Π.Χρ.Ζιώγα)

Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια
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Πλάγια όψη δηµοτικής κα-

πναποθήκης και άποψη

πόρταςαπό οδό Αβέρωφ

Κύρια είσοδος και άποψη πα-

ραθύρων δηµοτικής καπνα-

ποθήκης από οδό Αβέρωφ

Όψη δηµοτικής καπναποθήκης στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου

Εξωτερικές φωτογραφίες της ∆ηµοτικής καπναποθήκης
(27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)
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Κύρια είσοδος δηµοτικής καπναποθή-

κης, λήψη από µέσα

Εσωτερικά 1η αίθουσα, σκάλα προς

πρώτο όροφο δηµοτικής καπναποθήκης

∆ιαχωριστική πόρτα αιθουσών δηµοτι-

κής καπναποθήκης

Εσωτερικά,4η αίθουσα, ισόγειο και πρώτος όροφος δηµοτικής καπναποθήκης

Εσωτερικά,4η αίθουσα, σκάλα προς

πρώτο όροφο δηµοτικής καπναποθήκης

Εσωτερικές φωτογραφίες της ∆ηµοτικής καπναποθήκης (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη παραθύ-

ρου δηµοτικής κα-

πναποθήκης



Ο ∆ήµος Καβάλας επέλεξε να ανακαινίσει και να αποκαταστήσει εσωτερικά το κτί-

ριο ώστε να λειτουργήσει ως χώρος πολιτισµικών δραστηριοτήτων και ως Μουσείο φι-

λοξενώντας τις ακόλουθες χρήσεις:

Μουσείο Καπνού – Ιστορικό αρχείο της πόλης της Καβάλας – ∆ηµοτική Καπναποθήκη –

Λαογραφικό Μουσείο.

Στο κτίριο έγιναν .

Η επέµβαση πρέπει να έγινε γύρω στη δεκαετία ’50 - ’60 και αφορά την πίσω

όψη. Σε όλα τα επίπεδα, ισόγειο, Ά όροφο κλπ. Κάποια παράθυρα µετατράπηκαν σε πόρ-

τες (πιθανό έξοδο κινδύνου) ή µε άλλη χρήση που αφορούσε κάποια χρήση της καπνα-

ποθήκης. Οι πόρτες αυτές είναι κατασκευασµένες από σίδηρο ή φύλλα λαµαρίνας, στις

ίδιες διαστάσεις µε τα παράθυρα που καταργήθηκαν. Η κατάστασή τους κρίνεται ικανο-

ποιητική και επιδέχεται συντήρηση. Η επέµβαση είναι πολύ πιο πρόσφατη και

έγινε σε ανύποπτα χρονικά διαστήµατα, και σε σχετικά εκτεταµένη κλίµακα µε αποτέλε-

σµα να µη σώζονται αρκετά από τα αρχικά στοιχεία του κτιρίου. Οι επεµβάσεις αυτές

αφορούν:

1) στην αντικατάσταση όλων των ξύλινων παραθύρων µε νέα.

2) στην αντικατάσταση των δαπέδων των αιθουσών του ισογείου.

3) στην αντικατάσταση του πετσώµατος των ξύλινων δαπέδων όλων των ορόφων µε πέ-

τσωµα πλάτους 10 εκ.

4) στην αντικατάσταση έξι (6) κλιµακοστασίων µε νέα.

5) στην αντικατάσταση της σιδερένιας πόρτας – εξόδου κινδύνου του ∆’ ορόφου µε νέα.

6) στην αντικατάσταση του πετσώµατος των τεσσάρων (4) ξύλινων στεγών µε νέο.
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Εσωτερικά ∆ηµο-

τική Καπναπο-

θήκη (αρχείο

Κ.Νόλλα)

Όψη από οδό Αβέρωφ καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

(αρχείο Γ.Αναγνωστόπουλου)
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Κάτοψη α’ ορόφου ∆ηµοτικής καπναποθήκης

Κάτοψη β’ ορόφου ∆ηµοτικής καπναποθήκης

Τοµή 2-2 ∆ηµοτικής καπναποθήκης,
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Τοµή 1-1, ∆ηµοτικής

καπναποθήκης

Νότια όψη, ∆ηµοτικής

καπναποθήκης

Σχέδια της ∆ηµοτικής καπναποθήκης . (Τεχνική υπηρεσία ∆ήµου Καβάλας)



Πιο συγκεκριµένα θα περιγράψουµε παρακάτω το κτίριο της ∆ηµοτικής Καπναπο-

θήκης ως προς τα . Είναι ένα ορθογώνιο ογκώδες κτίσµα

διαστάσεων περίπου 50µ. x 22µ., το οποίο αποτελείται από πέντε ορόφους: α) ισόγειο,

β) Α’ όροφο, γ) Β’ όροφο, δ) Γ’ όροφο, ε.) ∆’ όροφο. Κάθε όροφος χωρίζεται σε τέσσερεις

(4) αίθουσες, εκτός από τον ∆’ που χωρίζεται σε δύο (2). Οι αίθουσες επικοινωνούν µε-

ταξύ τους µε εσωτερικές δίφυλλες πόρτες, πλάτους 1.30 µ. Επίσης, σε κάθε αίθουσα

υπάρχει ένα ξύλινο κλιµακοστάσιο για να επικοινωνεί µε τον ανώτερο όροφο. Η τυπική

µορφή κλιµακοστασίων είναι σχήµατος Γ’ µε εξαίρεση τον Α’ όροφο όπου εµφανίζονται

τέσσερεις επιµήκεις σκάλες παράλληλες µε τους εσωτερικούς τοίχους των αιθουσών. Ιδι-

αιτερότητα εµφανίζει ο Α’ όροφος ως προς τους εσωτερικούς εξώστες που υπάρχουν

εκεί, γύρω από τα κλιµακοστάσια των τεσσάρων αιθουσών και µέσω των οποίων εξασφα-

λίζεται η οπτική επικοινωνία µε το ισόγειο. Επίσης στην πίσω όψη του κτιρίου υπάρχει

µεταλλική κατασκευή (σιδερένιοι εξώστες, κλιµακοστάσια και φέρουσες κολόνες) η οποία

συναντάται και σε άλλους ορόφους (Α’, Β’, Γ’, ∆’ ) και η οποία έγινε σε µεταγενέστερη

φάση (πιθανόν ‘50 – ’60). Περιµετρικά του κτιρίου υπάρχει τοίχος µε λιθοδοµή (επιχρι-

σµένος) πάχους 1 µ. ,ο οποίος µειώνεται κατά 10εκ. σε κάθε όροφο. Εσωτερικά όλος ο

στατικός φορέας του κτιρίου αποτελείται από ξύλινες κολώνες και φέροντα διπλά ξύλινα

δοκάρια (διαστάσεων 7,5εκ. x 17εκ. το καθένα) µε κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο

και τα οποία στηρίζονται στις κολώνες καθώς και από ένα πλέγµα εγκάρσιων ξύλινων

δοκαριών διαστάσεων 7εκ. x 17εκ. µε κατεύθυνση από ∆ προς Α που είναι τοποθετηµένα

πάνω από τα ανωτέρω δοκάρια. Η κατεύθυνση των ανωτέρω ξύλινων δοκαριών αλλάζει

µόνο στην οροφή Β’ ορόφου. Επίσης στο ισόγειο τα διπλά ξύλινα δοκάρια, µε κατεύ-

θυνση από Β προς Ν έχουν αντικατασταθεί (πιθανόν σε µεταγενέστερη περίοδο) από
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Κάτοψη γ’ ορόφου ∆ηµοτικής καπναποθήκης

Κάτοψη δ’ ορόφου ∆ηµοτικής καπναποθήκης



αντίστοιχα ιδίων διαστάσεων αλλά σιδερένια.

Συµπερασµατικά η προτεινόµενη αρχιτεκτονική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας

του ∆ήµου Καβάλας, σκοπεύει σε κάποιες επεµβάσεις για να διατηρήσει, να συντηρήσει

και να αποκαταστήσει ότι από τα υφιστάµενα στοιχεία έχουν σωθεί ή να αντικαταστήσει

κάποια άλλα που δεν υπάρχουν σήµερα, σε αντίστοιχη αισθητική και αναλογίες µε τα

υφιστάµενα. Επίσης σε γενικές γραµµές κρίνεται ότι ο ξύλινος στατικός φορέας του κτι-

ρίου (κολώνες, δοκάρια, κλπ.) βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση, και πρέπει να δια-

τηρηθεί (το οποίο όµως θα πρέπει να αποδειχθεί και από την αντίστοιχη στατική

µελέτη).40

Πολύ κοντά στην προαναφερθείσα καπναποθήκη βρίσκεται η καπναποθήκη επί

των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Αβέρωφ, η οποία κτίστηκε το 1885 για να εξυπηρετήσει

τις ανάγκες του Οθωµανικού µονοπωλίου (Νο 2, χάρτης σελ.90) (ενώ τώρα ιδιοκτήτης

της είναι ο Χ.Κυριακόπουλος), απέχοντας λίγα µέτρα από το λιµάνι της πόλης. Το κτίριο

αυτό χρησιµοποιήθηκε συνεχώς µέχρι το 1950 ως χώρος επεξεργασίας καπνού και κα-

τόπιν εγκαταλείφθηκε. Στη δεκαετία 1950 - 1960 το ισόγειο της µετατράπηκε σε διάφορα

εµπορικά καταστήµατα, ενώ το υπόλοιπο τµήµα της παρέµενε κενό ή λειτουργούσε ως

αποθήκες.

Ως προς τα το οικοδόµηµα αποτελεί τυπικό

δείγµα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα µε τον µεγάλο και ορ-

θογωνισµένο όγκο του και γενικά την απλή, λειτουργική του διάταξη, µε σκοπό να εξυ-

Τεχνική περιγραφή ∆ηµοτικής καπναποθήκης Καβάλας, Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Καβάλας, Ιανουά-

ριος 2001
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Τοπογραφικό διάγραµµα Καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

(αρχείο Υπ.Πο.)

∆ηµοτική καπναποθήκη και Καπναποθήκη Οθωµανικού µονοπωλείου.

(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιέυθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 18/9/91)

Καπναποθήκη της εταιρείας του µονοπώλιου των Οθωµανικών
καπνών (Regie), (νυν ιδιοκτησία Χ.Κυριακόπουλου)

Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια



πηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες που σχετίζονται µε την επεξεργασία και την αποθήκευση

του καπνού. Η όψη της χαρακτηρίζεται για την συµµετρική οργάνωση των ανοιγµάτων

γύρω από ένα κατακόρυφο άξονα, που τονίζεται ιδιαίτερα µε την ύπαρξη µεταλλικού πε-

ρίτεχνου εξώστη στον όροφο.

Πιο συγκεκριµένα τώρα θα περιγράψουµε το κτίριο ως προς τα

. Πρόκειται για ένα τριώροφο συγκρό-

τηµα κτιρίων µε κλειστή διάταξη γύρω από µια εσωτερική αυλή - αίθριο, η οποία αποτε-

λείται από τέσσερις πτέρυγες, ορθογώνιες. Έχουν κτιστεί ταυτόχρονα και οι τέσσερις

πτέρυγες, µε συνέπεια να αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, το οποίο διαχωρί-

ζεται µόνο στη διάταξη των στεγών.

Ο αερισµός και ο ηλιασµός του κτιρίου εξασφαλίζεται από εικοσιεπτά (27) ανοίγ-

µατα ανά όροφο, συνολικά πενηντατέσσερα (54) στις κύριες όψεις και επιπλέον από δε-

καεπτά ανά όροφο ανοίγµατα στην εσωτερική αυλή. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο µεγάλες

στοές που ενώνουν την εσωτερική αυλή µε την οδό Μ. Αλεξάνδρου. Στην εσωτερική

αυλή υπάρχουν δύο µεταγενέστερα (από την ηµεροµηνία κατασκευής) κλιµακοστάσια,

τα οποία οδηγούν κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, χωρίς να σταµατούν στον πρώτο,

προφανώς για να εξυπηρετήσουν σε κάποιες λειτουργικές µετατροπές, που επέβαλαν

την αποµόνωση των ορόφων. Επίσης σε κάποια περίοδο στην εσωτερική αυλή προστέ-

θηκαν χώροι υγιεινής, που απουσίαζαν, καθώς και αποθήκες. Το εσωτερικό των ορόφων

είναι ενιαίο. Στο πρώτο πάτωµα γινόταν η αποθήκευση των ανεπεξέργαστων καπνών,

αραδιασµένα πάνω σε «κρεβατίνες». Στον δεύτερο όροφο βρισκόντουσαν τα σαλόνια,

όπου γινόταν η επεξεργασία του καπνού. Αργότερα προστέθηκαν ανελκυστήρες για την

µεταφορά των καπνών από τον ισόγειο αποθηκευτικό χώρο προς τους ορόφους.

Το κτίριο της καπναποθήκης έχει φέρουσα τοιχοποιία, πάχους 0.60 / 0.70 εκ. , η
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Εσωτερικό καπναποθήκης

Οθωµανικού µονοπωλείου

(αρχείο Γ.Αναγνωστόπου-

λου)

Στοά που ενώνει οδό Μ.Αλεξάν-

δρου µε εσωτερική αυλή κα-

πναποθήκης Οθωµανικού

µονοπωλείου (αρχείο Γ.Ανα-

γνωστόπουλου)

Εσωτερικά λει-

τουργεί ως αποθη-

κευτικός χώρος

(αρχείο Υπ. Πο.)
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Κάτοψη ισογείου καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

Τοµή α-α καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

Κάτοψη ορόφου καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

Όψη καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου από οδό Μ.Αλεξάνδρου

Σχέδια της καπναποθήκης Οθωµανικού Μονοπωλείου . αρχείο Γ. Αναγνωστόπουλου



οποία είναι δοµηµένη από αργολιθοδοµή µε παρεµβολές οπτόπλινθων κατά τόπους. Εσω-

τερικά καλύπτεται από επίχρισµα. Εξωτερικά µόνο η όψη της οδού Μ. Αλεξάνδρου ήταν

επιχρισµένη και χρωµατισµένη, καθώς αυτή αποτελούσε την κύρια όψη του κτιρίου. Σε

όλη την φέρουσα τοιχοποιία διακρίνουµε µεταλλικές ενισχύσεις (ελκυστήρες) για το δέ-

σιµο της τοιχοποιίας. Οι στέγες φαίνεται να διαχωρίζουν το συγκρότηµα σε δύο κτίρια.

Το ένα, σχήµατος Π, που καλύπτεται από δίρριχτη στέγη και σχηµατίζουν στα άκρα τα

γνωστά αετώµατα. Το δεύτερο κτίριο βρίσκεται στις απολήξεις του πρώτου. Έχουν φέ-

ρουσα κατασκευή από ξύλινα ζευκτά πάνω στα οποία εδράζονται δοκίδες και πάνω από

αυτές καρφώνεται το σανίδωµα που φέρει γαλλικά κεραµίδια. Τα δάπεδα των ορόφων

ήταν ξύλινα. Το ισόγειο ήταν υπερυψωµένο σε σχέση µε το έδαφος, ενώ το δάπεδο της

εσωτερικής αυλής καλυπτόταν από ορθογωνισµένους κυβόλιθους. Όλα τα κουφώµατα

ήταν ξύλινα και έφεραν προστατευτικές σιδεριές. Τα ανοίγµατα επί της οδού Μ. Αλεξάν-

δρου πλαισιώνονταν από συµπαγείς κόκκινους οπτόπλιν-

θους, όπως επίσης και οι γωνίες του κτιρίου. ∆ιακρίνονται

τριγωνικά αετώµατα και κυκλικοί φεγγίτες.

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και µε απόφαση

του Υπουργείου Πολιτισµού (τµήµα νεωτέρων µνηµείων)

η καπναποθήκη χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο

µνηµείο, διότι πρόκειται για αξιόλογο και αντιπροσωπευ-

τικό δείγµα της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Καβάλας,

που αποτελεί ιστορική µαρτυρία της εποχής της ακµής της

Καβάλας και είναι σηµαντικό για την µελέτη της ιστορίας

της αρχιτεκτονικής.

Γ.Αναγνωστόπουλος, βιβλιο, “Αποκατάσταση και επανάχρηση καπναποθήκης σε εµπορικό κέντρο Κα-
βάλας”, σελ.42
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Εσωτερική αυλή καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου.

(αρχείο Υπ.Πο. 18/9/91)

Εσωτερική αυλή καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου (αρχείο

Γ.Αναγνωστόπουλου)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Οθωµανικού Μονοπωλείου (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Όψη από οδό Αβέρωφ καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

(αρχείο Γ.Αναγνωστόπουλου)

Όψη καπναποθήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

από οδό Μ.Αλεξάνδρου (αρχείο Γ.Αναγνωστό-

πουλου)

Στοά που ενώνει οδό

Μ.Αλεξάνδρου µε εσωτε-

ρική αυλή καπναποθήκης

Οθωµανικού µονοπωλείου

Όψη από οδό Αβέρωφ

καπναποθήκης Οθω-

µανικού µονοπωλείου.

Όψη από οδό Αβέρωφ καπναπο-

θήκης Οθωµανικού µονοπωλείου

(αρχείο Γ.Αναγνωστόπουλου)

Στάδια αποκατάστα-

σης της στέγης καπνα-

ποθήκης Οθωµανικού

µονοπωλείου (αρχείο

Γ.Αναγνωστόπουλου)



Στην και στις γειτονικές οδούς Αναγεννήσεως και παρόδους της

συναντήσαµε µια σειρά καπναποθηκών µε τυπική µορφολογική οργάνωση. Αποτελούν

χαρακτηριστικό παράδειγµα καπναποθηκών. Πρόκειται για κτίρια µε αρχιτεκτονικά

στοιχεία χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους (όγκος, µορφή , τυπολογία), τα οποία

αποτελούν σηµαντικά δείγµατα της βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής της πόλης. Οι

περισσότερες από αυτές τις καπναποθήκες χαρακτηρίζονται (κατόπιν απόφασης) από το

Υπουργείο Πολιτισµού (τµήµα νεωτέρων µνηµείων) ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία,

καθώς αποτελούν αξιόλογα δείγµατα σηµαντικά για την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και

ιστορικά ντοκουµέντα της ακµής της πόλης, λόγω της επεξεργασίας του καπνού. Τα

κτίρια αυτά διακρίνονται για την µεγαλοπρέπεια, υποβλητικότητα, πλαστικότητα, το

µέγεθος (και µεγάλο ύψος), την απόλυτη συµµετρία στην οργάνωση της όψης και της

κάτοψης, την αξονική πρσπέλαση, τον τονισµό της κεντρικής εισόδου και την κυριαρχία

της πρόσοψης, την σαφήνεια του κτιριακού όγκου.

Οι 3 καπναποθήκες της οδού Ελευθερίας 4 (Νο 22, χάρτης σελ.90) , αποτελούσαν

µαζί µε την καπναποθήκη της οδού Ελευθερίας 7, ένα ενιαίο συγκρότηµα της µεγάλης

Καπνεµπορικής Εταιρείας Schinasi Bros ενώ τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονταν στην

οδό Ελευθερίας 2. Η καπναποθήκη της οδού Ελευθερίας 7 βρίσκεται από την µία πλευρά

του δρόµου και επικοινωνεί µε τις άλλες 3 καπναποθήκες που βρίσκονται από την άλλη

πλευρά (οι 2 πίσω από την καπναποθήκη επί της οδού ελευθερίας 4), µε τις

χαρακτηριστικές αερογέφυρες. Όπως προαναφέραµε οι καπναποθήκες αυτές αποτελούν

τµήµα ενός ευρύτερου συνόλου καπναποθηκών που διατηρούνται µέχρι σήµερα και
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Τοπογραφικό διάγραµµα καπναποθηκών περιοχής πλατείας Ελευθε-

ρίας χαρακτηρισµάνα και ως ιστορικά µνηµεία (αρχείο Υπ.Πο., επε-

ξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκες Schinasi Bros, (νυν Παρχαρίδη) οδού Ελευθερίας 4

Κάτοψη καπναποθηκών Schinasi Bros, οδού Ελευθερίας 4,7

(σύνθεση συντακτριών)



οργανώνονται γύρω από µία πλατεία.

Σχετικά µε κάποια αρχικά διακρίνουµε την συµµετρική

οργάνωση των ανοιγµάτων των εξωτερικών όψεων, τα οποία διακρίνονται για το µεγάλο

µέγεθος τους, γιατί αποτελούσαν τον κύριο φωτισµό για την παραδοσιακή επεξεργασία

του καπνού. Οι στέγες είναι δίκλινες και σχηµατίζουν τριγωνικό αέτωµα στην στενή όψη

και αποτελούνται από επιµέρους δικλινείς στέγες κατά µήκος της µεγάλης όψης. Ο

εξωτερικός διάκοσµος των καπναποθηκών διακρίνεται για την εκλεπτικιστική του

διάθεση, ενώ το στηθαίο αποκρύπτει την απόληξη της δίρρικτης στέγης.

Η είσοδος στο συγκρότηµα γίνεται µέσα από ένα κεντρικό πέρασµα που

δηµιουργείται στο ισόγειο της 1ης καπναποθήκης και κλείνει στα δύο άκρα µε περίτεχνες

µαντελένιες πόρτες. Πάνω από την είσοδο υπάρχει χαραγµένη η χρονολογία ανέγερσης

της καπναποθήκης : 1905 καθώς και το όνοµα της καπνεµπορικής εταιρείας Schinasi

Bros. Η όψη της οδού Ελευθερίας, η οποία είναι και η περισσότερο προσεγµένη όψη

χαρακτηρίζεται από την συµµετρική οργάνωση των παραθύρων που διατάσσονται σε 4

ζώνες που αντιστοιχούν και στα 4 εσωτερικά επίπεδα. Η εντύπωση της επιµήκους όψης

διακόπτεται από ελαφρές προεξοχές της στα δύο άκρα της και στο κέντρο. Οι προεξοχές

αυτές τονίζονται µε γωνιόλιθους στους δύο τελευταίους ορόφους, οι οποίοι είναι

ελεύθεροι από γειτονικά κτισµατα. Επίσης οριζόντιες χαράξεις στο επίχρισµα

διαφοροποιούν τις επιφάνειες αυτές από το υπόλοιπο της όψης. Μια απλή διακοσµητική

κορνίζα διαχωρίζει οριζόντια την όψη σε δύο ζώνες που διαφέρουν µορφολογικά. Η κάτω

ζώνη αποτελείται από δύο σειρές παραθύρων, όπου το ορθογώνιο παράθυρο της α’ ζώνης

ενοποιείται οπτικά µε το παράθυρο της β’ ζώνης, που διαµορφώνει ηµικυκλικό ανώφλι
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Καπναποθήκες πίσω από Ελευ-

θερίας 4. (αρχείο Υπο.Πο.)

Καπναποθήκες Ελευθερίας 7(αρι-

στερά) και 4 (δεξιά), σύνδεση µε

αεροφέφυρες. (αρχείο Υπ.Πο.)

Είσοδος-κεντρικό πέρασµα στο

ισόγειο της καπναποθήκης.

(αρχείο συντακτριών)

Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια



µε διακοσµητικό κλειδί, µε τούβλινη επένδυση ανάµεσά τους, ενώ στο διάστηµα µεταξύ

των κατακόρυφων στηλών από ανοίγµατα, υπάρχει πάντα το µονόγραµµα της εταιρείας

µε µεταλλικό µενταγιόν. Η πάνω ζώνη επίσης αποτελείται από δύο σειρές ορθογώνιων

ανοιγµάτων, τα οποία ενοποιούνται οπτικά σε κατακόρυφες στήλες, µε το µεταξύ τους

τυφλό διάστηµα να χαρακτηρίζεται από γραµµικά ορθογώνια πλαίσια, που φέρουν στο

πάνω και κάτω µέρος διακοσµητικά στοιχεία µε µορφή διπλού βέλους που συγκλίνουν

προς το κέντρο.

Η αρχιτεκτονική της καπναποθήκης ως προς τα

χαρακτηρίζεται από µία επιµήκη ορθογωνισµένη κάτοψη που περιγράφεται από πέτρινους

τοίχους, οι οποίοι φέρουν µεταλλικές ενισχύσεις για το δέσιµο της τοιχοποιίας (και

δείχνουν στις όψεις τις θέσεις των πατωµάτων του κτιρίου), ενώ στο εσωτερικό τους

οργανώνονται διάφορα επίπεδα µε ξύλινα δάπεδα, όπου ο χώρος σε κάθε επίπεδο είναι

ενιαίος και διακόπτεται µόνο από ξύλινες κολώνες που συµπληρώνουν και το στατικό

σύστηµα της κατασκευής. Οι πόρτες είναι βαριές µεταλλικές και τα παράθυρα ξύλινα.

Τέλος όπως προαναφέραµε η στέγη είναι συνήθως δίρριχτη και η επικάλυψή της γίνεται

µε κεραµίδια.

Η καπναποθήκη της οδού Ελευθερίας 7 (Νο 21, χάρτης σελ.90) συνέχισε να

λειτουργεί σαν καπνεργοστάσιο της καπνεµπορικής επιχείρησης ∆.Κ.Ιορδάνογλου Α.Ε.

µέχρι και τις 17/6/86 που έγινε η εισήγηση, στο οποίο όµως άλλαξε η διαµόρφωση του
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Λεπτοµέρεια εισόδου .Χαραγµένο το έτος ανέγερσης και

η καπνεµπορική εταιρεία. (αρχείο Υπ.Πο.)

∆ιαχωρισµός σε 2 ζώνες που

διαφέρουν µορφολογικά και

οργάνωση παραθύρων

(αρχείο Υπ.Πο.)

Καπναποθήκες Schinasi Bros, (νυν ∆ηµ.Ιορδάνογλου)
οδού Ελευθερίας 7
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∆ιαχωρισµός σε 2 ζώνες που διαφέρουν µορφολο-

γικά και οργάνωση παραθύρων. (αρχείο Υπ.Πο.)

Μονόγραµµα εταιρείας µε

µεταλλικό µενταγιόν που

υπάρχει στις κατακόρυ-

φες ζώνες ανάµεσα από

τις στήλες παραθύρων.

Εσωτερική άποψη καπναποθηκών.

Φωτογραφίες της καπναποθήκης καπνεµπορικής εταιρείας Schinasi Bros (Ελευθερίας 4,7)
(27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)
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Καπναποθήκες Ελευθερίας

7 (αριστερά) και 4 (δεξιά),

σύνδεση µε αεροφέφυρες.

Καπναποθήκες Ελευθε-

ρίας4(αριστερά) και 7

(δεξιά), σύνδεση µε αερο-

φέφυρες, λήψη από την

πάνω πλευρά (οδός Στάνη).

Φωτογραφίες της καπναποθήκης καπνεµπορικής εταιρείας Schinasi Bros (Ελευθερίας 4,7)
(27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Εσωτερικά Τόµπρου.

(αρχείο Κ.Νόλλα)



εσωτερικού χώρου, µετά από την εγκατάσταση µηχανηµάτων για την επεξεργασία του

καπνού που παλαιότερα γινόταν µε τον παραδοσιακό τρόπο. Η εσωτερική οργανωση,

όπως και η όψη της χαρακτηρίζεται από αντιγραφή ίδιων στοιχείων µε την καπναποθήκη

της οδού Ελευθερίας 4. Στο ανώφλι της κεντρικής εισόδου είναι χαραγµένη η χρονολογία

1906 καθώς και το όνοµα της καπνεµπορικής εταιρείας Schinasi Bros. Η στέγη επίσης

είναι δίκλινη µε την δηµιουργία αετώµατος στην στενή όψη. Η όψη αυτή (η πιο στενή)

στην γενική της οργάνωση µοιάζει µε την όψη της οδού Ελευθερίας, αλλά είναι πιο

απλοποιηµένη, όπου η διακόσµηση τώρα των ανοιγµάτων περιορίζεται σε απλά γραµµικά

πλαίσια. Επιπλέον ενδιαφέρον αποτελεί ο οβάλ φεγγίτης του αετώµατος, όπως και τα 3

ανοίγµατα που βρίσκονται χαµηλότερα, τα οποία σήµερα εµφανίζονται κλειστά.

Στην οδό Ελευθερίας 3,5 και Ρωµανού 2 (Νο 23,24, χάρτης σελ.90) βρίσκονται οι

Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Τόµπρου. Πρόκειται για 3 τυπικές καπναποθήκες, οι οποίες

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του συγκροτήµατος των καπναποθηκών που

οργανώνονται στην πλατεία Ελευθερίας. Οι καπναποθήκες θα µπορούσαν να διαδεχτούν

διάφορες χρήσεις σήµερα. Η καπναποθήκη της οδού Ελευθερίας 3, η οποία είναι

οργανωµένη σε 2 ζώνες, στέγαζε εργαστήριο επίπλων, ενώ η καπναποθήκη της οδού

Ελευθερίας 5 στέγαζε ανταλλακτικά αυτοκινήτων και είναι οργανωµένη σε 3 ζώνες. Οι

κύριες όψεις είναι επιχρισισµένες και διακρίνονται για τις νεοκλασσικές τους επιδράσεις.

Η καπναποθήκη της οδού Ρωµανού 2 είναι διώροφη και στέγαζε συνεργείο αυτοκινήτων.

Η πέτρα στις όψεις της είναι εµφανής.
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Καπναποθήκες

Ελευθερίας 7,

πιο απλοποιη-

µένη οργά-

νωση στενής

όψης. (αρχείο

συντακτριών)

Καπναποθήκες Ελευθερίας 3 (αριστερά)

και 5(δεξιά), ιδιοκτησίας Τόµπρου και

φόντο καπναπ.Ελευθερίας 7 (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού)

Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Τόµπρου, οδού Ελευθερίας 3,5
και Ρωµανού 2
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Καπναποθήκες Ελευθερίας3,5(δεξιά) και ευθεία καπναποθήκη Ρωµανού 2, ιδιοκτησίας Τό-

µπρου και καπναποθήκη Ισραηλιτικής κοινότητας Καβάλας (αριστερά)

Καπναποθήκες Ελευθερίας3,5 ιδιοκτησίας Τόµπρου (αριστερά), καπναποθήκες Ελευθερίας

7,4 ευθεία και καπναποθήκη Ισραηλιτικής κοινότητας Καβάλας (δεξιά)

Καπναποθήκες

Ελευθερίας 5, ιδιο-

κτησίας Τόµπρου

(αριστερά), Ελευθε-

ρίας 7, ιδιοκτησίας

Schinasi Bros(πιο

δεξιά) και γραφεία

της εταιρείας σε

Ελευθερίας 2 (δεξιά)

Φωτογραφίες των καπναποθηκών γύρω από πλατεία Ελευθερίας (17/06/1985) .
(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Τοπογραφικό διά-

γραµµα καπναπο-

θηκών ευρύτερης

περιοχής πλατείας

Ελευθερίας (επε-

ξεργασία συντα-

κτριών)
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Καπναποθήκες Ελευθερίας µε Ρω-

µανού 2, ιδιοκτησίας Τόµπρου

Καπναποθήκες (3

όµοιες) β΄ πάροδου

Αναγεννήσεως, ιδιο-

κτησίας Αχ.Αναστα-

σιάδη (Αρχείο

συντακτριών)

Καπναποθήκες (3 όµοιες) β΄ πάρο-

δου Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας

Αχ.Αναστασιάδη (Υπουργείο Πολιτι-

σµού, Τµήµα νεωτέρων µνηµείων)

Φωτογραφίες των καπναποθηκών γύρω από πλατεία Ελευθερίας (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη Ελευθερίας 5, ιδιοκτησίας Τόµπρου, οργανωση

ζωνών και λεπτοµέρειες πόρτας και παράθυρου (Αρχείο συ-

ντακτριών)

Λεπτοµέρεια παραθύρου καπναπο-

θήκης β΄ πάροδου Αναγεννήσεως

(Αρχείο συντακτριών)



Μέρος του συγκροτήµατος των καπναποθηκών αποτελούν και οι Καπναποθήκες

ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας και Άννας Ταρτσίνη (Νο 25, χάρτης σελ.90)

που βρίσκονται στην α’ πάροδο οδού Αναγεννήσεως. Πρόκειται για 2 καπναποθήκες εν

συνεχεία, µε την ίδια µορφολογική οργάνωση, η οποία είναι τυπική των καπναποθηκών

της Καβάλας. Χρησιµοποιούταν το ισόγειο της µιας ως γκαράζ αυτοκινήτων, ενώ η άλλη

σήµερα στεγάζει κάποιο µπαρ.42

Επίσης η Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αχ.Αναστασιάδη(Νο 21, χάρτης σελ.90) που

βρίσκεται στην β’ πάροδο Αναγεννήσεως. Είναι ένα συγκρότηµα 3 όµοιων καπναποθηκών

µε λιτή νεοκλασσική οργάνωση που περιορίζεται στις οριζόντιες διαχωριστικές κορνίζες

των τεσσάρων ορόφων και τα γραµµικά πλαίσια των ανοιγµάτων µε το διακοσµητικό

κλειδί. Χρησιµοποιόταν (το 17/6/86 που έγινε η εισήγηση) από την εταιρεία καπνών

Οδέττη Ν.Πετρίδη Α.Ε. και τώρα τµήµα της λειτουργεί ως το µπαρ “Καπνοµάγαζο”.47

Στην οδό Αναγεννήσεως 6 συναντάται η Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Θ.Θεοδωρίδη

και Αικ.Σαχσαµάνογλου (Νο 28, χάρτης σελ.90), η οποία αποτελεί επίσης αναπόσπαστο

τµήµα του συγκροτήµατος των καπναποθηκών. Το εσωτερικό της έχει καεί και

διατηρούνται µόνο οι πέτρινοι περιµετρικοί τοίχοι. Οι 4 όψεις είναι ελεύθερες και

διακρίνονται για την νεοκλασσική οργάνωση των επιµέρους στοιχείων τους.47

Χ.Ζαρκάδα, “Εισήγηση σχετικά µε τις καπναποθήκες της οδού Ελευθερίας”, Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ι-
εύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη 17/6/85
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Καπναποθήκες (2 όµοιες)

α΄ πάροδου Αναγεννή-

σεως, ιδιοκτησίας

Ισραηλιτικής κοινότητας

Καβάλας. (αρχείο Υπουρ-

γείου Πολιτισµού, ∆ιεύ-

θυνση Νεώτερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονι-

κής Κληρονοµιάς)

Καπναποθήκες (3

όµοιες) β΄ πάροδου

Αναγεννήσεως, ιδιοκτη-

σίας Αχ.Αναστασιάδη

(αρχείο Υπ.Πο.)

Καπναποθήκες α’ και β΄

πάροδου Αναγεννήσεως

(αρχείο Υπ.Πο.)

Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας και
Άννας Ταρτσίνη

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Θ.Θεοδωρίδη και Αικ.Σαχσαµάνογλου

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Αχ.Αναστασιάδη
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Β’ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Καπναποθήκες (3

όµοιες) β΄ πάρο-

δου Αναγεννή-

σεως, ιδιοκτησίας

Αχ.Αναστασιάδη

(αρχείο Υπ.Πο.)

Καπναποθήκες (2

όµοιες), ιδιοκτη-

σίας Ισραηλιτικής

κοινότητας Καβά-

λας λήψη από β΄

πάροδου Αναγεν-

νήσεως (αρχείο

συντακτριών)

Καπναποθήκες

(3), ιδιοκτησίας

Γ.Γεωργίου

στην Αναγεννή-

σεως 4.

(αρχείο Υπ.Πο.)

Λεπτοµέρειες

Καπναποθήκης,

ιδιοκτησίας Γ.Γε-

ωργίου στην

Αναγεννήσεως 4.

(αρχείο συντα-

κτριών)

Φωτογραφίες καπναποθηκών γύρω από πλατεία Ελευθερίας [β’ πάροδο Αναγεννή-
σεως (νούµερο 26,χάρτη σελ.χ) και Αναγεννήσεως(27)] . (27/10/2007)

Καπναποθήκες (3) Αναγεννήσεως 4, ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου (αριστερά), (2

όµοιες) σε οδό β’ πάροδο Αναγεννήσεως ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής κοινότητας

Καβάλας (κέντρο), και ιδιοκτησίας Αχ.Αναστασιάδη (δεξιά),

(αρχείο συντακτριών)
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Άποψη καπνα-

ποθηκών από

α΄ πάροδου

Αναγεννή-

σεως. (αρχείο

Υπ.Πο.)
εξωτερικός

διάδροµος κα-

πναποθήκης,

λήψη από οδό

Ελευθερίας

Φωτογραφίες καπναποθηκών οδού α’ παρόδου Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής κοινότη-
τας Καβάλας (νούµερο 25,χάρτη σελ.χ) (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

εσωτερικές απόψεις χώρων

καπναποθηκών

Είσοδος καπναποθήκης

από α΄ πάροδου Αναγεν-

νήσεως
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Φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου (27) . (27/10/2007)

Απόψεις καπναποθηκών, ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου από οδό Σαλαµί-

νος (αρχείο συντακτριών)

Άποψη καπναποθηκών,

ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου από

οδό Σαλαµίνος µετά την

πυρκαγιά. (αρχείο Υπ.Πο.)

Απόψεις καπναποθηκών

Αναγεννήσεως 4, ιδιοκτη-

σίας Γ.Γεωργίου λήψη από

οδό Αναγεννήσεως (πάνω:

αρχείο συντακτριών, κάτω:

αρχείο Υπ.Πο.,17/6/85)

Απόψεις καπναποθηκών Αναγεννή-

σεως 6, ιδιοκτησίας Θ.Θεοδωρίδη

λήψη από οδό Αναγεννήσεως.

(αρχείο Υπ.Πο.)



Τέλος στην οδό Αναγεννήσεως 4, βρίσκεται το συγκρότηµα 3 Καπναποθηκών

ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου (Νο 27, χάρτης σελ.90). Είναι τετραόροφες και βρίσκονται στη

σειρά επαναλαµβάνοντας την ίδια ακριβώς µορφολογική οργάνωση µε τις επιχρισµένες

εξωτερικά όψεις και τα ανοίγµατα, τα οποία είναι τονισµένα µε πλαίσια από διακοσµητικά

τούβλα. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί ο κυκλικός φεγγίτης του τριγωνικού

αετώµατος απόληξης. Η τρίτη καπναποθήκη διακρίνεται για τις νεοκλασικές επιδράσεις

που παρουσιάζονται στην όψη.

Στην και στην ∆αµιανού 12,14,16-18,21,23Α όπως φαίνεται και

στον χάρτη της σελίδας 90 (νούµερα 4-12), βρίσκονται 9 καπναποθήκες. Οι 9 αυτές

καπναποθήκες µαζί µε την καπναποθήκη (νούµερο 7) που βρίσκεται δίπλα στο παλιό

ωδείο της Καβάλας αποτελούσαν το συγκρότηµα των καπναποθηκών του µεγάλου

καπνέµπορα ∆.Σπόντη, ενώ το κτίριο του ωδείου (οδό Εθν.Μακαρίου και ∆αµιανού)

αποτελούσε το κτίριο γραφείων της εταιρείας. Οι καπναποθήκες αυτές είναι διόροφες,

τριόροφες, τετραόροφες, αλλά µε παρόµοια τυπική µορφολογική οργάνωση

καπναποθηκών Καβάλας. Σε πολλές η πέτρινη κατασκευή είναι εµφανής, ενώ άλλες

επιχρήστηκαν και χάθηκαν και τα διακοσµητικά πλαίσια των ανοιγµάτων. Με απόφαση

του Υπουργείου πολιτισµού (τµήµα νεωτέρων µνηµείων) η καπναποθήκη χαρακτηρίζεται

ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε διάταξη “περι προστασίας ειδικής κατηγορίας

οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενέστερων του 1830.

Χ.Ζαρκάδα, “Εισήγηση σχετικά µε τις καπναποθήκες της οδού Ελευθερίας”, Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ι-
εύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη 17/6/85
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Καπναποθήκες ∆αµιανού 18,16,14,12 (από αριστερά), και 23Α, 21

(δεξιά). (αρχείο Υπ.Πο.)

Τοπογραφικό διάγραµµα καπναποθηκών οδού ∆αµιανού

και Νίκης, χαρακτηρισµένα και ως ιστορικά µνηµεία. (αρ-

χείο Υπ. Πο., επεξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Γ.Γεωργίου



Πιο συγκεκριµένα στην οδό ∆αµιανού 12,14 συναντούµε τις Καπναποθήκες πρώην

Herzog µετά ∆.Σπόντη νυν ιδιοκτησίας Χ.Ευστρατιάδη και Α.Πουλάκη αντίστοιχα (Νο

10,11, χάρτης σελ. 90) και στην οδό ∆αµιανού 16,18 τις Καπναποθήκες ∆.Σπόντη και η

∆αµιανού 18 νυν ιδιοκτησίας Χρήστου ∆ουρτµές. Η εν λόγω καπναποθήκη και οι άλλες

3 καπναποθήκες έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέες. Η είσοδος της καπναποθήκης

γίνεται από την οδό ∆αµιανού σε επίπεδο όµως κατά 2 µέτρα υψηλότερο από το

σηµερινό υψόµετρο της οδού. Στο µπροστά τµήµα του οικοπέδου διαµορφώνεται

προκήπιο και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από σκαλάκια λόγω της συγκεκριµένης

υψοµετρικής διαφοράς. Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζει και η διπλανή καπναποθήκη.

Το κτίριο αυτό της καπναποθήκης επίσης διαθέτει ενδιαφέροντα

, όπως συµµετρικά ανοίγµατα (κυρίως στην µπροστινή αλλά και στις πλάγιες

όψεις), τριγωνικό αέτωµα στη στέγη, κυκλίκο φεγγίτη, διακόσµηση στην απόληξη του

αετώµατος, διακοσµητικά πλαίσια (από πέτρες) στα ανοίγµατα και στις γωνίες του

κτιρίου, υπάρχουν µεταλλικές ενισχύσεις (ελκυστήρες) για το δέσιµο της τοιχοποιίας και

δείχνουν στις όψεις τις θέσεις των πατωµάτων του κτιρίου, ενώ το στηθαίο αποκρύπτει

την απόληξη της δίρρικτης στέγης.

Στην : Το δάπεδο του ισογείου βρίσκεται ελάχιστα χαµηλότερα από τη

στάθµη του προκηπίου (πιθανά τη παλιά στάθµη του δρόµου). Η νότια πλευρά του

περιλαµβάνει την κύρια είσοδο του κτιρίου και δύο παράθυρα που αποτελούν και την
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Τοπογραφικό διάγραµµα καπναποθηκών οδού ∆αµιανού16,18

(αρχείο Υπ.Πο.)

Κάτοψη ισογείου καπναποθήκης, οδού

∆αµιανού 18 (σύνθεση συντακτριών)

Καπναποθήκες ∆.Σπόντη (και η ∆αµιανου 18 νυν ιδιοκτησίας Χρηστου
∆ουρτµες)

Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια



µοναδική πηγή φωτισµού του. Στην δυτική όψη υπάρχουν 4 παράθυρα και στην βόρεια

3, τα οποία όµως σήµερα λειτουργούν µόνο ως πηγή αερισµού, καθώς κτίστηκε

µεταγενέστερα µια πενταώροφη πολυκατοικία σε απόσταση 35 εκατοστών από την

καπναποθήκη και της στέρησε τη δυνατότητα επαρκούς φωτισµού. Στο εσωτερικό της

κάτοψης διατάσσονται δύο σειρές ξύλινων υποστηλωµάτων διατοµής 20 x 25 εκατοστών

περίπου σε αποστάσεις 3 µέτρων µεταξύ τους. Το καθαρό ύψος του ισογείου είναι 2.70

µέτρα, ενώ το δάπεδο είναι καλυµµένο µε πέτρινες πλάκες.

Στην : Από τη στάθµη του ισογείου, µέσω ξύλινης σκάλας εξασφαλίζεται η

πρόσβαση στο µεσοπάτωµα του κτιρίου. Το ύψος του µεσοπατώµατος είναι 2.37 µέτρα

και το δάπεδο του είναι ξύλινο αποτελούµενο από επιµήκη καδρόνια και σανίδια. Ο

φωτισµός του µεσοπατώµατος, όπως και στο ισόγειο, γίνεται από τα δύο παράθυρα της

(νότιας) κύριας όψης, που ξεκινούν από το µέσο του ισογείου και καταλήγουν στο µέσο

του µεσοπατώµατος. Τα παράθυρα των δύο άλλων όψεων και σε αυτή την περίπτωση

εξυπηρετούν µόνο τον αερισµό.

Στην : Με ξύλινη σκάλα στην ανατολική πλευρά της κάτοψης εξασφαλίζεται

η πρόσβαση από το µεσοπάτωµα στην τρίτη στάθµη (α’ όροφο) του κτιρίου. Το δάπεδο

και εδώ είναι ξύλινο. Στην περιµετρική φέρουσα τοιχοποιία του ορόφου εδράζεται η

δίρριχτη ξύλινη στέγη. Το καθαρό ύψος του ορόφου είναι 3.35 µέτρα. Ο φωτισµός της

γ’ στάθµης γίνεται από 3 παράθυρα της κύριας όψης. Στην ανατολική όψη του κτιρίου

και µόνο στην συγκεκριµένη στάθµη υπάρχουν 3 παράθυρα που όµως και αυτά παρέχουν

περιορισµένο φωτισµό λόγω της κοντινής γειτνίασης (1.30µ.) του κτιρίου µε την

γειτονική καπναποθήκη.
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Άποψη κλιµακοστασίου από ισόγειο προς όροφο (αρχείο Γ.Αναγνω-

στόπουλου)

Μερική άποψη µεσοπατώµατος της καπναποθήκης (αρχείο Γ.Ανα-

γνωστόπουλου)



Ως προς την της είναι σχεδόν παραλληλόγραµµο µε µια µικρή κλίση

στον τοίχο της ανατολικής πλευράς. Το πρόσωπο του κτιρίου (νότια όψη) έχει µήκος

10.80 και το βάθος του κτιρίου είναι 22.30. Το εµβαδόν κάθε στάθµης είναι περίπου 260

µ2. Τα της είναι λιθοδοµή, που δηµιουργεί αµφιτερόπλευρο δόντι

περίπου 15 εκατοστών στη θέση έδρασης του ξύλινου δαπέδου. Υπάρχουν ξύλινες

κολώνες που βοηθούν στην στήριξη. Οι πόρτες είναι µεταλλικές βαριές και τα κουφώµατα

είναι ξύλινα,ενώ εσωτερικά τα δυτικά καλύπτονται µε µεταλλικά σκούρα. Τέλος η στέγη

είναι δίρριχτη και η επικάλυψή της γίνεται µε κεραµίδια. Το κτίριο αυτό έχει διαπιστωθεί

ότι διαθέτει επαρκή αντοχή.

Γ.Αναγνωστόπουλος, “Αρχιτεκτονική µελέτη αποκατάστασης - επανάχρησης Καπναποθήκης ∆αµιανού
18”, Καβάλα, Μάρτιος 2003
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη εσωτερικού της

καπναποθήκης ισόγειο

και µεσοπάτωµα (αρχείο

Γ.Αναγνωστόπουλου)

Ξύλινο κλιµακοστάσιο

ισογείου προς µεσο-

πάτωµα (αρχείο

Γ.Αναγνωστόπουλου)
Άποψη εσωτερικού κα-

πναποθήκης ισόγειο και

µεσοπάτωµα (αρχείο

Γ.Αναγνωστόπουλου)

Άποψη ισογείου

της καπναπο-

θήκης (αρχείο

Γ.Αναγνωστό-

πουλου)
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Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού ∆αµιανού 16,18 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Είσοδος καπναποθήκης, οδού

∆αµιανού 16

Λεπτοµέρεια

εισόδου, µαρ-

µάρινη επι-

γραφή

(τουγράς) µε

χαραγµένη

χρονολογία

ανέγερσης

(1880) καπνα-

ποθήκης οδού

∆αµιανού 16

Σύνδεση µέσω αερογέφυρας

καπναποθηκών οδού ∆αµια-

νού 16 µε 18

Πρόσβαση προς καπναποθήκες ∆αµιανού 16,

18 µε σκαλάκια λόγω υψοµετρικής διαφοράς

Καπναποθήκη ∆αµιανού 18 και γειτνίαση σε

1.30µ. µε την διπλανή της (νυν µπαρ νησί),

(αρχείο Γ.Αναγνωστόπουλου)

Απόψεις καπνα-

ποθήκης ∆αµια-

νού 18 , (αρχείο

Γ.Αναγνωστό-

πουλου)
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Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού ∆αµιανού 21,23Α,12,14 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Είσοδος καπνα-

ποθήκης, οδού

∆αµιανού 23Α

Είσοδος καπναποθήκης,

οδού ∆αµιανού 12

Γραφεία κα-

πνεµπορικής

εταιρείας Her-

zog M.L et

cie, ∆αµια-

νού 17

Περιµετρικός

διάδροµος

καπναποθή-

κης, οδού

∆αµιανού

21,23Α

Είσοδος καπναποθήκης,

οδού ∆αµιανού 21

Σύνδεση µέσω αερογέφυ-

ρας καπναποθηκών οδού

∆αµιανού 21 µε 23Α

Καπναποθή-

κες, οδού

∆αµιανού

12,14

Καπναποθήκες,

οδού ∆αµιανού

21,23Α. (αρχείο

Υπ. Πο.)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού ∆αµιανού 21,23Α (νούµερα 8,9 χάρτη σελ. 90)
(27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκες,

οδού ∆αµιανού

21,23Α

Προθάλαµος εισόδου καπνα-

ποθήκης

Σκάλα απο ισόγειο

προς α’ όροφο κα-

πναποθήκης

Άποψη χώρου ισογείου καπναποθήκης

Άποψη χώρου ισογείου καπναποθήκης
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Νίκης 2,5,7,9 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη,

οδού Νίκης 2

Καπναποθήκες, οδού Νίκης 5,7,9

Καπναποθήκη,

οδού Νίκης 9

Γραφεία καπνε-

µπορικής εται-

ρείας Herzog

M.L et cie, ∆α-

µιανού 17

Σύνδεση µέσω αερογέφυ-

ρας καπναποθηκών οδού

Νίκης 9 µε ∆αµιανού 23Α

Περιµετρικός διάδροµος καπναποθή-

κης, οδού ∆αµιανού 21,23Α

Καπναποθήκες, οδού Νίκης 5,7,9.

(αρχείο Υπ. Πο.)



Όψη καπναποθήκης από οδό Λάµπρου Κατσώνη.

(αρχείο συντακτριών)

Κοντά στο παλιό υδραγωγείο, στη συνοικία “Παναγιά, στην οδό Λάµπρου Κα-

τσώνη 8 βρίσκεται η διώροφη πέτρινη Καπναποθήκη πρώην ιδιοκτησίας Βροχίδου νυν

Αξιώτη (νούµερο 43, χάρτη σελ.90). Η εν λόγω καπναποθήκη έχει πολλά κοινά στοιχεία

µε την προηγούµενη καπναποθήκη που περιγράφθηκε της οδού ∆αµιανού 18.

Εσωτερικά παρατηρούµε παρόµοια µε αυτή της καπναποθή-

κης ∆αµιανού 18. Η είσοδος της βρίσκεται λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο του δρόµου.

Υπάρχει ένας χώρος, είδος προθάλαµου, απ’ όπου µε 3 σκαλοπάτια στα αριστερά έχεις

πρόσβαση στο ισόγειο. Ενώ στα δεξιά και κατεβαίνοντας 3 σκαλοπατάκια έχεις πρόσβαση

σε ένα µικρό χώρο υπογείου - κατώι. Το δάπεδο του ισογείου, όπως και το κατώι είναι

κατασκευασµένα από πέτρα. Από το ισόγειο µε µια ξύλινη σκάλα έχεις πρόσβαση για το

µεσοπάτωµα. Το δάπεδό του είναι ξύλινο και στον χώρο διατάσσονται 2 σειρές ξύλινες

κολώνες. Εκεί υπάρχει και ένας κλειστός χώρος µε ξύλινα χωρίσµατα που πιθανώς ήταν

το γραφείο. Το µεσοπάτωµα θυµίζει τύπο παταριού. Φωτίζεται από 4 παράθυρα της κύ-

ριας όψης που είναι κοινά µε το ισόγειο, δηλ. τα παράθυρα αρχίζουν χαµηλά στο ισόγειο

και καταλήγουν χαµηλά στο µεσοπάτωµα. Συνεχίζοντας τη ξύλινη σκάλα έχεις πρόσβαση

στον πρώτο όροφο, ο οποίος πάλι διαθέτει ξύλινο δάπεδο και στον οποίο διατάσσονται

και πάλι δύο σειρές ξύλινες κολώνες. Ο φωτισµός του ορόφου εξασφαλίζεται από 4 πα-

ράθυρα της κύριας όψης, 4 στην µία πλάγια όψη και 4 στην άλλη.

∆ιακρίνεται από κάποια , τυπικά για τις περισσότερες κα-
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Κάτοψη ορόφου. (σύνθεση συντακτριών)

Καπναποθήκη πρώην ιδιοκτησίας Βροχίδου (νυν Αξιώτη)

Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια



πναποθήκες όπως συµµετρικά ανοίγµατα (κυρίως στην µπροστινή αλλά και στις πλάγιες

όψεις), τριγωνικό αέτωµα στη στέγη, κυκλίκο φεγγίτη, διακόσµηση στην απόληξη του

αετώµατος, διακοσµητικά πλαίσια (από πέτρες) στα ανοίγµατα και στις γωνίες του κτι-

ρίου, υπάρχουν περιµετρικά και δείχνουν στις όψεις τις θέσεις των πατωµάτων του κτι-

ρίου, ενώ το στηθαίο αποκρύπτει την απόληξη της δίρρικτης στέγης. Επιπλέον

παρατηρήσαµε ότι πάνω από το υπέρθυρο υπήρχε τουγράς (µαρµάρινη επιγραφή) µε κά-

ποια σφραγίδα (προφανώς του σουλτάνου). Αυτή η καπναποθήκη, όπως και η προηγού-

µενη είναι πιο µικρές σε όγκο από κάποιες άλλες που συναντήσαµε, αλλά αρκετά

επιβλητικές.

Επιπλέον κάποια παρατηρούνται, τα οποία αποτε-

λούν και χαρακτηριστικό στοιχείο των καπναποθηκών αυτών, όπως τα δοµικά στοιχεία,

που είναι ξύλο και πέτρα. Η φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία είναι από πέτρα, και φέρει

µεταλλικούς ελκυστήρες για το δέσιµό τους. H πόρτα είναι βαριά µεταλλική και τα πα-

ράθυρα ξύλινα και εξωτερικά έχουν µεταλλική σιδεριά. Τέλος η στέγη είναι δίρριχτη και

η επικάλυψή της γίνεται µε κεραµίδια.

Το προηγούµενο κτίριο καπναποθήκης έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο

µνηµείο και ανήκει στην διατηρητέα συνοικία “Παναγιά”, όπως προαναφέραµε. Σε κοντινή

οδό της ίδιας περιοχής, Πιπίνου 6 συναντάµε την Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Στ.Παπα-

στεργίου, Ρ.Παπαδηµητρίου και Κ.Αθηνόδωρου (νούµερο 44, χάρτη σελ.90), τετραό-

ροφη τυπική καπναποθήκη που χρησιµοποιούταν από την εταιρεία καπνού “Οδέττη Α.

Πετρίδη Α.Ε” και τώρα έχει µετατραπεί σε διαµερίσµατα.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Σκάλα από ισόγειο για µεσοπά-

τωµα και συνεχίζει µέχρι α’

όροφο. (αρχείο συντακτριών)

Πανοραµική άποψη περιοχής

καπναποθηκών, (1) οδού Πιπί-

νου 6, (2) πάροδου Αµερικάνι-

κου Ερυθρού Σταυρού. (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύ-

θυνση Νεότερης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

1

2Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Στ.Παπαστεργίου, Ρ.Παπαδηµητρίου
και Κ.Αθηνόδωρου
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

1

3

2

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Πιπίνου 6, Κιµωνος 2,4,6,8, παρόδου Αµερικάνικου Ερυ-
θρού Σταυρού. (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη καπνα-

ποθηκών (2)

οδού Κίµωνος

2,4,6,8

Καπναποθήκες (1) οδού Πιπίνου 6, (2) οδού Κίµωνος 2,4,6,8,

(3) πάροδου Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού (αρχείο Υπουρ-

γείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτε-

κτονικής Κληρονοµιάς, επεξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκες (2) οδού

Κίµωνος 2,4,6,8.

(αρχείο Υπ.Πο.)

Πλάγια όψη

καπναποθή-

κης (1) οδού

Πιπίνου

Καπναποθή-

κες (1) οδού

Πιπίνου.

(αρχείο

Υπ.Πο.)

Καπναποθήκες (3) πάροδου Αµερικάνι-

κου Ερυθρού Σταυρού (αρχείο Υπ.Πο.)

Άποψη καπναποθηκών (3) πάροδου

Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Λάµπρου Κατσώνη 8 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη πε-

ριοχής κα-

πναποθήκης

Κύρια είσοδος

της καπναποθή-

κης και λεπτο-

µέρεια τουγρά

(µαρµάρινης

επιγραφής) µε

σφραγίδα σουλ-

τάνου

Μεταλλικές ενισχύσεις

(ελκυστήρες) για το δέ-

σιµο της τοιχοποιίας

Λεπτοµέρεια πα-

ραθύρου, διακο-

σµητικά πλαίσια

από πέτρες στα

ανοίγµατα

Άποψη πλάγιας πλευράς, περιµε-

τρικά µεταλλικές ενισχύσεις (ελκυ-

στήρες) για το δέσιµο της

τοιχοποιίας

Άποψη

πλάγιας

πλευράς,

στενό πέ-

ρασµα
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Λάµπρου Κατσώνη 8 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Σκαλοπάτια προς ισό-

γειο και µεσοπάτωµα

καπναποθήκης

Πανοραµική αποψη του α’ ορόφου της καπναποθήκης

Άποψη

του α’ ορό-

φου της

καπναπο-

θήκης

Αποψη ισογείου και του µεσο-

πατώµατος της καπναποθήκης

Άποψη του µεσοπατώµατος της καπναποθή-

κης και κατάληξη ανοιγµάτων

Άποψη µεσοπατώµατος της καπναποθήκης, χώρος γραφείου

Σκάλα απο ισόγειο

προς µεσοπάτωµα

καπναποθήκης

Σκάλα από ισόγειο για

µεσοπάτωµα και συνεχί-

ζει µέχρι α’ όροφο



Στην παράλληλη οδό Κίµωνος 2,4,6,8 βρίσκεται Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Κ.Γιω-

ριζίκη, Π.Χάϊτα και Θ.Παπαδοπούλου (νούµερο 45, χάρτη σελ. 90). Είναι τυπικές καπνα-

ποθήκες πέτρινες µε τούβλινες διακοσµήσεις στα ανοίγµατα. Σηµαντικό είναι ότι η µια

καπναποθήκη εµφανίζεται αλλοιωµένη από µεταγενέστερες επεµβάσεις και την αλλαγή

της χρήσης (καταστήµατα) και σε τµήµα διπλανής καπναποθήκης λειτουργεί ξυλουρ-

γείο.45

Στην Πάροδο Αµερικάνικου Εθνικού Σταυρού και παλαιού υδραγωγείου υπάρχει η

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τσιµίνο Σαµπετάι και ∆ηµ. Κουγιουµτζόγλου (νούµερο 46,

χάρτη σελ. 90). Πρόκειται για δύο δίδυµες τυπικές τετραόροφες καπναποθήκες. Η µία

από τις δύο φέρει στο τριγωνικό αέτωµα της όψης τα αρχικά του ιδιοκτήτη Λ, Τ (Λαρών

Τσιµίνο). Κατασκευάστηκαν πριν το 1990 για καπναποθήκες και χρησιµοποιόντουσαν

πάντα γι’αυτόν το σκοπό. Επιπλέον χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα και ότι αξίζει να δια-

σωθεί από οποιαδήποτε πολεοδοµική επέµβαση.45

Όπως φαίνεται στον διπλανό χάρτη οι καπναποθήκες καταλαµβάνουν σηµαντικό

τµήµα της Καβάλας. Κοντά στην ευρύτερη περιοχή καπναποθηκών της πλατείας Ελευ-

θερίας και των καπναποθηκών της οδού Νίκης και ∆αµιανού, εντάσσονται και οι Καπνα-

Χ.Ζαρκάδα, “Εισήγηση σχετικά µε τις καπναποθήκες της οδού Ελευθερίας”, Υπουργείου Πολιτισµού,∆ι-
εύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη 17/6/85.
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ30-32

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
9,9Α

Τοπογραφικό διάγραµµα καπναποθηκών οδού Φιλίππου, Παλαιολό-

γου και πάνω ευρύτερης περιοχής (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς,

επεξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Κ.Γιωριζίκη, Π.Χάϊτα, Θ.Παπαδοπούλου.

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Τσιµίνο Σαµπετάι,∆. Κουγιουµτζόγλου.

Καπναποθήκες πρώην American Tobacco Company (νυν ιδιοκτη-
σίας Γ.Πετρίδη στην οδό Παλαιολόγου 9-9Α µε ∆αγκλή και ιδιοκτη-
σίας Θεοδωρίδη στη Φιλίππου 30-32).
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Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Παλαιολόγου 9,9Α (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Βόρεια κύρια είσοδος της κα-

πναποθήκης και λεπτοµέρεια

τουγρά, φυτικές διακοσµήσεις
που πλαισιώνουν αράβικη επι-
γραφή µε την χρονολογία κατα-

σκευής των καπναποθηκών
(1900-1903)

∆υτική εξωτερική είσοδος, κοινή

των καπναποθηκών και λεπτοµέ-

ρεια τουγρά, φυτικές διακοσµήσεις
που πλαισιώνουν αράβικη επιγραφή
µε την χρονολογία κατασκευής των
καπναποθηκών

Εσωτερική ένωση των καπναπο-

θηκών µε αερογέφυρα

Βόρεια όψη καπναποθήκης από οδό Παλαιολόγου

Μεταλλικές ενισχύσεις (ελκυστή-

ρες) για το δέσιµο της τοιχοποιίας

Νοτιοδυτική άποψη καπναποθήκης, από οδό Φιλίππου
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Παλαιολόγου 9,9Α (αρχείο Γ.Αναγνωστόπουλου)

Εξωτεριική άποψη καπναποθηκών(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς,

19/7/84)

Αποψη κεντρικής εισόδου

ισογείου - αίθουσας 1 (προς

βορινή όψη), διακρίνεται

δεξιά το κλιµακοστάσιο που

οδηγεί στην αίθουσα 1, του α’

ορόφου

Αποψη αίθουσας 2 (προς βο-

ρεινή όψη), διακρίνεται στο βάθος

η δεύτερη κεντρική είσοδος της

Βορεινής όψης προς την οδό

Κ.Παλαιολόγου, καθώς και ο

ανελκυστήρας (µεταγενέστερη

επέµβαση)

Αποψη β’ ορόφου (προς ανατολική και νότια

όψη), διακρίνεται η απόληξη του κλιµακοστασίου

Αποψη αίθουσας 2 - α’

ορόφου (προς βορεινή

όψη), διακρίνεται στο

βάθος ο ανελκυστήρας

(µεταγενέστερη επέµβαση)



ποθήκες της οδού Φιλίππου και Παλαιολόγου, οι οποίες µάλιστα έχουν χαρακτηριστεί ως

ιστορικά διατηρητέα µνηµεία. Υπάρχουν οι Καπναποθήκες πρώην American Tobacco

Company νυν ιδιοκτησίας Γ.Πετρίδη στην οδό Παλαιολόγου 9-9Α µε ∆αγκλή και ιδιοκτη-

σίας Θεοδωρίδη στη Φιλίππου 30-32 (νούµερο 17, χάρτη σελ. 90). Πρόκειται για συ-

γκρότηµα 5 καπναποθηκών µε παρόµοια µορφολογική οργάνωση που επαναλαµβάνει

τον γνωστό τύπο της καπναποθήκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακόσµηση των εισό-

δων µε τις µαρµάρινες ψευδοπαραστάδες που φαίνονται να συγκρατούν µαρµάρινο τρι-

γωνικό αέτωµα µε ανάγλυφη την τούρκικη ηµισέληνο, ενώ λίγο ψηλότερα ένα µαρµάρινο

φάτνωµα φέρει φυτικές διακοσµήσεις που πλαισιώνουν αράβικη επιγραφή µε την χρο-

νολογία κατασκευής των καπναποθηκών (1900-1903). Συγκεκριµένα κτίστηκε η πρώτη

της οδού Φιλίππου 30 περίπου το 1899 και η δεύτερη όµοιά της (Φιλίππου 32) το 1901

περίπου. Επιπλέον οι καπναποθήκες 9,9Α κτίστηκαν το 1900 και 1907 αντίστοιχα. Τα

κτίσµατα αυτά µέχρι το 1985 (χρονολογία εισήγησης) χρησιµοποιούνταν ως καπναποθή-

κες. Επίσης παρατηρούνται παρόµοια µορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία που

έχουν προαναφερθεί και σε άλλες καπναποθήκες.

Στην οδό Φιλίππου 10 βρίσκεται η Καπναποθήκη Αυστροελληνικής εταιρείας Α.Ε

(νούµερο 17, χάρτη σελ. 90). Η καπναποθήκη αυτή διαφοροποιείται µορφολογικά από

τις υπόλοιπες, γιατί κτίστηκε πολύ αργότερα, το 1928 (χρονολογία σχηµατισµένη στο µε-

ταλλικό κιγκλίδωµα της κύριας εισόδου) και φέρει σαφής ART - DECO επιδράσεις, ενώ η

τυπολογία της κάτοψης είναι η χαρακτηριστική των καπναποθηκών.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Ανατολική όψη καπναπο-

θήκης (οδού Φιλίππου

10), λήψηαπό οδό ∆α-

γκλή (αρχείο Υπουργείου

Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεότερης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτονικής Κληρονο-

µιάς, επεξεργασία συντα-

κτριών, 19/7/84)

Νότια όψη καπναποθήκης

οδού Φιλίππου 12 (αρχείο

Υπ.Πο., επεξεργασία συ-

ντακτριών, 19/7/84)

Καπναποθήκη Αυστροελληνικής εταιρείας Α.Ε



Στην οδό Φιλίππου 12 βρίσκεται η Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ειρήνης Νικοκάβουρα

(νούµερο 18, χάρτη σελ. 90). Η καπναποθήκη αυτή είναι πενταόροφη και από τις πιο εν-

διαφέρουσες αρχιτεκτονικά καπναποθήκες που διατηρούνται σήµερα. Όλο το ενδιαφέρον

συγκεντρώνεται στην όψη, η οποία διακρίνεται για τον εκλεκτικιστικό της χαρακτήρα

όπου κυριαρχούν µπαρόκ και ART - NOUVEAUX επιδράσεις. Χαρακτηριστικό της είναι το

µεγάλο τριγωνικό αέτωµα απόληξης µε τα µεταλλικά ART - NOUVEAUX φυτικά διακοσµη-

τικά στοιχεία στο κέντρο και στα άκρα. Ο τελευταίος όροφος διαφοροποιείται από τη

χρήση του - κατοικία και φαίνεται να στηρίζεται στις ψευδοπαραστάδες µε κορινθιακά

επίκρανα που τονίζουν τις ακµές του κτιρίου. Οριζόντιες κορνίζες διαχωρίζουν την όψη

σε τέσσερα επίπεδα όπου το β’ επίπεδο είναι διόροφο. Στο υπέρθυρο της κύριας εισόδου,

στο µαρµάρινο διακοσµητικό κλειδί υπάρχει ανάγλυφο το µονόγραµµα του αρχικού του

ιδιοκτήτη : Α. Μια µεταγενέστερη προσθήκη διαµορφώνει την κάτοψη σε Γ, όπου το

σκέλος της προσθήκης προεξέχει ελαφρά.

Τέλος στην οδό Φιλίππου 14 και Ηπείρου υπάρχει η Καπναποθήκη ιδιοκτησίας

Κων/νου Ιωαννίδη (νούµερο 19, χάρτη σελ. 90). Πρόκειται για συγκρότηµα 4 καπναπο-

θηκών του ίδιου καπνέµπορου, τα αρχικά του οποίου συναντάµε παροµοίως στο διακο-

σµητικό κλειδί του υπέρθυρου των εισόδων της οδού Ηπείρου : S και P. Ενδιαφέρουσα

η διάταξη των όγκων των καπναποθηκών αυτών, ιδιαίτερα στην οδό Ηπείρου, όπου ακο-

λουθούν την ακανόνιστη ρυµοτοµία του αρχικού παραδοσιακού πολεοδοµικού ιστού. Οι
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
∆υτική όψη καπναποθήκης

οδού Φιλίππου 14, διάταξη

όγκων καπναποθηκών.

(αρχείο Υπουργείου Πολιτι-

σµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης

και σύγχρονης αρχιτεκτονι-

κής κληρονοµιάς 19/7/84,

επεξεργασία συντακτριών)

Άποψη καπναποθη-

κών οδού Φιλίππου

14, (αρχείο Υπ.Πο.

19/7/84, επεξεργα-

σία συντακτριών )

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Ειρήνης Νικοκάβουρα

Καπναποθήκη ιδιοκτησίας Κων/νου Ιωαννίδη



δύο καπναποθήκες βλέπουν την οδό Φιλίππου και στεγάζουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων

και οι άλλες δύο βλέπουν την οδό Ηπείρου και είναι εγκαταλελειµένες. Η αρχιτεκτονική

τους επαναλαµβάνει τα ίδια στοιχεία µε τις προηγούµενες. ∆ηλαδή είναι η χαρακτηριστική

των καπναποθηκών µε την ορθογωνική κάτοψη, την δικλινή στέγη και την δηµιουργία

τριγωνικού αετώµατος στην όψη. Έχει ίδια µορφολογική οργάνωση, η οποία χαρακτη-

ρίζεται από την συµµετρική σύνθεση των ανοιγµάτων της πρόσοψης γύρω από έναν κα-

τακόρυφο άξονα.

Χ.Ζαρκάδα, “Εισήγηση σχετικά µε τις καπναποθήκες της οδού Ελευθερίας”, Υπουργείου Πολιτισµού,∆ι-
εύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, Θεσσαλονίκη 17/6/85.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη καπναποθηκών οδού Φιλίππου 14 (αριστερά)

και 12(δεξιά), (αρχείο συντακτριών)

Σκίτσο καπναποθηκών οδού Φιλίππου 14 (αριστερά) και 12

(δεξιά), (σύνθεση συντακτριών)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Τυπική ορθογωνική κάτοψη ισο-

γείου καπναποθήκης Καβάλας,

ισόγειο και µεσοπάτωµα έχουν

σχεδόν ίδια κάτοψη. ∆ηλ. υπάρ-

χουν 4 χώροι που στον τρίτο

όροφο ενοποιούνται σε 2 µεγά-

λους

Τυπική ορθογωνική κάτοψη τρί-

του ορόφου καπναποθήκης Κα-

βάλας

Τυπικές κατόψεις καπναποθηκών (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών οδού Φιλίππου 10,12,14 (27/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη καπναποθηκών οδού (1) Φιλίππου

14, (2) Φιλίππου12, (3) Φιλίππου 10, (4)

Φιλίππου 30 (αρχείο Υπ.Πο. 20/1/08, επε-

ξεργασία συντακτριών )

Άποψη καπνα-

ποθήκης οδού

Φιλίππου 10 (3),

(αρχείο Υπ.Πο.,

19/7/84)

1

3

2

4

Άποψη κα-

πναποθή-

κης οδού

Φιλίππου

10 (3),

(πάνω) Ανατολική κύρια εί-

σοδος, λεπτοµέρεια- χρο-

νολογία και αρχικά

ιδιοκτήτη σχηµατισµένα

στο µεταλλικό κυγκλίδωµα

της και (αριστερά) σε τσιµε-

ντένια επιγραφή στον χώρο

εισόδου

µεγάλο τριγωνικό αέτωµα απόληξης µε τα µεταλλικάART - NOU-

VEAUX φυτικά διακοσµητικά στοιχεία στο κέντρο και στα άκρα,

µαρµάρινο διακοσµητικό κλειδ του υπέρθυρου κύριας εισόδουί

υπάρχει ανάγλυφο το µονόγραµµα του αρχικού του ιδιοκτήτη :Α



Τέλος κλείνοντας θα αναφέρουµε κάποιες καπναποθήκες που δεν σώζονται, γιατί

αντικαταστήθηκαν από πολυκατοικίες ή καταστράφηκαν, όπως και θα παρατεθούν κά-

ποιες φωτογραφίες συνοπτικά από κάποιες άλλες καπναποθήκες της περιοχής της Καβά-

λας.

Βρίσκονται στην οδό Αµύντα 5,7,9,11. Είναι πολύ ενδιαφέρον συγκρότηµα, όπου

διακρίνεται το κτίσµα της Αµύντα 5,7,9 µε τις τούβλινες διακοσµήσεις των ανοιγµάτων.

Το 1950 η καπναποθήκη αγοράστηκε από τον Λουκά Παπαδόπουλο. Η καπναποθήκη

εσωτερικά είχε ένα πατάρι από ξύλο, µεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου και ο νέος

ιδιοκτήτης το κατεδάφισε και έκανε έναν ενιαίο χώρο ισογείου ύψους 7µ. Το 1986 οι κα-

πναποθήκες της οδού Αµύντα 7-9 κάηκαν ολοσχερώς.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

5

A
11

9

7

Άπόψεις καπναποθήκης οδού Αµύντα 5,7,9, τµήµα της κάηκε

(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγ-

χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, επεξεργασία συντακτριών)

Τοπογραφικό διάγραµµα καπναποθηκών οδού Αµύντα 5,7,9

(αρχείο Υπ.Πο., επεξεργασία συντακτριών)

Καπναποθήκες ιδιοκτησίας Παπαδόπούλου Ι. Γεσθηµάνης, Εµµανουη-
λίδη Κων/νου, Αφών Γεωργιάδη,Μουράτη Αλεξ., Καραθάνου ∆ιονυσίου
και Αικ. Τσιαµπάζη
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Commercial Company of Salonica Ltd.

(Γενικά Αρχεία Κράτους, παράρτηµα Καβάλας)
Όψη της καπνεµπορικής εταιρείας Commercial Company της Καβάλας. Γενικά όλες

οι καπναποθήκες (Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης) της εν λόγω εταιρείας είχαν την

ίδια ή παρόµοια σχεδίαση. Η καπναποθήκη αυτή ήταν από τις πρώτες που κτίστηκαν

στο µέτωπο της παραλίας όµως που δυστυχώς σήµερα δεν διασώζεται, αφού στην

θέση της χτίστηκε κάποιο ξενοδοχείο. (αρχείο Μουσείου καπνού Καβάλας)

Commercial Company of Salonica Ltd. σε παλιό παραλιακό µέτωπο (Γενικά Αρχεία Καβάλας)

Φωτογραφίες καπναποθήκης της Commercial Company
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη καπναποθήκης οδού Λεωνά-

του 3 _βλ.νούµερο 33,χάρτη σελ.90

Άποψη καπναποθήκης οδού Ιορδάνου µε Αριστείδου

_βλ.νούµερο 39,χάρτη σελ.90Άποψη καπναποθήκης οδού Αρχε-

λάου 3 _βλ.νούµερο 32,χάρτη σελ.90

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών (1985) . (αρχείο Υπ.Πο., ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτ.Κληρονοµιάς)

Άποψη καπναποθήκης οδού Ολυ-

µπιάδος 4,

4

5
3

Απόψεις

καπναπο-

θήκης

οδού Φι-

λελλή-

νων11

_βλ.νού-

µερο

35,χάρτη

σελ.90

Άποψη καπναπο-

θήκης οδού Ολυ-

µπιάδος 3,5

Τοπογραφικό διάγραµµα καπνα-

ποθηκών οδού Αµύντα 5,7,9 ( επε-

ξεργασία συντακτριών)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη καπναποθήκης οδού Βενιζέλου

81 µε Βότση (αρχείο Υπ.Πο.,

φωτ.1984)

_βλ.νούµερο 20,χάρτη σελ.90

Άποψη καπναποθήκης οδού Βενιζέλου

81 µε Βότση (αρχείο συντακτριών

27/10/07)_βλ.νούµερο 39,χάρτη σελ.90

Άποψη καπναποθήκης οδού Αβέρωφ

6 µε Παλαµά (αρχείο συντακτριών

27/10/07)_βλ.νούµερο 3,χάρτη σελ.90

Kαπναποθήκη οδού Παλαιολόγου-∆αγκλή, η οποία κτίστηκε το

1910, στέγασε γραφεία της “Olston Tobacco”. κατεδαφίστηκε και

κτίστηκε µια πολυκατοικία (αρχείο Υπ.Πο.)

Άποψη κα-

πναποθήκης

οδού ∆αγκλή

12 (αρχείο

Υπ.Πο.)

Άποψη καπναποθήκης οδού Αβέρωφ 6 µε Πα-

λαµά (αρχείο Υπ.Πο., φωτ.1984)_βλ.νούµερο

3,χάρτη σελ.90

Εξωτερικές φωτογραφίες καπναποθηκών
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη καπναποθήκης οδού Ιορδάνου

3,7,9 (αρχείο Υπ.Πο., φωτ.1984)

_βλ.νούµερο 36-38,χάρτη σελ.90 Κάτοψη καπναποθήκης οδού Ιορδάνου 7 (αρχείο Μουσείου

καπνού Καβάλας) _βλ.νούµερο 36-38,χάρτη σελ.90

ΙΟ
Ρ
∆
Α
Ν
Ο
Υ

ΠΕΡ∆ΙΚΑ

οι καπναποθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι για την

Καβάλα, είναι χαρακτηριστικές και φέρουν πολλά ενδιαφέροντα µορφολογικά και κατα-

σκευαστικά στοιχεία που βοηθούν στην µελέτη της αρχιτεκτόνικής. Εκτός από την δυ-

νατότητά τους για νέες χρήσεις που µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης,

αποτελούν ιστορικό ντοκουµέντο της εποχής της ακµής της Καβάλας λόγω της καλ-

λιέργειας και επεξεργασίας του καπνού και γι’ αυτό πολλές από αυτές διατηρούνται

ύστερα από τον χαρακτηρισµό τους ως ιστορικά µνηµεία από το Υπουργείο Πολιτι-

σµού και προφυλάσσονται από οποιαδήποτε οικοδοµική επέµβαση.

Άποψη καπναποθήκης οδού Κασσάνδρου και

Εθνικού Μακαρίου (αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη ΣΕΚΕ, νυν Μουσείο καπνού, κατεξο-

χήν βιοµηχανικό κτίριο, κτιστηκε το 1950 (µεταπολε-

µικό) από τον Αµερικανικό στρατό, σκάφτηκε πολύ

βαθειά, θεµέλια µε πολύ µπετό (αρχείο συντακτριών)

_βλ.νούµερο 13, χάρτη σελ.90



2.4 Ξάνθη



«Η Ξάνθη, ως γνωστόν, είναι η κατεξοχήν καπνούπολις της Ελλάδος, όχι τόσο

από απόψεως ποσοτικής παραγωγής, όσο διά την ποιοτικήν υπεροχήν του προϊόντος

της, το οποίον κατέχει τα σκήπτρα της παγκοσµίου παραγωγής. Οι µεγαλύτεροι Καπνε-

µπορικοί Οίκοι των δύο κόσµων αντιπροσωπεύονται υπό µεγάλων υποκαταστηµάτων,

κατεχόντων τεραστίας καπναποθήκας, αι οποίαι αποτελούν ολοκλήρους συνοικίας και

απασχολούν περί τας δέκα χιλιάδας εργατών».

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει την Ξάνθη ένα δηµοσίευµα του 1927, εποχή κατά

την οποία µάλιστα το καπνεµπόριο έχει ήδη περάσει στη νέα φάση του, έχοντας προσπε-

ράσει πια την εποχή των µεγάλων εµπόρων και της µεγάλης ακµής της πόλης. Η σηµασία

της καπνοκαλλιέργειας στην οικονοµία έγινε αµέσως αντιληπτή µε αποτέλεσµα ήδη από

το 17ο αιώνα να εµφανιστούν τα πρώτα κρατικά µονοπώλια. ∆ύο αιώνες αργότερα, στα

τέλη του 19ου, εµφανίζεται και το Regie de tabacs στην οθωµανική αυτοκρατορία.

Στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, οι κλιµατολογικές συνθήκες και η σύσταση

των εδαφών δηµιουργούν τις ιδιαίτερες ποικιλίες των µικρόφυλλων αρωµατικών ανατο-

λικών καπνών. Στην κορυφή όλων αυτών βρίσκονται τα καπνά της Ξάνθης µε τις ποικιλίες

µπασµά της ορεινής ζώνης -από τα παρανέστια χωριά και ανατολικότερα- και εκείνη από

την περιοχή της Χρύσας, του οικισµού στα βορειοδυτικά της πόλης. Ιδίως η τελευταία

(Κιρέτσιλερ, από το παλιό όνοµα του οικισµού) ξεχώριζε για το ιδιαίτερο άρωµά της που

οφειλόταν –µεταξύ άλλων- και στη φυσική ξήρανση των καπνόφυλλων µε τη βοήθεια της

θερµότητας του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου από τον ασβέστη της περιοχής.

Η Γενισέα, έδρα του Τούρκου διοικητή της επικράτειας, είχε γίνει το κέντρο της ντόπιας
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Αεροφωτογροφάφια της Ξάνθης το 1930.

Με κίτρινο τονίζονται οι καπναποθήκες που υπήρχαν

εκείνη την εποχή.(αρχείο Ιορ.Συναµίδη)



καπνοκαλλιέργειας. Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία του 19ου

αιώνα έδωσαν ώθηση µεταξύ άλλων και τις εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες σε διάφορες

περιοχές. Από τα µέτρα που λήφθηκαν ευνοήθηκε ιδιαίτερα η περιοχή όπου ήδη τουλά-

χιστον από το 18ο αιώνα καλλιεργούνταν µοναδικής ποιότητας ανατολικά καπνά.

Ήδη πριν από την καταστροφή της Ξάνθης, ένα πλήθος επιχειρηµατιών της επο-

χής είχε συρρεύσει στη Γενισέα. Η µετακίνηση των Ξανθιωτών στα 1829 έδωσε µια επι-

πλέον ώθηση στο φαινόµενο αυτό και γρήγορα δηµιουργήθηκε µια νέα κατάσταση που

οδήγησε στη µεγάλη ακµή ολόκληρης της περιοχής. Η πυρκαγιά του 1860 που κατά-

στρεψε τη Γενισέα, οδήγησε ένα τεράστιο κύµα καπνεµπόρων και ειδικευµένων καπνερ-

γατών στην Ξάνθη όπου πλέον µετεγκαταστάθηκαν και οι διοικητικές αρχές. Οι δεκαετίες

που ακολούθησαν αποτέλεσαν την περίοδο ακµής της πόλης, τη “belle époque” της Ξάν-

θης, όπως ονοµάστηκε. Είδος πολυτελείας, τα αρωµατικά ξανθιώτικα καπνά ονοµάστηκαν

«βασιλιάς» του είδους και προορίζονταν κυρίως για «εκλεκτούς» καταναλωτές όπως η

Οθωµανική και άλλες ευρωπαϊκές αυλές. Η Ξάνθη του 19ου αιώνα και των αρχών του

20ού µετατρέπεται σε έναν απέραντο καπνότοπο µε κυρίαρχη την παρουσία των ξένων

εταιρειών (Glen, Standard, American Tobacco, Αυστροελληνική κα) που διέρχεται µια

φάση µοναδικής ευηµερίας.

Πέρα από το πλήθος των παραγωγών που επιδίδονταν στην ιδιαίτερα κοπιαστική

αυτή καλλιέργεια κυρίως σε εδάφη φτωχότερα, αυτά που ευνοούν δηλαδή τις συγκεκρι-

µένες αρωµατικές ποικιλίες, οι χιλιάδες καπνεργάτες ήταν εκείνοι κυρίως που στήριξαν το

φαινόµενο αυτό. Ο µισός και πλέον πληθυσµός της πόλης συγκροτούσε αυτό το εργατικό

δυναµικό που δραστηριοποιούνταν σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των καπνόφυλ-

λων. Μετά από την πρώτη βασική επεξεργασία από τους παραγωγούς (ξήρανση, πρώτη
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Καπναποθήκες ιδιοκτησίας της Μ.Μαργαριτοπούλου το 1890.

(αρχείο Στ.Ιωαννίδη, “Ξάνθη 1870-1940,

Εικόνες και µαρτυρίες από την ιστορία της”

Καπναποθήκες της Ξάνθης στα µέσα του 1920.

(αρχείο Στ.Ιωαννίδη, “Ξάνθη 1870-1940,Εικόνες

και µαρτυρίες από την ιστορία της”



διαλογή), τα «παστάλια» έφταναν µε άµαξες και καµήλες στα καπνοµάγαζα, όπου, µετά

το ξεφύλλισµα και την τελική διαλογή (χωρισµός σε ποιότητες), συσκευάζονταν για απο-

θήκευση και συντήρηση, πριν τη µεταπώληση και τη µεταφορά.

Όταν µετά τα µέσα του 19ου αιώνα θα εµφανιστεί και το γνωστό τσιγάρο (χαρ-

µάνι ψιλοκοµµένων φύλλων σε χάρτινο περιτύλιγµα) στη δουλειά των καπνεργατών θα

συµπεριληφθούν και οι φάσεις της µίξης (χαρµάνιασµα), της κοπής και της παρασκευής

των τσιγάρων που για µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν αποκλειστικά χειροποίητα.

Ο κύριος όγκος, ωστόσο, της παραγωγής που προοριζόταν για τις ντόπιες και

ξένες αγορές ήταν σε µορφή φύλλων. Τεράστιες ποσότητες συσκευασµένων καπνόφυλ-

λων σε δέµατα φορτώνονταν στο σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης και στο λιµάνι της

Καβάλας και µεταφέρονταν σε διάφορους προορισµούς. Πολλοί θυµούνται ακόµα τα ξύ-

λινα κιβώτια του τσαγιού µε τυπωµένη την ένδειξη “Ceylon Tea” τα οποία συχνά προο-

ρίζονταν για τη συσκευασία καπνόφυλλων προς εξαγωγή. Λέγεται µάλιστα πως δεν ήταν

µόνο λόγοι ασφαλείας που υπαγόρευσαν αυτό τον τρόπο µεταφοράς. Τα ξύλινα κιβώτια

που κρατούσαν ακόµα µυρωδιά του τσαγιού έδιναν ένα διακριτικό άρωµα στα καπνό-

φυλλα µε τη γνωστή ευαισθησία στις µυρωδιές του περιβάλλοντος. Μία µακρά αλυσίδα

από καλλιεργητές, λιµενεργάτες, εµπόρους και ασφαλιστές έδωσε στην πόλη και την ευ-

ρύτερη περιοχή µια ακµή χωρίς προηγούµενο.

Ο καπνός την εποχή αυτή και ιδίως στο δεύτερο µισό του 19ου αναδεικνύει µία

νέα µεγαλοαστική τάξη που αποτελείται από µερικές δεκάδες ασφαλιστές, τραπεζίτες και

–κυρίως- καπνεµπόρους. Τα αρχοντικά που σώζονται ακόµα στην πόλη µαρτυρούν την

ευηµερία των οικογενειών εκείνων. Στον αντίποδα, οι χιλιάδες καπνεργάτες της πόλης

(περίπου 6.000 σε σύνολο 10.000 κατοίκων στα τέλη του 19ου) αποτελούν την κινητήρια
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Οι καπνοπαραγωγοί του Πετεινού Ξάνθης, παραδίδουν τα καπνά τους

στο Ταµείο Αλληβοηθείας και τα υποθηκεύουν για να τους χορηγηθεί

δάνειο. Το έτος 1926 οι καπνέµποροι δεν αγόρασαν την παραγωγή

τους. (αρχείο Γ.Παραστατίδη, “Η κληρονοµιά µας, Πετεινός Ξάνθης)

Φωτογραφία του 1908 .

Στο κέντρο διακρίνονται οι καπναποθήκες

του Οθωµανικού Μονοπώλιου.(αρχείο Θ.Εξάρχου)



δύναµη που ανέδειξε τον τόπο. Πέρα από τις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες, παιδιά και

γέροι γεµίζουν τα πολυάριθµα καπνοµάγαζα, εργαζόµενοι ως «ντεκτσήδες» για περισσό-

τερες από δώδεκα ώρες τη µέρα.

Η πρώτη κρίση στις τάξεις των καπνεργατών ήρθε µε την αυτοµατοποίηση της πα-

ραγωγής τσιγάρων. Η κρίση του καπνού παίρνει ευρύτερες διαστάσεις µε τους Βαλκανι-

κούς πολέµους. Η αποχώρηση των ελληνικών στρατευµάτων από τη Θράκη το 1913 και

η επέκταση του βουλγαρικού κράτους στην περιοχή ανάγκασε τους περισσότερους κα-

πνεµπόρους να περάσουν το Νέστο (φυσικό σύνορο ανάµεσα στα δύο κράτη) και να

εγκατασταθούν στην Καβάλα. Η εξαετία της βουλγαρικής κατοχής στη Θράκη ήταν η

εποχή που τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας, σε αντίθεση µε

την Ξάνθη που έπεσε σε παρακµή.

Μετά την απελευθέρωση το 1920 το καπνεµπόριο ανακάµπτει στην Ξάνθη,

ωστόσο σε διαφορετική πλέον βάση. Οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε

την απουσία του οθωµανικού µονοπωλίου δηµιουργούν νέες συνθήκες. Μαζί µε τους λί-

γους καπνεµπόρους που επιστρέφουν, ένα πλήθος ξένων εταιρειών εγκαθίσταται στην

πόλη και αναλαµβάνει έντονη δραστηριότητα στον τοµέα του καπνού. Είναι η εποχή

κατά την οποία οι παλιοί µεγάλοι καπνέµποροι αντικαθίστανται από ένα πλήθος νέων

που, ωστόσο, δεν έχουν την εµβέλεια των προηγούµενων. Στην πραγµατικότητα, οι

έµποροι της νέας γενιάς κινούνται στο περιθώριο των δραστηριοτήτων των µεγάλων

ξένων εταιρειών, µέσα σε µία κατάσταση που παραµένει αρκετά ρευστή. Ο καπνέµπορος

της µίας χρονιάς µπορεί την επόµενη να εργάζεται ως εκτιµητής ή ακόµα και ως απλός

καπνεργάτης για λογαριασµό ξένης εταιρείας. Για τους περισσότερους από αυτούς, το κα-

πνεµπόριο είναι µια ιδιαίτερα επισφαλής δραστηριότητα. «Λεφτά που ρίχνεις στον καπνό
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Συµβολή των οδών Βασιλέως Κων/νου και Βασιλίσσης Σοφίας

(σηµερινή πλατεία Αντίκα). Φωτογραφία του 1922.

(αρχείο Α. Συλβέστρου)



γίνονται καπνός», συνήθιζαν να λένε, εκφράζοντας αυτήν ακριβώς την πραγµατικότητα.

Την περίοδο των µεγάλων κινητοποιήσεων 1922-1928 και µέσα στις γενικότερες

εξελίξεις µόνον ελάχιστοι καπνέµποροι επιβίωσαν ουσιαστικά, όπως κάποιοι που συναλ-

λάσσονταν απευθείας µε ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως εκείνοι που δραστηριοποιήθηκαν

στον τοµέα του τυποποιηµένου καπνού, δηλαδή την τσιγαροβιοµηχανία. Οι κυριότερες

από τις επιχειρήσεις αυτές ήταν των Αρδίττη, Ζουλιάµη και Σιγάλα, τα προϊόντα των

οποίων αποτελούν σταθµό στην ιστορία των ελληνικών τσιγάρων.

Οι επιχειρήσεις των Ζουλιάµη και Σιγάλα ξεκινούν στα 1928. Χαρακτηριστικές φίρ-

µες της πρώτης που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1933 ήταν τα τσιγάρα «Γκλόρια»

και «Βέτο» που διακρίθηκαν σε διεθνείς εκθέσεις. Η βιοµηχανία του Σιγάλα (µε τα τσι-

γάρα «Ρίτα», «Μακεδονικά», «Όξιλαρ» και άλλα) συνδέθηκε µε την πόλη σε µεγαλύτερο

ίσως βαθµό από τις άλλες λόγω κυρίως της φυσιογνωµίας και του κοινωνικού προφίλ

του ιδρυτή της. Ωστόσο και αυτή η επιχείρηση είναι σχετικά βραχύβια στην Ξάνθη από

όπου φεύγει το 1937 για να κλείσει οριστικά το 1955.

Παλαιότερη και των δύο η επιχείρηση του Αρδίττη ξεκίνησε τη λειτουργία της το

1918. Ανάµεσα στα τσιγάρα που παρήγαγε ήταν και τα ονοµαστά «Κιρέτσιλερ» που επι-

βιώνουν ως σήµερα, µε διαφορετικό, ωστόσο, χαρµάνι. Η πυρκαγιά του 1931 κατά-

στρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας που επαναλειτούργησε

στη διάρκεια της κατοχής, µετά την επισκευή της από τους Βουλγάρους. Από το 1945

τέθηκε υπό τον έλεγχο της «Καπνοβιοµηχανίας Ξάνθης» που λειτούργησε µε ηµικρατική

και αργότερα το 1953 µε κρατική µορφή, ενταγµένη στον Εθνικό Οργανισµό Καπνού.

Με τη διάλυσή της το 1976 δόθηκε η σκυτάλη στη ΣΕΚΑΠ, τη συνεταιριστική κα-

πνοβιοµηχανία της περιοχής που ξεκίνησε την παραγωγή το 1980. Στηριγµένη στα δο-
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κιµασµένα τοπικά χαρµάνια και υπό το πρίσµα των εξελίξεων τόσο στις καταναλωτικές

απαιτήσεις όσο και στην τεχνογνωσία σε διεθνές επίπεδο, η νέα βιοµηχανία δραστηριο-

ποιείται κυρίως στον τοµέα της παραγωγής τσιγάρων µε σηµαντικό µερίδιο στην αγορά.

Ο σύγχρονος εξοπλισµός των εγκαταστάσεων συντελεί σε έναν ιδιαίτερα εντατικό ρυθµό

παραγωγής προϊόντων που προορίζονται τόσο για εγχώρια κατανάλωση όσο και για εξα-

γωγή.

Η καπνοβιοµηχανία στην Ξάνθη που βρισκόταν ήδη σε ύφεση δέχτηκε µετά τον

πόλεµο το τελευταίο µεγάλο πλήγµα που συνίσταται σε τρεις κυρίως παράγοντες: τη µεί-

ωση της ζήτησης των καπνών της περιοχής µε την γενίκευση του φίλτρου στα τσιγάρα

(ο αρωµατικός καπνός χάνει έτσι την ιδιαιτερότητά του), την εισαγωγή των δυτικών κα-

πνών στα πλαίσια του σχεδίου Marshal και, τέλος, το νόµο 2348/1953 µε τροποιητικές

διατάξεις για την επεξεργασία του καπνού και τη συγχώνευση του Ταµείου Καπνεργατών

µε το ΙΚΑ. Αυτός ειδικά ο τελευταίος παράγοντας είχε ως συνέπεια την οµαδική έξοδο των

καπνεργατών από το επάγγελµά τους έναντι µικρής αποζηµίωσης και τη δραµατική µεί-

ωσή του, όσον αφορά την Ξάνθη από 5-6.000 σε µερικές εκατοντάδες γυναίκες, απαγο-

ρεύοντας ταυτόχρονα την είσοδο νέων καπνεργατών στο επάγγελµα47.

Στη διαχρονική πορεία της Ξάνθης οι περίοδοι ακµής της πόλης ταυτίζονται µε τις

περιόδους οργάνωσης και ανάπτυξης της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εµπορίας του κα-

πνού. Οι καπναποθήκες της, αποτελώντας τα κυρίαρχα σύµβολα των οικονοµικών αυτών

δραστηριοτήτων, είναι τα ιστορικά βιοµηχανικά κτίσµατα – οι φορείς του σηµαντικότατου

αυτού για την πόλη ιστορικού και πολιτιστικού φορτίου. Οι καπναποθήκες της Ξάνθης

47 Καλαπάκης ∆ηµ., «Το Καπνεµπόριο – Η Ξάνθη των ανατολικών καπνών», Ηµερησία – Περιηγήσεις,

τεύχος 16, Ξάνθη 17/01/2004
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χάρτης 2.4.1 -
Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής των καπναποθηκών.

Με κόκκινη διαγράµµιση σηµειώνονται αυτές που διατηρούνται

µέχρι σήµερα και µε κίτρινο αυτές που πλέον δεν υπάρχουν.

(πληροφορίες από Ιορ. Σιναµίδη, επεξεργασία συντακτριών)

1_Καπναποθήκες Καραδηµόγλου.

Σηµερινή ιδιοκτησία Νοµαρχίας Ξάνθης.

2_Καπναποθήκες σηµερινής ιδιοκτησίας εταιρείας Πετρίδη Νίκου.

3_Συγκρότηµα σηµερινής ιδιοκτησίας Μακρή Εµµανουήλ.

4-5_Καπναποθήκες ∆ερµεντζόγλου.

Σηµερινή ιδιοκτησία Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και

Αντικαρκινικού Ινστιτούτου.

7_Καπναποθήκες Glenn Tobacco Company Inc. Αργότερα πουλήθηκαν στον

καπνέµπορο Πετρίδη Νίκο.

8_Καπναποθήκες Οθωµανικού Μονοπώλιου (Regie Co Interesse des Tabacs

de l’Empire Ottoman).

Σηµερινή ιδιοκτησία ∆ήµου Ξάνθης.

9_Καπναποθήκες Μαργαριτοπούλου. Έναντι Κτελ.

Σηµερινή ιδιοκτησία Πετρίδη Νίκου.

10_Καπναποθήκες Κούτσογλου.

Σηµερινό Κ.Α.Π.Η.

11_Τµήµα του συγκροτήµατος των καπναποθηκών Ζαλάχα (έχει µέινει µόνο το

1 από τα 3 κτίρια).

13_Τµήµα του συγκροτήµατος καπναποθηκών Αρδίτη - Α.Ε. καπνών Ανατολής

και Πέραν Θαλάσσης.

(Σηµερινή ιδιοκτησία γεωργικού συνεταιρισµού, τα υπόλοιπα 4 κτίρια

δεν υπάρχουν).

14_Σηµερινή ιδιοκτησία Θωµαίδη.

15_Σηµερινή ιδιοκτησία Μπαρµπερόπουλου.

16_Καπνοµάγαζο Κουγιουµτζόγλου.

(Σηµερινή ιδιοκτησία Οργανισµού σχολικών κτιρίων).

17_Συγκρότηµα Gary Tobacco Inc.(αρχικά αποτελούνταν από 3 κτίρια, το ένα

κατεδαφίστηκε).

18_Καπναποθήκες Στάλιου - Έπειτα του Ζουλιάµη.

19_Κατοικία και καπνοµάγαζο Αρδίτη. (σήµερα παραµένει µόνο το κτίριο της

κατοικίας).



είναι εξαιρετικά δείγµατα αρχιτεκτovικής βιoµηχαvικώv κτιρίων επηρεασµένα αρχικώς

από την τοπική αρχιτεκτονική του 1860 και µεταγενέστερα από τον παραδοσιακό µορ-

φολογικό χαρακτήρα των βιοµηχανικών κτιρίων. Είναι η µοναδική περίπτωση στην Ελ-

λάδα όπου διατηρείται µέχρι σήµερα ένας µεγάλος πυρήνας βιοµηχανικών κτιρίων µε

πολεοδοµικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Αναπτύσσεται στο πεδινό τµήµα νοτιανατολικά της παλιάς πόλης και αποτελούσε

αρχικώς ιδιαίτερη συνοικία κοντά στους υπεραστικούς οδικούς και σιδηροδροµικούς άξο-

νες κυρίως σε αυτόν Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, σαφώς διαχωρισµένη από

την κεντρική περιοχή εµπορίου και την περιοχή κατοικίας της αστικής τάξης. Με χαµηλό

υψόµετρο, συχνά πληµµυρισµένη και υγρή, ήταν ακατάλληλη ως περιοχή κατοικίας, ευ-

νοϊκή όµως - εξαιτίας της σύστασης του εδάφους της - για την κατασκευή ηµιυπόγειων

χώρων, απαραίτητων στη λειτουργία των καπναποθηκών. Σήµερα η περιοχή αυτή απο-

τελεί επέκταση του κέντρου της πόλης και µαζί µε τον πυρήνα της παλιάς πόλης οριοθε-

τούν την ταυτότητα της Ξάνθης, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζει µία γενική εικόνα

υποβάθµισης, µε τις κύριες χρήσεις γης να αφορούν κτίρια καπναποθηκών, κατοικίας και

εµπορίου. Οι περισσότερες καπναποθήκες είναι εγκαταλελειµµένες και ορισµένες έχουν

ήδη κατεδαφιστεί. Συνολικά σώζονται 25 κτιριακά συγκροτήµατα, µόνο οκτώ από τα

οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

Οι πρώτες καπναποθήκες εµφανίζονται µετά το 1860 και είναι κτίρια µονώροφα,

ορθογωνικής κάτοψης, µε πολλά συµµετρικά ανοίγµατα στην πρόσοψη και λιγότερα στις

άλλες όψεις, µονόχωρα, κτισµένα µε ξύλο και πέτρα και στεγασµένα µε ξύλινες τετρά-

ριχτες στέγες που καλύπτονται µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου. Στο τέλος του 19ου

αιώνα χτίζονται καπναποθήκες πολύ µεγαλύτερες από τις παλιότερες, κτιριακά συγκρο-
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τήµατα δυο εφαπτόµενων ή µη κτιρίων µε εσωτερική επικοινωνία ή και περισσότερων

ανεξάρτητων κτιριακών µονάδων. Κύρια χαρακτηριστικά τους αποτελούν η συµµετρία

στην οργάνωση της όψης και της κάτοψης, η αξονική προσπέλαση, το αυστηρό γεωµε-

τρικό περίγραµµα, το µεγάλο ύψος, το στηθαίο που αποκρύπτει την απόληξη της δίρρι-

χτης πλέον στέγης και σχηµατίζει πολλές φορές ηµικυκλικά ή τριγωνικά αετώµατα. Και

στις δυο κατηγορίες κτιρίων, που είναι και οι µοναδικές που εµφανίζονται, οι βασικοί

τύποι που διακρίνονται είναι τέσσερις µε ορισµένες παραλλαγές και µεταβατικά κτίσµατα:

ο ορθογωνικός τύπος µε τετράγωνη ή επιµήκη κάτοψη, ο τραπεζοειδής επιµήκης τύπος,

ο τύπος σχήµατος Γ και ο τύπος σχήµατος Π48.

Όλα τα κτίρια έχουν ηµιυπόγειο και σοφίτα (χώροι απαραίτητοι για την επεξερ-

γασία του καπνού) και έναν, δύο ή τρεις ορόφους. Ο χώρος του ισογείου είναι συνήθως

υπερυψωµένος. Στο ηµιυπόγειο γίνεται η αποθήκευση των ανεπεξέργαστων καπνών

πάνω σε κρεβαταριές, για να αερίζονται και να µη σαπίζουν. Για την εξασφάλιση µεγα-

λύτερου αποθηκευτικού χώρου υπάρχει συχνά πατάρι σε ένα τµήµα του. Στο ισόγειο και

τον όροφο (σαλόνια), όταν υπάρχει, γίνεται µε το φως της ηµέρας, από άντρες και γυ-

ναίκες η επεξεργασία του καπνού. Η σοφίτα είναι βοηθητικός χώρος επεξεργασίας, όταν

δεν επαρκούν οι άλλοι χώροι. Τα πρώτα χέρια επεξεργασίας του καπνού, οι εξαστρατζίδες

ή ντεξίδες, κάθονται στο πάτωµα σε µια ψάθα ανα δύο σε κάθε παράθυρο για περισσό-

τερο φως. Τα δεύτερα και τρίτα χέρια κάθονται κοντά στους τοίχους, ανά δυο κι αυτοί,

µε τις πλάτες κολλητές. Οι καπνεργάτριες, οι πασταλτζίδες, που αναλογούν µια σε δυο

ντεξίδες, κάθονται οµοίως σταυροπόδι σε ψάθα απέναντι από τους ντεξίδες, σε απόσταση

µισού µέτρου. Οι ντεξίδες µε τη βοήθεια των πασταλτζίδων διαλέγουν τα ανεπεξέργαστα

καπνά και τα µετατρέπουν σε δέµατα ανάλογα µε την ποιότητα τους. Οι λειτουργίες δια-

48 Αναστασίου Μ. – Παπαδόπουλος Μ., «Αποκατάσταση και επαναχρησιµοποίηση ιστορικών κτιρίων: Από-

ψεις και προτάσεις για ήπιας µορφής επεµβάσεις στις καπναποθήκες της Ξάνθης», Ήπιες Επεµβάσεις 1ο

Εθνικό Συνέδριο, Νοέµβριος 2000, σελ. 243 151
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Ολες οι παραπάνω φωτογραφιες - διαφηµίσεις

τσιγάρων αντλήθηκαν από το βιβλίο του

Θ.Εξάρχου “Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918-1978”.



µορφώνονταν κατά επίπεδα, στα κτιριακά όµως συγκροτήµατα αναπτύσσονταν σε ανε-

ξάρτητες κτιριακές µονάδες του πυρήνα, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις καταλάµ-

βαναν την έκταση ενός οικοδοµικού τετραγώνου. Τη φροντίδα αποθήκευσης των καπνών

και µεταφοράς στους χώρους επεξεργασίας έχουν οι στοιθαδόροι. Τους καπνεργάτες

προσλαµβάνει ο αρχιεργάτης ή πρωτοµάστορας που επιβλέπει την καλή και γρήγορη

επεξεργασία των καπνών, καθορίζει ανάλογα µε τον εργάτη το µεροκάµατο και είναι

υπεύθυνος απέναντι στην εργοδοσία. Ένας αρχιεργάτης µε έναν βοηθό διευθύνει ένα µε

δυο σαλόνια, µε εβδοµήντα έως εκατό εργάτες και εργάτριες. Η περίοδος της επεξεργα-

σίας του καπνού αρχίζει την άνοιξη και τελειώνει συνήθως το φθινόπωρο49.

Και οι δυο τύποι καπναποθηκών είναι κατασκευασµένοι µε τον ίδιο τρόπο. Οι κτι-

ριακοί όγκοι, µικροί ή µεγάλοι, είναι απλοί ορθογωνικοί ή ελαφρώς τραπεζοειδείς. Οι εξω-

τερικοί τοίχοι είναι από λιθοδοµή συνήθως µεγάλου πάχους (0.50-0.80 µ.) και αποτελούν

τοίχους βαρύτητας µε επιµήκη θεµελίωση. Εσωτερικά χωρίσµατα δεν υπάρχουν, επειδή

η λειτουργία του κτιρίου απαιτεί µεγάλους ενιαίους χώρους. Η παρουσία προσθηκών της

ίδιας ή µεταγενέστερης περιόδου είναι συνήθης, για την εξυπηρέτηση άλλων λειτουργιών

κυρίως διοικητικών. Το σύνηθες απλό ορθογωνικό σχήµα της κάτοψης µε τον ενιαίο δια-

µορφωµένο χώρο που απαιτεί η λειτουργία του, διαχωρίζεται σε ζώνες µε συστοιχίες ξύ-

λινων υποστυλωµάτων. Οι στέγες είναι κατασκευασµένες από ξύλο µε επικάλυψη από

κεραµίδια βυζαντινού ή ρωµαϊκού τύπου. Συνήθως είναι δίρριχτες και δηµιουργούν τρι-

γωνικά αετώµατα που αντιστοιχούν στην σοφίτα. Τα ανοίγµατα είναι ξύλινα µε σιδεριές

και εσωτερικά µεταλλικά σκούρα. Χαρακτηριστικός είναι ο µεγάλος αριθµός των ανοιγ-

µάτων τα οποία λιγοστεύουν ή και µηδενίζονται στη βορινή πλευρά γεγονός που επιβάλ-

λουν οι καιρικές συνθήκες. Οι πόρτες είναι βαριές µεταλλικές µε ορθογωνικούς ή

49 Ρουκούνης Γ. – Γιαννοπούλου Μ., «Οι καπναποθήκες της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τεύχος 45, ∆εκέµ-

βριος 1991, σελ. 79
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Επεξεργασία του καπνού στις καπναποθήκες της Ξάνθης

στα µέσα του 1920. (αρχείο Στ.Ιωαννίδη, “Ξάνθη 1870-

1940,Εικόνες και µαρτυρίες από την ιστορία της”



τοξωτούς ξύλινους ή µεταλλικούς φεγγίτες που φέρουν επίσης σιδεριές. Τα υποστυλώ-

µατα, οι δοκοί, τα δάπεδα και οι σκάλες είναι από ξύλο. Η µορφολογία των καπναποθη-

κών είναι λαϊκή νεοκλασική, αλλά υπάρχουν και δείγµατα εκλεκτισµού ή γερµανικού

νεοκλασικισµού. Το ένα τρίτο περίπου από αυτές παρουσιάζει ενδιαφέροντα µορφολο-

γικά στοιχεία, όπως πολλά συµµετρικά ανοίγµατα και τριγωνικά αετώµατα στις στέγες,

που συχνά φέρουν φεγγίτες ορθογωνικούς ή κυκλικούς, διακοσµήσεις στις απολήξεις

των αετωµάτων και διακοσµητικά πλαίσια στα παράθυρα και στις πόρτες. Ταινίες ορίζουν

στις όψεις τη θέση των πατωµάτων και τονίζουν τον οριζόντιο άξονα50. Οι εξωτερικές

γωνίες ορισµένων καπναποθηκών αναδεικνύονται µε ψευδοκίονες οι οποίοι έχουν απο-

κλειστικά και µόνο µορφολογικό χαρακτήρα. Από τις τυπολογίες που αναφέραµε υπάρ-

χουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τις καπναποθήκες που σώζονται µέχρι και

σήµερα στην πόλη.

Στην οδό Καπνεργατών βρίσκονται τρεις καπναποθήκες σε σχήµα “Π”. Ανατολικά

συνορεύουν µε οικόπεδο όπου βρίσκεται σήµερα το ΚΤΕΛ Ξάνθης, δυτικά µε την οδό Κα-

πνεργατών (πρώην Γεωργίου Κονδύλη), βόρεια µε ανώνυµη οδό και νότια µε την οδό

Αναξαγόρα. Η µεγάλη καπναποθήκη του Οθωµανικού Μονοπωλίου, κτισµένη το 1885,

πέρασε από πέντε στάδια ιδιοκτησίας, µέσα σε έναν αιώνα (1892 - 1992):

1. Ανέγερση από έµπειρους τεχνίτες από την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία για το

Οθωµανικό Μονοπώλιο Καπνού (1890)

2. Αγορά από τον Γάλλο καπνέµπορο της Ξάνθης Ερνέστο Βέιλ (1925)

3. Πώληση στον Αρµένιο Τακβόρ Χοφσέπ Τακβοριάν (1939)

50 Ρουκούνης Γ. – Γιαννοπούλου Μ., «Οι καπναποθήκες της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τεύχος 45,

∆εκέµβριος 1991, σελ. 82
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Η περιοχή των καπνοµάγαζων.

(αρχείο Θ.Εξάρχου, “Ξάνθη: ∆έκα Μονογραφίες”)

Κύρια όψη (ανατολική) της καπναποθήκης του Οθωµανικού

Μονοπώλιου πριν την αποκατάσταση. (αρχείο Α.Βαρβατσούλια)



4. Απόκτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (1946)

5. Αγορά από το ∆ήµο Ξάνθης (1992).

Το οικόπεδο, το οποίο περικλείει την καπναποθήκη, καταλαµβάνει 6.345 τ.µ. Το

κτίριο καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του οικοπέδου µε την είσοδότου να βρίσκεται στη

δυτική πλευρά. Η καπναποθήκη είναι διώροφο κτίσµα, κάτοψης Π και αποτελείται από

ηµιυπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Η διαρρύθµιση του είναι ίδια µε αυτή των κτιρίων

ανάλογης χρήσης, αποτελείται δηλαδή από ενιαίους µεγάλους χώρους, χωρίς βοηθητικές

χρήσεις και λιγοστά εσωτερικά χωρίσµατα.

Το υπόγειο της καπναποθήκης βρίσκεται στη στάθµη -1.27µ. Στο υπόγειο γινόταν

Η αποθήκευση των ανεπεξέργαστων καπνών. Τα καπνά παρέµεναν εκεί για περίπου δυο

µέρες ώστε να µαλακώσουν, µε τη βοήθεια της ατµοσφαιρικής υγρασίας και στη συνέχεια

να µεταφερθούν στο ισόγειο για το στάδιο της επεξεργασίας. Για την εξασφάλιση της

απαραίτητης υγρασίας στο επίπεδο αυτό, ο αριθµός των ανοιγµάτων του ήταν αισθητά

περιορισµένος σε σχέση µε αυτά του υπόλοιπου κτιρίου κυρίως στο βόρειο τµήµα του.

Σε αυτό το τµήµα διαµορφώνονται πέντε συστοιχίες υποστηλωµάτων, στο κεντρικό

τµήµα δυο, ενώ στο νότιο τµήµα, πάλι πέντε, µόνο που εδώ παρατηρούνται και πρόσφα-

τες προσθήκες υποστηλωµάτων για την καλύτερη στήριξη. Τα υποστηλώµατα είναι ξύ-

λινα, όπως επίσης και τα πατώµατα, τα οποία έχουν ξηλωθεί και έτσι φανερώνονται οι

πέτρινες θεµελιολωρίδες πλάτους 80 εκατ. Οι χώροι χωρίζονται από τοίχους µε λιθοδοµή

πάχους 80 εκατ. όπως επίσης και οι πτέρυγες µεταξύ τους οι οποίες επικοινωνούν µέσω

δίφυλλων αλουµινένιων πόρτων. Η άνοδος στο ισόγειο γίνεται εφικτή από ξύλινες σκάλες
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που υπάρχουν σε κάθε τµήµα του κτιρίου.

Το µπροστινό µέρος του νότιου τµήµατος της καπναποθήκης είναι θα λέγαµε “ξε-

χωριστό”. Ο φέρων οργανισµός του είναι τελείως διαφορετικός, όπως επίσης και η χρήση

του. Το τµήµα αυτό φαίνεται να χρησιµοποιούταν ως κατοικία. Είναι φτιαγµένο από µπε-

τόν και στο υπόγειο οι τοίχοι είναι και αυτοί από µπετόν. Ο υπόγειος χώρος χρησιµοποι-

ούταν µάλλον ως αποθήκη και είναι χωρισµένος σε µικρότερα δωµάτια. Το ταβάνι του

είναι θολωτό, κατασκευασµένο από τούβλα, διπλά µεταλλικά “Τ” και άµµο. Πρόσβαση σε

αυτό υπάρχει και εξωτερικά, αλλά και από το υπόλοιπο κτίριο.

Το δάπεδο του ισογείου (+2.15µ.) είναι η κύρια στάθµη του κτιρίου διότι σε αυτή

βρίσκεται η κύρια είσοδός του. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µε µια τσιµεντένια σκάλα που

βρίσκεται µπροστά στην είσοδο, στη δυτική όψη. Αυτή η υπερύψωση του ισογείου εξυ-

πηρετούσε την άµεση εισαγωγή των ανεπεξέργαστων καπνών στις καπναποθήκες από τα

µέσα φορτοεκφόρτωσης της εποχής.

Η διαµόρφωση του επιπέδου αυτού δε διαφέρει σε τίποτε σχεδόν από τη στάθµη

του υπογείου, µε µόνη διαφορά την παντελή έλλειψη ανοιγµάτων στη βόρεια όψη του

κτιρίου. Οι σειρές των υποστυλωµάτων είναι οι ίδιες µε το υπόγειο, τα πατώµατα ξύλινα

και οι εσωτερικοί τοίχοι που λειτουργούν ως χωρίσµατα, πέτρινοι πάχους 60 εκατ. Εξω-

τερικά υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες είσοδοι, οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία

µεταξύ τους, ενώ επίσης υπάρχει και µία είσοδος στη νότια όψη του κτιρίου. Στο νότιο

και το κεντρικό τµήµα του κτιρίου συναντάµε και µερικά δευτερεύουσα µικρά δωµάτια,

µε ξύλινους τοίχους, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούµε να υπάρχει επικοινωνία µε το µπρο-

στά τµήµα, την κατοικία.

Το µπροστινό αυτό τµήµα, έχει δύο δικές του ξεχωριστές εισόδους από τη δυτική
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όψη και φαίνεται να είναι αυτόνοµο. Οι τοίχοι του είναι από µπετόν, τα πατώµατα και τα

ταβάνια από ξύλο. Είναι χωρισµένο σε πολλά µικρά δωµάτια και συνδέεται µε το υπόγειο

και τον όροφο µε δυο σκάλες από µπετόν.

Ο όροφος βρίσκεται στη στάθµη +6.35 και η πρόσβαση του γίνεται επίσης εφικτή

µέσω των ξύλινων κλιµακοστάσιων που υπάρχουν στο ισόγειο, σε όλες τις πτέρυγες του

κτιρίου. Ο όροφος αυτός είναι πιο διαµπερής από τους υπόλοιπους, προφανώς για να εξυ-

πηρετεί και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προυποθέσεις για την επεξεργασία του κα-

πνού. Σε αυτόν τον όροφο, διαµορφώνονται δυο συστοιχίες υποστηλωµάτων, σε όλες

τις πτέρυγες. Στη βόρεια πτέρυγα δεν υπάρχει ταβάνι αποκαλύπτοντας έτσι το σκελετό

της δίρριχτης στέγης, ενώ στο κεντρικό τµήµα υπάρχει ταβάνι και έτσι δεν φαίνεται η κα-

τασκευή της τετράρριχτης στέγης. Η δίρριχτη στέγη της νότιας πτέρυγας γίνεται εµφανής

µόνο κατά ένα µέρος, γιατί σε αυτή υπάρχει πατάρι, το οποίο δηµιουργείται µέσα στο

χώρο των ζευκτών της στέγης.

Η επικάλυψη λοιπόν, του κτιρίου γίνεται µε τρεις ξύλινες στέγες αποτελούµενες

από ζευκτά µε αµείβοντες και ελκυστήρες. Το άνοιγµα των όµοιων ζευκτών δεν διατη-

ρείται απόλυτα σταθερό σε όλο το µήκος των στεγών εξαιτίας των µικρών µεταβολών

που παρουσιάζει η απόσταση µεταξύ των υποστυλωµάτων που τα στηρίζουν.

Το ξεχωριστό κοµµάτι της καπναποθήκης, έχει τον ίδιο φέροντα οργανισµό και

στον όροφο. Είναι πάλι χωρισµένο σε µικρότερα δωµάτια, στο κεντρικό χωλ υπάρχει

τζάκι, ενώ υπάρχει και βεράντα. Τα πατώµατα και το ταβάνι είναι ξύλινα καλύπτοντας

έτσι την τετράρριχτη στέγη του.51

51 Ε.Ηλιοπούλου-Θ.Νικάκη-Μ.Ντούµα, ∆ιπλωµατική εργασία “Ξάνθη-Συγκρότηµα Παλιάς

Νοµαρχίας:Τεκµηρίωση-Ανάπλαση-Επαναχρησιµοποίηση”, Ξάνθη 2005, σελ. 6-7.
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Άποψη ισογείου

καπναποθήκης.

Άποψη υπογείου

καπναποθήκης.



Η καπναποθήκη της οδού Αβδήρων 52 ανήκε στον καπνέµπορο Καραδήµογλου και

αγοράστηκε το 1991 από τη Νοµαρχία Ξάνθης. Κηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού

ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο το 1992. Το κτίσµα που εµφανίζει δυο διακριτές

οικοδοµικές φάσεις, αποτελείται από δύο χώρους, έναν (τον πρωιµότερο) σε σχήµα Γ και

ένα ορθογωνικού σχήµατος µε συνολικό εµβαδόν 545 τ.µ. Το υπερυψωµένο ηµιυπόγειο

µε τους δύο υπερκείµενους ορόφους µε τους ενιαίους χώρους αποτυπώνουν την τυπική

διάταξη των καπναποθηκών. Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα στην µεγάλη οικονοµική

δηλαδή ακµή της πόλης, όπου οι καπνέµποροι δαπανούν τεράστια ποσά για τις δικές

τους ιδιόκτητες αποθήκες, φαίνεται να χτίζονται και οι παραπάνω καπναποθήκες. Τα

κοινά οικοδοµικά και µορφολογικά στοιχεία µας οδηγούν στην άποψη ότι σε πολύ κοντινά

χρονικά διαστήµατα οικοδοµούνται οι δυο αποθήκες.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο µπορεί να χαρακτηρισθούν τα γαλλικά κεραµίδια από την

Μασσαλία µε την ηµεροµηνία 1890. Η διαµόρφωση των πλαισίων των παραθύρων από

πλίνθους και πατητό κονίαµα, είναι η συνήθης διαµόρφωση, που απαντάται στις

καπναποθήκες εκείνη την εποχή. Η περιµετρική τοιχοποιία είναι λιθόκτιστη µε ισχυρό

ασβεστοκονίαµα, ενισχυµένη µε ξύλινους ελκυστήρες στις στάθµες των υπέρθυρων αλλά

και των πατωµάτων. Τα ανοίγµατα πολλά και συµµετρικά διαµορφώνουν τη γνωστή

εικόνα των καπναποθηκών. Στο µεταγενέστερο τµήµα της αποθήκης δηµιουργείται

αετωµατική απόληξη µε περιµετρική κορνίζα που άλλωστε περιτρέχει τα δύο κτίσµατα.
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Στη στάθµη αυτή µε το oculum και τα τρία ανοίγµατα, εσωτερικά υπάρχει το πρόσθετο

πατάρι στον ενιαίο χώρο του ορόφου. Οι στέγες φαίνεται να διαφοροποιούνται στις δυο

αποθήκες, σύµφωνα µε τα όσα αρχιτεκτονικά στοιχεία που διαθέτουµε σήµερα µετά την

πυρκαγιά. Στη πρώτη αποθήκη στην οδό Αβδήρων έχουµε τετράριχτη στέγη και

επίστρωση µε βυζαντινά κεραµίδια, ενώ στην µεταγενέστερη µε την αετωµατική απόληξη

έχουµε δίρριχτη στέγη µε γαλλικά κεραµίδια.

Ξύλινα κλιµακοστάσια υπήρχαν δυο σε κάθε αποθήκη, ένα στην είσοδο που

οδηγούσε στο ηµιυπόγειο και το υπερυψωµένο ισόγειο και ένα δεύτερο στο εσωτερικό

που συνέδεε το ισόγειο µε τον όροφο. Στο κτίριο της νεώτερης φάσης η σκάλα του

ορόφου οδηγούσε µέχρι το πατάρι. Τα ανοίγµατα πλάτους 1.20x0.90µ. για το υπόγειο

και 3.10µ. και 2.80µ. για το ισόγειο και τον όροφο διαµορφώνονταν µε ξύλινα

κουφώµατα, φεγγίτες και σιδεριές, εξασφαλίζοντας τις απόλυτα ιδανικές συνθήκες για

την επεξεργασία του καπνού. Οι περιµετρικές πλίνθινες ζώνες που διαµορφώνονται ως

διακοσµητικές ζώνες και περιτρέχουν τα δυο κτίρια στο ύψος του ορόφου, υποδηλώνουν

τη στάθµη των ξύλινων πατωµάτων στο εσωτερικό.

Οι όψεις των δυο καπναποθηκών της οδού Αβδήρων µε το «πεταχτό» κονίαµα

είναι σαφές ότι διαφοροποιούν την εικόνα της επιµέλειας των επιµέρους αρχιτεκτονικών

λεπτοµερειών που συναντάµε, όπως τα πλαίσια των παραθύρων, τα γείσα, τις

περιµετρικές ζώνες. ∆ίνουν την εικόνα του «ηµιτελούς» στις όψεις θα µπορούσαµε να

υποστηρίζουµε, χωρίς αυτό βέβαια να στερεί τίποτα ούτε από την αρχιτεκτονική

διάρθρωση ούτε από τις λειτουργίες των καπναποθηκών. Μια ερµηνεία θα µπορούσε να

ήταν η «σπουδή» για τη γρήγορη λειτουργία τους, σε εποχές όπως τα τέλη του 19ου

αιώνα όπου ο καπνός αποτελεί την κύρια οικονοµική δύναµη της πόλης.
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Στις 4 Απριλίου του 2001 η καπναποθήκη Καραδήµογλου κάηκε ολοσχερώς. Από

την πυρκαγιά κάηκαν όλα τα ξύλινα δοµικά στοιχεία της διώροφης καπναποθήκης και το

ηµιυπόγειο. Καταστράφηκαν η στέγη, τα δάπεδα, οι κλίµακες, τα ξύλινα υποστυλώµατα,

η στήριξη των δαπέδων και ορόφων και τα κουφώµατα. Η καταστροφή των ξύλινων

ελκυστήρων της φέρουσας λιθοδοµής, οι δοκοθήκες των ξύλινων πατωµάτων µετά την

πυρκαγιά δηµιούργησαν µικρές τοπικές καταρρεύσεις και ασυνέχειες στην περιµετρική

τοιχοποιία. Σήµερα η καπναποθήκη έχει αποκατασταθεί και ετοιµάζεται να φιλοξενηθεί

στο χώρο της ένα διεθνές µουσείο καπνού.52

52 Τενική περιγραφή αποκατάστασης καπναποθήκης της οδού Αβδήρων 52, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

∆ράµας - Καβάλας - Ξάνθης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ξάνθης, Νοέµβριος 2002.
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Καραδήµογλου (1999) . (αρχείο ∆ιεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)
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(αρχείο Νοµαρχιας Ξάνθης)



Το συγκρότηµα καπναποθηκών και κατοικίας που περικλείεται από τις οδούς 12

Αποστόλων – Ανωνύµου – Αβδήρων και Ανδρούτσου ανήκε στους αδερφούς

∆ερµεντζόγλου. Η καταγωγή τους ήταν από την Σαµψούντα του Πόντου. Η πρώτη φορά

που συναντάται το όνοµά τους είναι στην κατάσταση των καπνεργατών που έστειλε ο

Καπν. Σύλλογος στην αστυνοµία το 1929 µε αύξοντα αριθµό 32 αναφέρονται οι υιοί

∆ερµεντζόγλου. Έπειτα από αρκετές αγοραπωλησίες που ξεκίνησαν στις 24/8/1924 και

ολοκληρώθηκαν στις 10/6/1927 ο Ιωάννης ∆ερµεντζόγλου του Αποστόλου είναι ο

νόµιµος ιδιοκτήτης του συγκροτήµατος που αναφέρθηκε παραπάνω. Μετά τον θάνατο

του το συγκρότηµα περνάει από διάφορα χέρια. Το 1969 στην διαθήκη του ο τελευταίος

∆ερµεντζόγλου αφήνει στο Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο του νοσοκοµείου «Άγιος

Σάββας» την καπναποθήκη επί των οδών 12 Αποστόλων και Ανδρούτσου. Τέλος τον

Ιούλιο του 1985 το Υπουργείο Πολιτισµού χαρακτηρίζει διατηρητέα την καπναποθήκη

στην οδό 12 Αποστόλων και Ανδρούτσου µε την αιτιολογία ότι το συγκρότηµα αυτό είναι

ένα από τα αξιολογότερα κτίσµατα της εποχής µε συγκεκριµένη χρήση που συνδυάζει

θαυµάσια τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία53.

Η καπναποθήκη κτίστηκε στα τέλη του περασµένου αιώνα. Έχει έναν όροφο

σοφίτα και ηµιυπόγειο. Χαρακτηρίζεται από συµµετρία στη διαµόρφωση των όψεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η βαθµιδωτή διαµόρφωση του τριγωνικού αετώµατος.

53 Εξάρχου Θ., “Ξάνθη: ∆έκα Μονογραφίες”, Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη, Αύγουστος

2001, σελ. 50.

166

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Σκαρίφηµα συγκροτήµατος

∆ερµεντζόγλου.

(αρχείο Α. Βαρβατσούλια)

Συνολική όψη συγκροτήµατος ∆ερµεντζόγλου

από την οδό 12 Αποστόλων.

(αρχείο συντακτριών)



Το κτίριο των γραφείων είναι νεοκλασικού ρυθµού µε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό

ενδιαφέρον.

Πιο αναλυτικά η καπναποθήκη έχει σχήµα Γ µε συνολικό εµβαδόν µαζί µε το κτίριο

των γραφείων 680 τ.µ. Η διαµόρφωση των πλαισίων των παραθύρων από πλίνθους και

πατητό κονίαµα, είναι η συνήθης διαµόρφωση, που απαντάται στις καπναποθήκες εκείνη

την εποχή. Τα ανοίγµατα πολλά και συµµετρικά διαµορφώνουν τη γνωστή εικόνα των

καπναποθηκών. Η καπναποθήκη µας εσωτερικά χωρίζεται σε δυο µέρη. Τα πρόσθετα

πατάρια στον χώρο του ορόφου είναι ξεχωριστά και προσβάσιµα από δυο διαφορετικές

σκάλες. Και στα δυο υπάρχουν δυο επίπεδα, το α’ ανάµεσα στο ισόγειο και την στέγη και

το β’ µέσα στην στέγη. Οι στέγες φαίνεται να είναι όµοιες, δίρριχτες µε γαλλικά κεραµίδια,

στα δυο µέρη της αποθήκης µε τριγωνική απόληξη. Η µια απόληξη µάλιστα έχει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον αφού παρουσιάζει βαθµιδωτή διαµόρφωση του τριγωνικού αετώµατος. Αυτό

δεν εµφανίζεται σε καµία άλλη καπναποθήκη και αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

του συγκεκριµένου κτίσµατος.

Ξύλινα κλιµακοστάσια υπήρχαν ένα σε κάθε τµήµα της αποθήκης, που συνέδεαν

το ηµιυπόγειο µε το υπερυψωµένο ισόγειο και το α’ πατάρι. Η πρόσβαση στο β’ πατάρι

γινόταν αποκλειστικά και µόνο από κλιµακοστάσια που υπήρχαν στο α’ πατάρι. Οι

περιµετρικές πλίνθινες ζώνες που διαµορφώνονται ως διακοσµητικές ζώνες και

περιτρέχουν και τα δυο κτίρια στο ύψος του ορόφου, υποδηλώνουν τη στάθµη των

ξύλινων πατωµάτων στο εσωτερικό.

Στην παρούσα φάση έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης της καπναποθήκης

για την στέγαση κάποιων τµηµάτων του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.
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Κατοψη ισογείου καπναποθήκης ∆ερµεντζόγλου.

(επεξεργασία συντακτριών)

Τοµή καπναποθήκης ∆ερµεντζόγλου.

(επεξεργασία συντακτριών)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης ∆ερµεντζόγλου (28/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)
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Εσωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης ∆ερµεντζόγλου (29/10/2007) . (αρχείο συντακτριών)
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Καπναποθήκη Glenn Tobacco Inc., No 7 στον χάρτη 2.4.1. σελ.149

(αρχείο συντακτριών)

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σήµερα σώζονται 25 κτίρια καπναποθηκών στη

Ξάνθη. Επιλέχθηκαν οι τρεις πιο γνωστές για εκτενέστερη ανάλυση ενώ οι υπόλοιπες πα-

ραθέτονται παρακάτω µόνο µε µια ενδεικτική φωτογραφία και επισήµανση για την θέση

τους στον χάρτη της σελίδας 149.

Καπναποθήκη Κουγιουµτζόγλου, No 16 στον χάρτη 2.4.1. σελ.149

Το κτίριο κτίστηκε το 1860-1870 από τον Θ.Ζαλάχα. Η κάτοψή του διαµορφώνεται σε

σχήµα ορθογωνικό και χωρίζεται σε τρία µεγάλα διαδοχικά τµήµατα που επικοινω-

νούν µεταξύ τους. Η όψη επί της οδού Κουγιουµτζόγλου χωρίζεται σε τρία µέρη, µε

παραστάδες από λαξευµένους γρανίτες, που αντιστοιχούν στο διαχωρισµό του εσω-

τερικού χώρου. Η όψη από την οδό Σταθµού έχει µια διπλή εξωτερική σκάλααπό

γρανιτένιους µονοκόµµατους λίθους, οδηγεί στην είσοδο, η οποία καταλήγει σε το-

ξωτό ανώφλι και τονίζεται µε διπλά πλαίσια από καλοδουλεµένο γρανίτη.Από το ίδιο

υλικό είναι επίσης τα πλαίσια γύρω από τα ανοίγµατα, η ταινία που χωρίζει το ηµιυ-

πόγειο από τον όροφο και η κορνίζα στο τελείωµα του κτιρίου.

(αρχείο συντακτριών)
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(αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη Μαργαριτοπούλου, No 9 στον χάρτη 2.4.1. σελ.149

Το κτίριο κτίστηκε το 1903 από το Μ.Μαργαριτόπουλο. Πρόκειται για δυο όµοια κτίρια

που εφάπτονται µεταξύ τους µε ορθογώνια κάτοψη και αποτελούνται από δυο ορό-

φους και ηµιυπόγειο. Η κάτοψη του διαµορφώνεται σε ένα ενιαίο χώρο µε µία σειρά ξύ-

λινα υποστυλώµατα. Η κυρίως όψη προσανατολισµένη Ν.Α. και κατά µήκος του

µεγάλου άξονα χαρακτηρίζεται από δυο σειρές ορθογωνικά ανοίγµατα που είναι τοπο-

θετηµένα συµµετρικά σε κάθετους άξονες.∆ιακοσµούνται µε γραµµικό πλαίσιο και κα-

λύπτονται µε σιδεριές . Εντυπωσιακές είναι οι είσοδοι των κτιρίων που καταλήγουν σε

τοξωτό φεγγίτη µε ιδιαίτερα προσεγµένα τα διακοσµητικά πλαίσια.

(αρχείο συντακτριών)
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(αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη Gary Tobacco Inc., No 17 στον χάρτη 2.4.1. σελ.149

(αρχείο συντακτριών)
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No 13 στον χάρτη 2.4.1. σελ.149.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί το 1922. Τα βασικά µορφολογικά της στοιχεία είναι ένα καµπυ-

λόγραµµο µεταλλικό στέγαστρο στην είσοδο, δυο απλής διατοµής κορνίζες διαχωρι-

σµού των ορόφων και κορνίζες πάνω από τα παράθυρα του ισογείου, στοιχεία που

συναντώνται στα περισσότερα παρόµοια κτίρια καπναποθηκών της περιοχής. Τα πε-

ρισσότερα από τα διακοσµητικά του στοιχεία έχουν κατασκευασθεί από “τραβηχτό”

επίχρισµα και όχι από λαξευτούς λίθους. Η κατασκευή είναι η συνήθης της εποχής µε

λίθινο εξωτερικό περίβληµα και ξύλινη στέγη και περίβληµα.

(αρχείο συντακτριών)

Καπναποθήκη Σπήρερ (βρίσκεται εκτός των ορίων του χάρτη 2.4.1)

Το κτίριο αποτελείται από δυο ορόφους και έχει σχήµα Π. Η κάτοψη του δια-

µορφώνεται σ’ένα ενιαίο χώρο, µε δυο σειρές ξύλινα υποστυλώµατα.Οι όψεις

του χαρακτηρίζονται από δυο σειρές ορθογωνικά ανοίγµατα, που είναι τοπο-

θετηµένα συµµετρικά εκτός από την βορεινή πλευρά που έχει µόνο δυο πα-

ράθυρα . Τα ανοίγµατα φέρουν σιδεριές ασφαλείας και διακοσµούνται µε

γραµµικό πλαίσιο. Ψευτοπαραστάδες τονίζουν τις ακµές του κτιρίου.

(αρχείο ∆ιεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)



2.5 Βόλος



Η προσάρτηση της πόλης του Βόλου στο ελληνικό κράτος, συνέπεσε µε την

περίοδο της διακυβέρνησης Τρικούπη και την επιχείρηση για την τεχνική και οικονοµική

ανασυγκρότηση της χώρας. Λίγους µήνες µετά την προσάρτηση εγκρίθηκε το

πολεοδοµικό σχέδιο του Βόλου, το οποίο καθόρισε την εξέλιξη της πόλης σ ’όλη την

περίοδο του µεσοπολέµου.54 Με την εφαρµογή του σχεδίου οι δυο οικιστικοί πυρήνες, η

παλιά µεσαιωνική πολίχνη και η νέα εµπορική πόλη, άρχισαν να ενοποιούνται και ο

αστικός χώρος οργανώθηκε από µια νέα λογική, την οποία δεν προέβλεψε ο σχεδιασµός

του 1882. Η δυναµική της οικονοµικής ανάπτυξης επέβαλε τη δική της λειτουργική και

κοινωνική ιδιοποίηση του οικιστικού ιστού. Τα οµοιόµορφα οικοδοµικά τετράγωνα του

σχεδίου διαφοροποιήθηκαν µε συγκεκριµένες χρήσεις, ιεραρχήθηκαν κοινωνικά και

εξειδικεύτηκαν λειτουργικά, διαµορφώθηκαν χώροι κοινωνικής ζωής και εµφανίσθηκαν

σύγχρονοι τύποι κτιρίων. Τα εργοστάσια κατέλαβαν συχνά ολόκληρα τετράγωνα (κυρίως

µηχανουργεία και υφαντουργεία) ή αναπτύχθηκαν σε ύψος αρκετών ορόφων

(αλευρόµυλοι και καπνεργοστάσια) και αποτέλεσαν εξέχοντα στοιχεία του νέου αστικού

τοπίου, ορόσηµα της πόλης λόγω του µεγέθους και της µορφής τους, περισσότερο ίσως

κι από τα δηµόσια κτίρια.

Οι βιοµηχανίες εγκαταστάθηκαν κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό και το λιµάνι,

καταλαµβάνοντας τη ζώνη γύρω από το κάστρο, που µετατράπηκε de facto σε

βιοµηχανική, και επεκτάθηκαν στα Παλιά µετά το 1900, όσο έφευγαν οι Τούρκοι κάτοικοι

και εκποιούνταν οι τούρκικες ιδιοκτησίες. Οι συνοικίες Επτά Πλατάνια – Οξυγόνο – και

Μεταµορφώσεως προσέλκυσαν τη βιοµηχανική και επιχειρηµατική δραστηριότητα της

54 Β.Χαστάογλου, “Βόλος, πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2002, σελ.48,54
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Η εµπορική επεξερφασία του καπνού.

(αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.)

Η εµπορική επεξεργασία του καπνού.

(αρχείο Α.∆ηµόγλου)



πόλης. Ο καπνέµπορος Ν. Ματσάγγος οικοδόµησε το 1919 στο εµπορικό κέντρο της

πόλης, το πρώτο ιδιωτικό καπνοκοπτήριο στην παλιά Ελλάδα.55

Η έλευση των προσφύγων τροφοδότησε την πόλη µε άφθονα εργατικά χέρια,

που αντιστάθµισαν τη βραδύνουσα ακόµη αποδέσµευση των αγροτών από τα θεσσαλικά

τσιφλίκια. Παράλληλα, η εργασιακή κουλτούρα και η παράδοση κυρίως των προσφύγων

γυναικών στην υφαντουργία και την επεξεργασία του καπνού αποτέλεσε παράγοντα

ανανέωσης της τοπικής βιοµηχανίας, παρά τις τριβές και τις εντάσεις µεταξύ των ντόπιων

και προσφύγων. Το 1930 ο Βόλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην καπνοβιοµηχανία.

Νέες µονάδες ιδρύθηκαν και οι παλιές επέκτειναν και εκσυγχρόνισαν την υποδοµή τους,

αύξησαν εντυπωσιακά το προσωπικό τους και υπερδιπλασίασαν την παραγωγή τους. Οι

περισσότερες βιοµηχανίες συγκεντρώθηκαν κατά µήκος του Κραυσίδωνα, γύρω από το

Κάστρο και στη συνοικία Επτά Πλατάνια – Οξυγόνο. Όµως διάσπαρτα εργοστάσια και

καπναποθήκες ανεγέρθηκαν µέσα στον οικιστικό ιστό, ακόµη και στην παραλιακή ζώνη,

ακολουθώντας την λογική του αστικού κτιρίου (π.χ. το καινούριο καπνεργοστάσιο

Ματσάγγου, οι καπναποθήκες Παπαστράτου κ.α.).

Ο Ματσάγγος κατέκτησε την πρώτη θέση στον κλάδο και απασχολούσε το 1924

350 εργάτριες και εργάτες και περίπου δυο χιλιάδες το 1948. Η επιχείρηση που ξεκίνησε

το 1890 µε το εµπόριο καπνού, το 1900 άνοιξε µικρό εργοστάσιο και το 1919

δηµιούργησε το πρώτο στην παλιά Ελλάδα ιδιωτικό καπνοκοπτήριο µε 30 εργαζοµένους.

Το 1925 δίπλα στο πρώτο καπνεργοστάσιο ανεγέρθηκε νέο τετραώροφο κτίριο στις

οδούς Σωκράτους και Μακεδονοµάχων, που επεκτάθηκε αργότερα µέχρι την οδό Ερµού,

ενώ το 1936προσετέθη νέα πτέρυγα µέχρι την οδό Αλεξάνδρας. Σχηµατίστηκε έτσι στην

καρδιά της πόλης το µεγάλο συγκρότηµα που κάλυπτε επιφάνεια δυο οικοδοµικών

55 Β.Χαστάογλου, “Βόλος, πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2002, σελ.66-67
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Η εµπορική επεξεργασία του καπνού.

(αρχείο Α.∆ηµόγλου)



τετραγώνων (6 στρεµµάτων), συνδεδεµένων µε στοά πάνω από την οδό Σωκράτους. Ο

Παπαστράτος κατασκεύασε πάνω στην παραλία την τριώροφη καπναποθήκη του πριν το

1925 και αργότερα µέχρι το 1935 το νέο γωνιακό πενταόροφο κτίριο. Το 1926 κτίστηκε

η επιβλητική καπναποθήκη Σπίρερ, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ι. Βιλάνιτς. Ο εµπορικός

οίκος Χέρµαν Σπίρερ και Σία διατηρούσε το κεντρικό κατάστηµα στη ∆ράµα, ενώ

παραρτήµατα του υπήρχαν όπως είδαµε στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη και

την Σµύρνη. Την ίδια εποχή (1926) κτίστηκε και η καπναποθήκη της Ελληνογαλλικής

Εταιρείας Καπνών, καθώς και η αποθήκη της American Tobacco Co, γνωστή ως «Κίτρινη

Αποθήκη», επιβλητικό κτίριο µε πέντε ορόφους και συνολική επιφάνεια 7.752 τ.µ., στη

διασταύρωση των οδών Βασάνη και Α. Γαζή.56

Με τους σεισµούς του 1955, οι καταστροφές ήταν εκτεταµένες στην περιοχή του

Βόλου. Οι ζηµιές σε εργοστάσια και καπναποθήκες υποχρέωσαν την αναστολή της

λειτουργίας τους όπως του Τσαλαπάτα και του Παπαστράτου, του οποίου κατάρρευσε

η παλιά αποθήκη. Με τον σεισµό του 1957, σοβαρές ζηµιές υπέστησαν τα εργοστάσια

Ματσάγγου και Παπαγεωργίου. Σε πολλά εργοστάσια απαγορεύτηκε η περαιτέρω χρήση,

οι καπναποθήκες υπέστησαν σοβαρότατες ζηµιές και ορισµένες κατέρρευσαν.

Ολοκληρώθηκε έτσι µέσα σε τρία χρόνια , µια άνευ προηγουµένου καταστροφή του

ιστορικού κτιριακού αποθέµατος.57

Με την δηµιουργία το 1972 της Βι.Πε, η δραστηριότητα οικοδόµησης νέων

βιοµηχανικών χώρων µέσα στην πόλη εµφανίζεται πολύ περιορισµένη. Το 1960, άρχισε

µε ταχείς ρυθµούς η κατασκευή της µεγάλης καπναποθήκης του Ελληνικού Οργανισµού

Καπνού, στις οδούς Ογλ και Γαζή.58

56 Β.Χαστάογλου, “Βόλος, πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2002, σελ.86-87
57 Β.Χαστάογλου, “Βόλος, πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2002, σελ.114-115
58 Β.Χαστάογλου, “Βόλος, πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2002, σελ.161 177
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Η εµπορική επεξεργασία του καπνού.

(πηγή περιοδικό “Εν Βόλω”)

Εργάτριες στα καπνά του Ματσάγγου. (πηγή αφιέρωµα “Βόλος

στο πέρασµα του χρόνου”, εφηµερίδα “Πρώτη”, άνοιξη 2001)



Η εκβιοµηχάνιση της πόλης ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούµενου

αιώνα. Πολύ γρήγορα ο Βόλος εξελίχθηκε σε ένα από τα σηµαντικότερα βιοµηχανικά κέ-

ντρα της ελληνικής περιφέρειας µε κυριότερους κλάδους την υφαντουργία, την καπνο-

βιοµηχανία, την µεταλλουργία και την αλευροποιία.

Οι πρώτες κατασκευές βιοµηχανικού τύπου ήταν ισόγειες και αργότερα διώροφες

και τριώροφες λιθόκτιστες αποθήκες, µε δίριχτες στέγες που στέγαζαν τις δραστηριότη-

τες των πολυάριθµων καπνεµπόρων της πόλης, αφού το λιµάνι του Βόλου ήταν έως και

το 1919 το πρώτο στην Ελλάδα σε εξαγωγές καπνού.

Από την ίδρυση των πρώτων µεταποιητικών επιχειρήσεων και µετά, στις κατα-

σκευές αυτού του τύπου παρατηρείται µια µεγάλη ποικιλία στη µορφολογία και τη διά-

ταξη των χώρων τους που ήταν συνάρτηση των διαφορετικών λειτουργιών και της

παραγωγικής διαδικασίας που καλούνταν να καλύψουν.

Οι πρώτες αµιγώς βιοµηχανικές κατασκευές ήταν στο σύνολο τους λιθόκτιστες µε

δίριχτες πριονωτές στέγες καλυµµένες µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, ενώ στη διαµόρ-

φωση των όψεων τους γινόταν ευρεία χρήση των οπτολίνθων ως στοιχείο µορφολογικό

αλλά και διακοσµητικό. Τα πλίνθινα στοιχεία χρησιµοποιούνταν κυρίως για τη διαµόρ-

φωση των ακµών, των πλαισίων των ανοιγµάτων, τα οποία ήταν συνήθως ορθογωνικά

µε χαµηλά τοξωτά ανώφλια, τις διακοσµητικές ταινίες στις στάθµες µεταξύ των ορόφων

και στη διαµόρφωση των γείσων µε ταινίες λείες και οδοντωτές. ∆εν λείπουν και βιοµη-

χανικές κατασκευές µε κλασικιστικές αναφορές και διακοσµητικά στοιχεία από τραβηχτά

επιχρίσµατα.
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Εργάτριες στα καπνά του Ματσάγγου κάνουν πρωινή γυµναστική.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)



Την περίοδο του νεοκλασικισµού διαδέχεται η περίοδος του Μεσοπολέµου κατά

την οποία συντελούνται σηµαντικές ανακατατάξεις, οι οποίες αποτυπώνονται και στην

αρχιτεκτονική της πόλης. Στον τοµέα της βιοµηχανίας έχουµε το εργοστάσιο του Μα-

τσάγγου (1925) στην γωνία των οδών Ερµού και Παύλου Μελά µε το χαρακτηριστικό

τρούλο στο κυκλικό µέρος του και τον πλούσιο διάκοσµο από τραβηχτά µαρµάρινα και

γύψινα διακοσµητικά στοιχεία στις όψεις , την καπναποθήκη Παπαστράτου στην παραλία

και πολλά άλλα.

Στη δεκαετία του 1930 κτίζονται και τα πρώτα δείγµατα της αρχιτεκτονικής του

µοντέρνου κινήµατος. Στα βιοµηχανικά κτίρια της περιόδου, παρατηρείται η ευρεία χρήση

του οπλισµένου σκυροδέµατος, υλικό που έδωσε νέες διαστάσεις στην κάλυψη µεγάλων

χώρων, σε πολυώροφες κατασκευές όπως η επέκταση του εργοστασίου Ματσάγγου.

Οι σεισµοί του 1955 κατέστρεψαν πολλά σηµαντικά δείγµατα της προπολεµικής

αρχιτεκτονικής, ενώ υπήρξαν και αφορµή για να γκρεµιστούν άλλα στο βωµό της καλύ-

τερης οικονοµικής εκµετάλλευσης του χώρου.59

59 ∆Η.Κ.Ι., “Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισµούς

(1955)”,∆Η.Κ.Ι., Βόλος 1999, σελ. 37-39
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Ξεφορτώνοντας καπνά στου Ματσάγγου.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)
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Χάρτης του Βόλου. Επισηµαίνονται µε έντονο χρώµα οι

τοποθεσίες των καπναποθηκών

(επεξεργασία συντακτριών)

1_Καπναποθήκες Αφών Ματσάγγου.

Σηµερινή ιδιοκτησία Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

2_Καπναποθήκη Παπαστράτου.

Σηµερινή ιδιοκτησία Π.Θ.

3_Καπναποθήκη Σπίρερ.

Σηµερινή ιδιοκτησία ∆ήµου Βόλου.

4_Καπναποθήκη

5_Καπναποθήκη Γαλλικής εταιρείας καπνού.

Σηµερινή ιδιοκτησία ∆.Ι.Ε.Κ.

6_Καπναποθήκη Παπάντου.

Σηµερινή ιδιοκτησία ∆ήµου Βόλου.

7_Καπναποθήκη Κατσέµη - Στρεφτάρη.

Σηµερινή ιδιοκτησία Κατσέµη - Βοσινάκη.

8_Καπναποθήκη Αλλαµανή.

9_Καπναποθήκη Ε.Ο.Κ.

10_Ρώσικη καπναποθήκη.

Σηµερινή ιδιοκτησία Γεωργούδη.

11_Καπναποθήκη Στεργίου.

Σηµερινή ιδιοκτησία Παπαγιάννη.

12_Καπναποθήκες στο Καραγατς.

13_Καπναποθήκες Ματσάγγου στο Φυτόκο.

Σηµερινή ιδιοκτησία Π.Θ.

14_Καπναποθήκη Μπακόπουλου (1963).

(Σήµερα δεν υπάρχει)

15_Καπναποθήκη Μπακόπουλου (1976).



Ιδρυτής του ιστορικού εργοστασίου ο Νικόλαος Ματσάγγος από το Κατηχώρι, ο

οποίος αρχικά ασχολήθηκε µε το εµπόριο καπνού.

Το 1890 ξεκίνησε τη δηµιουργία της βιοτεχνίας καπνού. Με χειροποίητο χαβάνι,

γινόταν η κοπή του καπνού και τα τσιγάρα κατασκευάζονταν επίσης µε τα χέρια. Σχεδόν

20 χρόνια αργότερα ο Ν. Ματσάγγος έφερε την πρώτη καπνοκοπτική µηχανή εισαγωγής

από την Αγγλία.

Το 1918 ο Ν. Ματσάγγος ανέθεσε τη διεύθυνση του εργοστασίου στους δύο γιους

του Γιάννη και Κώστα, οι οποίοι προχώρησαν σε επεκτάσεις του εργοστασίου, νέους

εξοπλισµούς και αύξηση της παραγωγής µε συνεργάτη τον ∆ηµοσθένη Γαντζόπουλο. Το

1920 παραγγέλθηκε η πρώτη σιγαροποιητική µηχανή από την Αµερική και στη συνέχεια

έγινε αγορά και άλλης.

Το 1927 αγοράσθηκαν οι εγκαταστάσεις του κυτιοποιείου και το 1935 οι

λιθογραφικές εγκαταστάσεις Τράστα, στην οδό Κ. Καρτάλη µεταξύ Γαλλίας και Γαζή. Το

1930 το εργοστάσιο παρήγαγε 60 χιλ. κιλά µηνιαίως και το 1940 130 χιλ. κιλά

κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της κατοχής τα τσιγάρα

Ματσάγγου ήταν το νόµισµα της περιοχής µια που µ' αυτό γινόταν οι ανταλλαγές.

Το 1947-48 µε κατανάλωση 180-200 χιλ. κιλά το µήνα και προσωπικό 1850 άτοµα

κατακτά την πρώτη θέση στις ελληνικές καπνοβιοµηχανίες.

Ο Ν. Ματσάγγος πέθανε το 1926 και το 1940-42 οι γιοι του Γιάννης και Κώστας

Ματσάγγος. Μετά τους σεισµούς του 1955 άρχισαν και οι δοκιµασίες για τη µεγάλη

καπνοβιοµηχανία. Τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης έκαναν
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Το εργοστάσιο των Αφων Ματσάγγου σε σχέδιο του ∆.Μαχαιρίτσα.

(αρχείο Γ.Μουγογιάννη)

Καπνεργοστάσιο Αδελφών Ματσάγγου..

(αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.)



απεγνωσµένες προσπάθειες, όµως η αλλαγή προσώπων, διοίκησης και διαχείρισης και οι

νέες συνθήκες δηµιούργησαν παρατεταµένη κρίση στην επιχείρηση. Το 1960 η

βιοµηχανία νοικιάστηκε στη ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος),

για τρία χρόνια. Πριν όµως λήξει η ενοικίαση τον Μάιο του 1963 βγήκε σε πλειστηριασµό

για 30 εκ. ∆εν προσήλθε ενδιαφερόµενος και η καπνοβιοµηχανία περιήλθε στο Ελληνικό

∆ηµόσιο. Μεσολαβεί για έναν χρόνο άκαρπη κοινοπραξία ∆ηµοσίου- Αγροτικής Τράπεζας-

ΣΕΚΕ και η βιοµηχανία Ματσάγγου περιέρχεται στην ΕΤΒΑ.

Το 1965 για τον εορτασµό των 75 χρόνων γίνονται στο Βόλο λαµπρές τελετές και

η ΕΤΒΑ εξαγγέλλει την επέκταση του εργοστασίου και την κατασκευή αποθηκών στο

Φυτόκο, οι οποίες κατασκευάστηκαν αλλά η βιοµηχανία δεν σώθηκε.

Το 1970 τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση και το 1972 σταµάτησε η παραγωγική

διαδικασία.60

Το εργαστήριο αρχικά εγκαταστάθηκε το 1890 σε κτίσµα (κτίριο 1) επί των οδών

Π. Μελά και Σωκράτους (Στοά). Το κτίριο είναι διώροφο µε ηµιυπόγειο µε φέρουσα

κατασκευή λιθοδοµή πάχους 70 εκ. και επικάλυψη ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη. Τα

εσωτερικά πατώµατα είναι ξύλινα και η κατακόρυφη επικοινωνία γίνεται µε ξύλινο

κλιµακοστάσιο. Η όψη του κτιρίου επί της οδού Π. Μελά είναι λιτή, κλασική, συµµετρική

ως προς κεντρικό άξονα, µε τονισµό της κύριας εισόδου (πατούρα στη φέρουσα

λιθοδοµή). Τα ανοίγµατα είναι συµµετρικά καθ΄ ύψος από το υπόγειο, ισόγειο όροφο,

ξύλινα δίφυλλα ανοιγόµενα µε τετράφυλλο ταµπλαδωτό πατζούρι και στο άνω µέρος

φεγγίτη µε διακοσµητική σιδεριά ασφαλείας. Η κύρια όψη είναι σοβατισµένη µε τριφτό

60 Ν.Κολιού (επιµ.), “Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, Σύντοµες αναφορές στο χθες και στο σήµερα”,

∆Η.Κ.Ι., Βόλος 1993, σελ. 26-27.
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σοβά και παρουσιάζει µικρό διακοσµητικό µοτίβο (πατούρες σοβά) στο γείσο-γρηπίδα

της στέγης.

Στον Α' όροφο επάνω από την κύρια είσοδο, φέρει µικρό στρογγυλό άνοιγµα για

εξαερισµό. Ο τυφλός τοίχος προς βορρά είναι σοβατισµένος µε πεταχτό χοντροσοβά. H

λιθοδοµή βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Τυπική κατασκευή βιοµηχανικού κτιρίου

«παραδοσιακού τύπου» µε δανεισµένα στοιχεία άλλων κτιριακών τύπων κυρίως

κατοικίας, νεοκλασικές επιρροές και παραδοσιακό τρόπο και υλικά κατασκευής (πέτρα,

ξύλο και κεραµίδι).

Στα 1918-20 µε την ανάθεση του εργοστασίου στους γιους του Ν. Ματσάγγου

Γιάννη και Κώστα έγινε η πρώτη επέκταση του εργοστασίου, επί της οδού Π. Μελά

(1925).

Η επέκταση στη σηµερινή της µορφή (κτίρια 2) είναι τετραόροφη µε ηµιυπόγειο,

µε εξωτερικά φέροντες πέτρινους τοίχους και εσωτερικά υποστυλώµατα, δοκάρια και

πλάκες ωπλισµένου σκυροδέµατος. Ο Γ’ όροφος στεγάζεται µε ξύλινη στέγη και

επικάλυψη γαλλικά κεραµίδια. Η όψη επί της οδού Ερµού και Π. Μελά είναι απλή,

συµµετρική µε µεγάλα τοξωτά ανοίγµατα.

Τα παράθυρα είναι µεταλλικά βιοµηχανικού τύπου µε σιδηρογωνιά και ταυ. Στο

ισόγειο φέρουν εξωτερικά µεταλλική σιδεριά ασφαλείας προσαρµοσµένη στην τοιχοποιία.

Σήµερα τα παράθυρα του Β’ ορόφου είναι κτισµένα µε τοιχοποιία. Στον κάνναβο των

εσωτερικών υποστυλωµάτων στην όψη εµφανίζονται «πατούρες» υπό µορφή

ενισχυτικών παραστάδων, οι οποίες είναι µαζί µε την οριζόντια «γρηπίδα» προεξοχή

στην πλάκα του Β' ορόφου, τα µόνα διακοσµητικά στοιχεία της όψης, η οποία είναι

σοβατισµένη στο σύνολο της µε τριφτό σοβά. Η όψη επί της οδού Μακεδονοµάχων είναι
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Γενική άποψη του 1ου κτιρίου - αποθήκης Ματσάγγου.

(αρχείο συντακτριών)

Άποψη του 2ου κτιρίου

Ματσάγγου από την οδό

Παύλου Μελά.

(αρχείο συντακτριών)



αντίστοιχη της Π. Μελά (χωρίς τοξωτά παράθυρα) και είναι επενδεδυµένη µε καλουπωτό

αντισεισµικό µανδύα µπετόν, επισκευή µετά από ζηµιές που υπέστη το συγκρότηµα

στους σεισµούς του 1955.

Στα 1936 έγινε το τρίτο στάδιο της επέκτασης (κτίριο 3) από την οδό Σωκράτους,

Μακεδονοµάχων µέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου (Αλεξάνδρας). Είναι τυπική κατασκευή

φέροντα οργανισµού ωπλισµένου σκυροδέµατος µε τοίχους πληρώσεως από µασίφ

τούβλο. Είναι κλασικό κτίριο βιοµηχανικό της περιόδου του µεσοπολέµου. Το κτίριο επί

της οδού 28ης Οκτωβρίου είναι τριώροφο µε ηµιυπόγειο µέχρι και το µέσο περίπου του

µήκους του στην οδό Μακεδονοµάχων, οπότε γίνεται τετραόροφο καλύπτοντας και την

οδό Σωκράτους (δηµιουργώντας την ιστορική πλέον Στοά Ματσάγγου).

Στις όψεις φέρει µεγάλα συµµετρικά ορθογωνικά ανοίγµατα. Οι όψεις είναι

σοβατισµένες µε τριφτό σοβά και έχουν τονισµένη την οριζόντια µε συνεχόµενα γείσα -

προεξοχές στο ύψος στις ποδιές και του πρεκιού των ανοιγµάτων. Τα παράθυρα µε

αναλογία 1:2 έχουν κουφώµατα βιοµηχανικού τύπου από σιδηρογωνιά και ταυ µε καϊτια

(30Χ30).

Η κύρια είσοδος είναι έκκεντρη προς ανατολάς επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και

σηµαίνεται στον µεν ισόγειο µε τη δηµιουργία έντονα τονισµένης προεξοχής µε δύο

κολώνες, πρόβολο στέγασης και υποχώρηση της βασικής πόρτας- εισόδου που είναι

κατασκευασµένη από εξαιρετικής τεχνικής και οµορφιάς σιδερόπορτα.

Στον α’ και β' όροφο και στο δώµα, επάνω ακριβώς από τον χώρο εισόδου υπάρχει

προεξοχή (έρκερ), φάρδους 80 εκ.

Το συγκρότηµα του Ματσάγγου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως το ζωντανό
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Άποψη του 3ου κτιρίου

Ματσάγγου από την

οδό 28ης Οκτωβρίου.

(αρχείο συντακτριών)

Είσοδος από την οδό

28ης Οκτωβρίου.

(αρχείο συντακτριών)



δείγµα, στο οποίο µπορούµε να δούµε την εξέλιξη των διαφόρων βιοµηχανικών τύπων

κτιρίων στον ελληνικό χώρο.

Το πρώτο κτίριο του 1910 «παραδοσιακός τύπος» βιοµηχανικού κτιρίου κτισµένο

την πρώτη περίοδο, στο ξεκίνηµα της βιοµηχανίας στο Βόλο, επηρεασµένο σαφώς από

τους παραδοσιακούς τρόπους και υλικά κατασκευής (πέτρα, ξύλο κ.λπ.), και επηρεασµένο

από τον Νεοκλασικισµό.

Το δεύτερο κτίριο του 1920, ξεκίνησε ως παραδοσιακό κτίριο και εξελίχθηκε σε

«πολυώροφο κτίριο» µε τα γνωστά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου τύπου, το

πολυώροφο µπλοκ µε τον βαρύ και ογκώδη χαρακτήρα, συνδυασµένα µε απλή και

µονότονη µορφολόγηση των όψεων.

Ο χώρος παραγωγής είναι ελεύθερος χωρίς χωρίσµατα και η διαδικασία

παραγωγής είναι συνεχής επεκτεινόµενη σε όλους τους ορόφους.. Τα ανοίγµατα

αρθρώνονται σε οριζόντιες ζώνες µεταξύ των φερόντων στοιχείων και επαναλαµβάνονται

οµοιόµορφα σε όλους τους ορόφους. Η κατάληξή τους στην οδό Ερµού θα µπορούσε να

χαρακτηριστεί ως «µνηµειακού τύπου» µε επιβλητικό στυλ, πλούσια µοτίβα και

λεπτοµέρειες, προκειµένου να προκληθεί µία συγκεκριµένη εικόνα (image).

Το τρίτο κτίριο του 1936, αποτελεί δείγµα αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου και

του µοντέρνου κινήµατος, η µορφολογική του αντιµετώπιση είναι πολύ κοντά στην

αντίστοιχη δηµοσίων κτιρίων της περιόδου και δανεισµένη από αντίστοιχους κτιριακούς

τύπους.61

61 Κ.Αδαµάκης, ∆ιδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. “Τα βιοµηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή

και πολεοδοµικός ρόλος”, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 28-29.
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Μαρµάρινη ταµπέλα εντός της στοάς.

(αρχείο συντακτριών)
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(αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,

επεξεργασία συντακρτιών)
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Στο Βόλο η καπναποθήκη Παπαστράτου ιδρύθηκε το 1926 από τους αδελφούς

Παπαστράτου, στην περιοχή Κύµατα στην παραλία και επί των οδών Αργοναυτών-

Μαυροκορδάτου και Ιάσονος. Η Ανώνυµη Καπνεµπορική Εταιρεία των Αδελφών

Παπαστράτου, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, είχε την έδρα της στον

Πειραιά και διέθετε υποκαταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και το Αγρίνιο.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Βόλου, γινόταν η εναποθήκευση και η µηχανική

επεξεργασία των καπνών µε σκοπό την εµπορία. Πιο συγκεκριµένα, γινόταν η

αποθήκευση και η ύγρανση των καπνοδεµάτων, η επεξεργασία τους σε καπνόφυλλα, ο

καθαρισµός και η διαλογή τους, το χαρµάνισµα, το κοσκίνισµα, η δεµατοποίηση και η

διάθεσή του στο εµπόριο.

Σε τεχνική έκθεση του 196762, αναφέρεται ότι η καπναποθήκη απασχολούσε 25

έως 250 άτοµα εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, ανάλογα µε την εποχή του έτους.

Την ίδια περίοδο η ετήσια επεξεργασία και παραγωγή καπνών ανερχόταν στους 400- 500

τόνους.

Τον Σεπτέµβριο του 1969, η καπναποθήκη έπαψε να λειτουργεί και τα

µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις µεταφέρθηκαν στα υποκαταστήµατα της

Θεσσαλονίκης και του Αγρινίου. Τα ακίνητα νοικιάστηκαν στον Εθνικό Οργανισµό

Καπνού, το 1969 η νέα αποθήκη και το 1970 η παλιά.

Το 1996 εντάχθηκε στο πλέγµα των Πανεπιστηµιακών Κτιρίων και λειτουργεί ως

έδρα της ∆ιοικούσας Επιτροπής και εν συνεχεία του Πρυτανικού Συµβουλίου του

Πανεπιστηµίου, καθώς και των Σχολών Επιστηµών του Ανθρώπου. Περιλαµβάνει τρία

62 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Νοµού Μαγνησίας, τεχνική περιγραφή- εισήγηση στο Τεχνικό Συµβούλιο

«Επί αιτήσεως της Α.Κ.Ε. 'ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ', περί χορηγήσεως αδείας µηχανολογικής επεκτάσεως

και διαρρυθµίσεως του εν Βόλω εργοστασίου της επεξεργασίας φύλλων καπνού», Πειραιάς, 12 Μαρτίου

1968. 192
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Παλιά φωτογραφία της παραλίας του Βόλου. Στο κέντρο διακρίνεται

η καπναποθήκη Παπαστράτου. (αρχείο )

Πρόπλασµα της καπναποθήκης Παπαστράτου.

(αρχείο )



κτίρια που αξιοποιήθηκαν µετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό.

Σήµα κατατεθέν της πόλης του Βόλου συνεχίζει να αποτελεί σηµείο αναφοράς.

∆ιατηρήθηκε το βασικό κτίριο στην παραλία, µε τους χαρακτηριστικούς τρούλους, και

κατεδαφίστηκε η παλιά αποθήκη επί της οδού Ιάσονος, όπου κατασκευάστηκε το

κεντρικό αµφιθέατρο του Πανεπιστηµίου, 350 θέσεων. Συµµετέχει ενεργά στη ζωή της

πόλης µε διοργάνωση συνεδρίων- διαλέξεων, εκδηλώσεων επιστηµονικών, καλλιτεχνικών

κ.λπ.

Το συγκρότηµα των αποθηκών Παπαστράτου, καταλαµβάνει ένα ολόκληρο

οικοδοµικό τετράγωνο και βρίσκεται σε περίοπτο σηµείο της κεντρικής παραλίας του

Βόλου, στη θέση Κύµατα, µεταξύ των οδών Αργοναυτών, Ιάσονος και Μαυροκορδάτου.

Αποτελείται από δύο κτίρια, το τριώροφο πέτρινο, µε επικάλυψη ξύλινη

κεραµιδοστέγη, αρχικό κτίριο και το πενταόροφο, µε τους δύο χαρακτηριστικούς

τρούλους, που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο σηµείο της παραλίας, από την ηµέρα της

κατασκευής.

Το πρώτο κτίριο αποτελεί τυπική περίπτωση «παραδοσιακού τύπου» κτιρίου, µε

σαφείς αναφορές στον νεοκλασικισµό, όπως ήταν και τα περισσότερα κτίρια-αποθήκες

στην ανατολική παραλία της πόλης.

Το δεύτερο κτίριο του Παπαστράτου, µαζί µε το κτίριο του Ματσάγγου,

αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα της αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου, µία

περίοδος ευρύτερου προβληµατισµού και αναζητήσεων, που επηρέασε και δηµιούργησε

νέα τάση και στην αρχιτεκτονική, χωρίς βέβαια να εγκαταλείπονται εντελώς ο
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Οι καπναποθήκες Παπαστράτου έπειτα από τους βοµβαρδισµούς το

1941. (αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.)

Η καπναποθήκη

Παπαστράτου σήµερα.

(αρχείο συντακτριών)



νεοκλασικισµός και ο εκλεκτισµός.

Το κτίριο στις όψεις του εµφανίζει τρεις ζώνες: ισόγειο και ηµιυπόγειο, αποτελούν

τη βάση, η οποία στηρίζει το κτίριο, µε έντονα ανάγλυφα στους σοβάδες.

Οι Α', Β' και Γ' όροφος συνδέονται µε τραβηχτές κατακόρυφες διακοσµητικές

κορνίζες, οι οποίες ενοποιούν τα ανοίγµατα στη όψης και ο ∆' όροφος µε επικάλυψη

δίρριχτη κεραµιδοστέγη και υποχώρηση του βασικού κτιρίου. Στα δύο άκρα

χαρακτηριστικοί είναι οι µεταλλικοί τρούλοι.

Τα κουφώµατα είναι ξύλινα µε γαλλικά παντζούρια.63

63 Κ.Αδαµάκης, ∆ιδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. “Τα βιοµηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή

και πολεοδοµικός ρόλος”, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 31-32
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(αρχείο συντακτριών)

Λεπτοµέρεια κουφωµάτων µετά την αποκατάσταση.

(αρχείο συντακτριών)
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Η Κίτρινη Αποθήκη βρίσκεται στη συνοικία Μεταµόρφωση, επί των οδών Ανθίµου

Γαζή και Βασσάνη και καταλαµβάνει µισό οικοδοµικό τετράγωνο.

Το κτίριο κατασκευάσθηκε το 1926 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TO-

BACCO” για να χρησιµοποιηθεί ως καπναποθήκη και αργότερα περιήλθε στην ΣΕΚΕ.

Την κατασκευή για την AMERICA TOBACCO COMPANY ανέλαβε ο γνωστός για

την εµπειρία και το ήθος του Γιάννης ∆ήµου, ο οποίος γεννήθηκε στο Ροδολείβος των

Σερρών και από µικρό παιδί ειδικεύτηκε στη διαλογή, στη µυρωδιά και την κατεργασία

του καπνού. Κοντά στα 1.000 άτοµα εργάζονταν εκεί µε επόπτες τους Miller, Nait και De

Zamba. Για πολλά χρόνια η Κίτρινη Αποθήκη ήταν ένα σπίτι χαράς και τραγουδιού για

τους πολυάριθµους εργαζόµενους.64

Στα χρόνια της Γερµανικής κατοχής (1941-44), χρησιµοποιήθηκε ως φυλακή και

στο κτίριο φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν Έλληνες πατριώτες από τους

Ναζί. Στα υπόγεια του κτιρίου υπάρχουν ακόµη οι ειδικοί χώροι βασανιστηρίων και

εκτελέσεων. Ο ∆ήµος Βόλου, τιµής ένεκεν, εντοίχισε το 1984 αναµνηστική πλάκα σε µία

από τις γωνίες του κτιρίου.65

Το κτίριο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις ορόφους. Τα προς επεξεργασία

καπνά τοποθετούνταν στις κλίνες και στα υγραντήρια του τρίτου ορόφου και µετά στις

τράπεζες όπου λύνονταν τα δέµατα και διοχετεύονταν τα καπνόφυλλα, µέσω ιµάντων,

στα προξεφυλλιστικά και ξεφυλλιστικά µηχανήµατα. Στη συνέχεια περνούσαν από

συσκευές αποκονίωσης και διοχετεύονταν από διανοµείς, στους ιµάντες διαλογής, όπου

64 Ε. Κορµάζου, “Η Κίτρινη Αποθήκη”, εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ, Βόλος 5/4/2001, σελ. 4
65 ∆.Παπαδηµητρίου, Τεχνική Έκθεση για το χαρακτηρισµό ή µη ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο της

“Κίτρινης Αποθήκης” στο Βόλο 198
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Η Κίτρινη Αποθήκη. (αρχείο ∆Η.Κ.Ι)

Η κεντρική είσοδος επί

της οδού Βασάνη.

(αρχείο συντακτριών)



οι εργάτες αποµακρύνανε τα κακής ποιότητας καπνόφυλλα. Μετά γινόταν το χαρµάνισµα

και το κοσκίνισµα και τα καπνά µεταφέρονταν στα πιεστήρια όπου γίνονταν δέµατα. Το

απασχολούµενο προσωπικό κατά την περίοδο επεξεργασίας των καπνών, ανερχόταν το

1968 σε 120 άτοµα ενώ η συνολική ισχύς του εργοστασίου ήταν 88,70 ίπποι.66

Το 1965 το κτίριο αγοράσθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Καπνού (ΕΟΚ).

Αρχικά υπήρχε η σκέψη για αξιοποίησή του από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, η

σκέψη όµως αυτή εγκαταλείφθηκε, κυρίως για το χαµηλό ύψος των ορόφων του.

Πρόσφατα έδειξε ενδιαφέρον ο ∆ήµος Βόλου και η Νοµαρχία Μαγνησίας για να το

αποκτήσει.Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο από το ΥΠΠΟ,

σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. ∆ΙΛΑΠ/Γ/2500/62661/18-11-93, ΦΕΚ 916/ΤΒ/21-12-93.

Το κτίριο βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη συµβολή των οδών Γαζή και

Βασσάνη. Το οικόπεδο έχει εµβαδόν 2.147 µ2 (58,10 µ. µε οδό Βασσάνη και 34,40 µ. µε

οδό Γαζή). Περιλαµβάνει δύο κτίρια:

α) Την κύρια καπναποθήκη, πενταόροφο κτίριο µε υπόγειο και κάλυψη 1.268 µ2/όροφο,

και συνολικού ύψους 19.50 µ. και όγκο 24.726 µ2

β) βοηθητικό κτίσµα-αποθήκη της αυλής, εµβαδού 110 µ2 και ύψους 4.0 µ.

Το βασικό κτίριο έχει σχήµα Π. Οι εξωτερικοί φέροντες τοίχοι είναι από λιθοδοµή

60 εκ. πάχους και εσωτερικά φέρουσα κατασκευή από υποστυλώµατα, δοκάρια και

κολώνες ωπλισµένου σκυροδέµατος. Το κτίριο στον ∆' υπέρ το ισόγειο όροφο,

επικαλύπτεται από δίρριχτη στέγη, µεταλλική µε επικάλυψη λαµαρίνα. Στα δύο άκρα του

Π, η στέγη εγκιβωτίζεται σε τριγωνικά αετώµατα (στηθαίο).

66 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Νοµός Μαγνησίας, «ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ», για την Κίτρινη Αποθήκη,

Βόλος Ιούνιος 1968
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(αρχείο συντακτριών)



Επί της οδού Βασσάνη και της οδού Γαζή, υπάρχουν ακάλυπτοι διάδροµοι οι οποίοι

οδηγούν στην εσωτερική αυλή.

Το κτίριο στη βάση του ενισχύθηκε µετασεισµικά (µετά το 1955) µε καλουπωτό

µανδύα µπετόν πάχους 15 εκ.

Οι όψεις του είναι λιτές, επίπεδες, µε ορθογωνικά παράθυρα, συµµετρικά ως προς

το ύψος, τα οποία περιγράφονται µε διακοσµητική τραβηχτή πατούρα (περιθώριο) σοβά

(ανά δύο καθ' ύψος του Α'+Β' και Γ'+∆' ορόφων).

Το κτίριο χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, τη βάση, τον Α' και Β' όροφο, που ορίζονται

επίσης µε οριζόντια περιµετρική πατούρα σοβά, τον Γ' και ∆' όροφο και τη στέγη, η οποία

ξεχωρίζει από τον ∆' όροφο µε γρηπίδα σε προεξοχή. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι

η στέγη περιµετρικά περιβάλλεται µε απλό µεταλλικό κιγκλίδωµα. Στον άξονα του κτιρίου,

στο κέντρο του Π, επάνω από τη στέγη υπάρχει µικρή απόληξη παρατηρητήριο, µε

αλεξικέραυνο, το οποίο προεξέχει του κτιρίου και καλύπτεται µε τετράρριχτη στέγη.

Τα κουφώµατα του κτιρίου είναι ξύλινα. Στο ισόγειο και Α' όροφο ασφαλίζονται

µε µεταλλικά ρολά. Τα ανοίγµατα του ισογείου έχουν πρόσθετες σιδεριές ασφαλείας

προσαρµοσµένες στον µανδύα µπετόν, προφανώς µεταγενέστερης κατασκευής. Στον Β',

Γ' και ∆' όροφο, τα παντζούρια είναι δίφυλλα, ανοιγόµενα, µεταλλικά (λαµαρίνα και

λάµα). Τα τριγωνικά αετώµατα προς τη δυτική αυλή, έχουν κυκλικό φεγγίτη. Τα

εσωτερικά κλιµακοστάσια είναι από ωπλισµένο σκυρόδεµα και µεταγενέστερα

προστέθηκε ανελκυστήρας για τις ανάγκες της λειτουργίας της καπναποθήκης.

Το κτίριο είναι κλασικό δείγµα µνηµειακού κτιρίου µε νεοκλασικές επιρροές

(πατούρες, γείσα κλπ). Ο αρχικός του χρωµατισµός ήταν ώχρα και για το λόγο αυτό

φέρει και την αντίστοιχη ονοµασία.67

67 Κ.Αδαµάκης, ∆ιδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. “Τα βιοµηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή

και πολεοδοµικός ρόλος”, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 35-36
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Η κατασκευή της καπναποθήκης στο Βόλο ολοκληρώθηκε το 1927, χρονιά του

πρόωρου θανάτου του Χέρµαν Σπίρερ. Γιος οδοντιάτρου µε µεγάλη περιουσία από την

Ελβετία, ξεκίνησε την καριέρα του και την ενασχόλησή του µε το καπνεµπόριο το 1902,

σε ηλικία µόλις 17 ετών, εργαζόµενος στον µεγάλο καπνεµπορικό οίκο 'ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ',

όπου και απέκτησε µεγάλη εµπειρία.

Το 1912 στη Σµύρνη ίδρυσε τον οµώνυµο καπνεµπορικό οίκο µε δραστηριότητα

σε όλη την Ευρώπη, µε υποκαταστήµατα στην Ελλάδα, Γερµανία, Ιταλία και Ελβετία.

Για τη δραστηριότητά του την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο µητροπολίτης

Σµύρνης Εθνοµάρτυρας Χρυσόστοµος τον απεκάλεσε «Μέγα Εθνικό Ευεργέτη», γιατί

πρόσφερε άσυλο στις υπό Ελβετική σηµαία καπναποθήκες του σε χιλιάδες πρόσφυγες,

που προσπαθούσε να τους φυγαδεύσει µε δικά του έξοδα στην Ελλάδα.

Η καπναποθήκη στο Βόλο για πολλά χρόνια απασχολούσε πάνω από 500 εργάτες,

κυρίως Μικρασιάτες. Αργότερα στον ίδιο χώρο λειτούργησε η καπνεµπορική αποθήκη

του Η. Κοέν, και εν συνεχεία περιήλθε στην ιδιοκτησία των Κ.Τ.Ε.Λ.68

Σήµερα η καπναποθήκη Σπίρερ είναι ιδιοκτησία του ∆ήµου Βόλου, ο οποίος

δηµιούργησε έναν πολυσήµαντο χώρο πολιτισµού, µε χώρο Θεάτρου - Συνεδριακού

Κέντρου - Εκθεσιακού Χώρου κ.λπ. Οι επεµβάσεις έγιναν σε τρία στάδια και

ολοκληρώθηκαν το 2001.

Είναι χαρακτηρισµένο ως ιστορικό, διατηρητέο µνηµείο από το ΥΠΠΟ µε την υπ'

αριθµ. ΥΠΠΕ/ ∆ΙΛΑΠ/ Γ/ 12029/ 671 της 11 ΑΠΡ./ 1981.

68 Ρ. Φρεζής, “Έρµαν Σπήρερ. Ένας εβραίος που έσωσε τους µικρασιάτες”, Χρονικά, Σεπτέµβριος -

Οκτώβριος 1996
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Το κτίριο κατασκευάστηκε στα 1926. Αποτελείται από δύο κτίσµατα. Το πρώτο σε

σχήµα Γ είναι το κυρίως κτίριο των αποθηκών, που καταλαµβάνει το βόρειο και δυτικό

τµήµα του οικοπέδου. Περιλαµβάνει πέντε επίπεδα, ήτοι: ηµιυπόγειο, υπερυψωµένο

ισόγειο, Α' και Β' όροφο και σοφίτα κάτω από την ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη. Οι δύο

πτέρυγες της αποθήκης έχουν εξωτερικούς πέτρινους φέροντες τοίχους από λιθοδοµή και

χωρίζονται σε πέντε ζώνες µε τέσσερις σειρές εσωτερικές κολώνες, οι οποίες είναι ξύλινες

και στηρίζουν µέσω ξυλίνων δοκών, τα ξύλινα πατώµατα των ορόφων και την εµφανή

ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη. Εσωτερικά χωρίσµατα δεν υπάρχουν και εσωτερική

κατακόρυφη επικοινωνία των ορόφων γίνονται µε ξύλινα κλιµακοστάσια.

Στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου βρίσκεται το διώροφο µε πλάκα κτίριο

των γραφείων. Εξωτερικά το συγκρότηµα παρουσιάζει αρχιτεκτονικό και µορφολογικό

ενδιαφέρον.

Η λιθοδοµή είναι εµφανής µε επιµεληµένο αρµό. Τα επίπεδα των ορόφων

σηµαίνονται µε οριζόντιες σοβατισµένες ζώνες. Τα ανοίγµατα στις όψεις είναι συµµετρικά

στους ορόφους και περιµετρικά κατασκευάζονται σοβατισµένα διακοσµητικά περιθώρια.

Στη νότια και ανατολική πλευρά οι στέγες εγκιβωτίζονται σε πέτρινο στηθαίο τοξωτής

µορφής, που τελειώνει σε επιµεληµένο σοβατισµένο γείσο. Η απορροή των οµβρίων

γίνονται µέσω σοβατισµένης γρηπίδας και η συλλογή τους µε δίκτυο οριζόντιων και

κατακόρυφων µεταλλικών υδρορροών. Το κτίριο µέχρι την στάθµη του δαπέδου του

ισογείου εµφανίζει «βάση» σοβατισµένη. Τα παράθυρα είναι ξύλινα δίφυλλα µε φεγγίτη,

στο µεν υπόγειο και ισόγειο µεταλλικά πατζούρια, στους δε Α' και Β' ορόφους µε δίφυλλα
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ξύλινα πατζούρια γερµανικού τύπου. Στο διώροφο κτίριο γραφείων εξωτερικά τα

παράθυρα φέρουν ξύλινα ρολά.

Το κτίριο είναι «παραδοσιακού τύπου», επηρεασµένο από τα βιοµηχανικά κτίρια

της βρετανικής κυρίως βιοµηχανικής επανάστασης, µε επιρροές από τον νεοκλασικισµό

(διακοσµητικά µοτίβα στις όψεις), αλλά κατά βάση κτισµένο µε παραδοσιακά υλικά

(πέτρα, ξύλο, στέγη, κεραµίδια).

Αντίστοιχες αποθήκες µε όµοιο τρόπο κατασκευής, υλικά και µορφολογία των

όψεων, υπάρχουν στις αποβάθρες της Κοπεγχάγης, στην Καβάλα, στη Σάµο και στην

Σµύρνη, περιοχές στις οποίες δραστηριοποιήθηκε ο Χ. Σπίρερ, µας οδηγούν λοιπόν στο

συµπέρασµα ότι χτίστηκαν από ντόπιους µαστόρους, µε ντόπια υλικά, αλλά µε µελέτες

και υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη ∆υτικοευρωπαίων µηχανικών έµπειρων σε

αντίστοιχες κατασκευές. H µορφολογία των ξυλοκατασκευών της στέγης καθώς και οι

σύνθετοι κόµβοι σύνδεσης των ξύλινων κολώνων και δοκών είναι εντελώς διαφορετικές

από τις αντίστοιχες τοπικές που χρησιµοποιούν το ντόπιο εργατοτεχνικό προσωπικό.69

69 Κ.Αδαµάκης, ∆ιδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. “Τα βιοµηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή

και πολεοδοµικός ρόλος”, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 33-34
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Το κτίριο της καπναποθήκης Παπάντου βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου επί

της οδού Φερρών, απέναντι από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό. Κτίστηκε κατά πάσα

πιθανότητα γύρω στα 1930, όπως και άλλες πολυώροφες καπναποθήκες εκείνης της

περιόδου (Κίτρινη Αποθήκη, Καπναποθήκη Σπίρερ κ.λπ). Στους σεισµούς του 1955 έγιναν

σηµαντικές ζηµιές στο κτίριο, το οποίο συντηρήθηκε και ενισχύθηκε. ∆εν γνωρίζουµε

µέχρι πότε λειτουργούσε ως καπναποθήκη. Τις τελευταίες δεκαετίες το κτίριο

λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος.

Τo 1993 έγινε µελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της παλιάς καπναποθήκης

από τον ∆ήµο Βόλου. Στο κτίριο πρόκειται να στεγαστεί το Μουσείο Πόλης του Βόλου,

ένας στεγασµένος εκθεσιακός χώρος όπου θα αναπτυχθούν διάφορες συλλογές που

προβάλλουν τη νεώτερη ιστορία της πόλης. Στον υπαίθριο χώρο θα διαµορφωθεί ένα

ενιαίο αρχαιολογικό πάρκο µε εκθέµατα από ευρήµατα κυρίως από τις ανασκαφές που

έχουν γίνει στο χώρο εντός του Κάστρου των Παλαιών.70

Το κτίριο της πρώην καπναποθήκης Παπάντου είναι τριώροφο µε ηµιυπόγειο. Το

εµβαδόν του ορόφου είναι 525 µ2 και το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου 1.912 µ2. Οι

εξωτερικοί τοίχοι είναι πέτρινοι φέροντες πάχους 70 εκ. και εσωτερικά υπάρχει κάνναβος

υποστυλωµάτων 60 Χ 60 από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Εσωτερικά τα πατώµατα είναι ξύλινα και στηρίζονται πάνω σε µεταλλικά δοκάρια.

Κατά τη λειτουργία της καπναποθήκης δεν υπήρχαν εσωτερικά χωρίσµατα και ο χώρος

70 Στοιχεία από τον ∆ήµο Βόλου, ∆ΕΜΕΚΑΒ, 2003
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Άποψη της καπναποθήκης πρίν την αποκατάσταση.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)

Λεπτοµέρεια της εισόδου.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)



ήταν ενιαίος. Εσωτερική επικοινωνία µέσω αιθρίου υπάρχει ανάµεσα στο ισόγειο και το

επίπεδο του παταριού, ενώ όλα τα επίπεδα επικοινωνούν µε ξύλινο κλιµακοστάσιο.

Το κτίριο στεγάζεται µε τετράριχτες ξύλινες στέγες και επικάλυψη γαλλικά

κεραµίδια.

Το κτίριο συγκαταλέγεται στα µνηµειακά κτίρια. Η κύρια όψη του οργανώνεται µε

βάση κεντρικό άξονα συµµετρίας σε τρεις ζώνες. Μικρές προεξοχές σε όλο το ύψος του

κτιρίου ορίζουν τις ζώνες των εισόδων του ισόγείου και των εξωστών του τελευταίου

ορόφου.

Τα κουφώµατα των ανοιγµάτων είναι ξύλινα και έχουν εξωτερικά ξύλινα

παντζούρια. Σιδεριές υπάρχουν στα µικρότερα ανοίγµατα του ηµιυπογείου.

Οι εξώστες του ορόφου έχουν δάπεδο από µάρµαρο µε µαρµάρινα σκαλιστά

φουρούσια και µεταλλικά κιγκλιδώµατα.

Μετά τους σεισµούς του 1955, το κτίριο ενισχύθηκε εξωτερικά µε µανδύα

οπλισµένου σκυροδέµατος. Το κτίριο αρχικά, πριν τις ζηµιές, είχε εµφανή τη λιθοδοµή

των εξωτερικών πέτρινων τοίχων και υπήρχαν διακοσµητικά περιθώρια γύρω από τα

ανοίγµατα.71

71 Κ.Αδαµάκης, ∆ιδακτορική διατριβή Α.Π.Θ. “Τα βιοµηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή

και πολεοδοµικός ρόλος”, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 39
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Εσωτερική άποψη πρίν την αποκατάσταση.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)

Εσωτερική άποψη πρίν την αποκατάσταση.

(αρχείο ∆Η.Κ.Ι.)
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Αποτύπωση κάτοψης της καπναποθήκης Παπάντου . (αρχείο ∆Η.Κ.Ι., επεξεργασία συντακτριών)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Παπάντου (07/02/2008) . (αρχείο συντακτριών)
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Καπναποθήκη Στεργίου (χάρτης 2.5.1. σελ183 ).

(αρχείο συντακτριών).

Ρώσικη Καπναποθήκη (χάρτης 2.5.1. σελ183 ).

Έπειτα από έρευνα και συνοµιλίες µε κατοίκους της περιοχής

πληροφορηθήκαµε οτι το εικονιζόµενο κτίσµα ήταν η Ρώσικη

καπναποθήκη. Βαµµένη µε έντονο κόκκινο χρώµα την περίοδο

της λειτουργίας της, αποτελούσε ένα σήµα κατατεθέν της πε-

ριοχής. Μεχρι και σήµερα διατηρούνται τα ξύλινα πατώµατα,

υποστυλώµατα και κουφώµατα. Η σκάλα που συνέδεε τον

όροφο µε το ισόγειο και το υπόγειο ήταν τοποθετηµένη στη

µικρή πλευρά.Μετά το 1930 όλοι οι εργαζόµενοι µεταφέρθηκαν

από τον Οργανισµό Καπνού στην καπναποθήκη της οδού Γαζή

µε Γαµβέτα. (πηγή προφορική µαρτυρία Α.Γιαννακούρα, αρχείο

συντακτριών).
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Γαλλική εταιρεία καπνού (χάρτης 2.5.1. σελ183 ).

Το κτίριο κτίστηκε την περίοδο του µεσοπολέµου, γύρω στα

1930, και χρησιµοποιήθηκε ως αποθήκη καπνών από την

Ελληνογαλλική Εταιρία, αλλά και άλλους καπνεµπορικούς

οίκους της πόλης. Στους σεισµούς του 1955 κατεδαφίστηκε

ο τρίτος όροφος και κατασκευάστηκε εκ νέου ο δεύτερος

µε το σύστηµα “Παρασκευόπουλου”. Το ισόγειο παρέµεινε

πέτρινο και ενισχύθηκε µε καλουπωτούς µανδύες µπετόν.

(αρχείο Κ.Αδαµάκη).

Καπναποθήκη Κατσέµη - Στρεφτάρη (χάρτης 2.5.1. σελ183 ).

Πρόκειται για ένα συγκρότηµα δύο πανοµοιότυπων κτιρίων, στη συµβολή των

οδών Γαλλίας, 54ου Συντάγµατος Ελλάς και Σοφοκλέους, τα οποία κτίστηκαν

περίπου το 1926 - 28. Έχουν καθαρό ορθογώνιο πρίσµα διαστάσεων 12 Χ 18,

µε εξωτερικούς πέτρινους φέροντες τοίχους και συµµετρική κάτοψη, χωρισµένη

σε 3 τµήµατα µε 2 σειρές υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος στο ισό-

γειο, επί του οποίου στηρίζονται δίδυµοι µεταλλικοί δοκοί IPE 200, που φέρουν

το ξύλινο πάτωµα του εσωτερικού παταριού του ισογείου. “Παραδοσιακός τύπος”

βιοµηχανικού κτιρίου µε σαφείς επιρροές από τον νεοκλασικισµό. Συµµετρία στις

όψεις, τριµερή οργάνωση καθ' ύψος µε τονισµό των τριών επιπέδων, διακοσµη-

τικά περιθώρια στα ανοίγµατα από τραβηχτό σοβά, τονισµό της κύριας εισόδου

µε προεξοχή της βασικής λιθοδοµής κατά 10 εκ. και προεξοχή της βάσης του κτι-

ρίου µε λιθοδοµή µεγαλύτερου πάχους.

(πληροφορίες αρχείο Κ.Αδαµάκη, φωτογραφία αρχείο συντακτριών).
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Καπναποθήκη Αλαµανή (χάρτης 2.5.1. σελ 183).

Η καπναποθήκη Αλαµανή, βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης. Το

κτίριο περατώθηκε το 1960-61 ως τριώροφο µε υπόγειο και αργότερα

έγινε η προσθήκη του ∆' ορόφου. Έχει σχήµα Γ και είναι τετραόροφο µε

ηµιυπόγειο. Στην ανατολική πλευρά του µεγάλου σκέλους είναι προσαρ-

τηµένο τµήµα τετραόροφου κτιρίου. Η φέρουσα κατασκευή είναι από

ωπλισµένο σκυρόδεµα κατά το κλασικό σύστηµα δοκός επί στύλου. Το

κτίριο µορφολογικά αναφέρεται στο µοντέρνο κίνηµα, η δε όψεις του και

η µορφολογική του αντιµετώπιση, παραπέµπει περισσότερο σε κτίριο

γραφείων παρά σε κτίριο αποθήκης.

(αρχείο Κ.Αδαµάκη).

Καπναποθήκη Οργανισµού Καπνού (χάρτης 2.5.1. σελ183 ).

Το κτίριο επί της οδού Γαζή, Γαµβέτα και Ογλ, κτίστηκε την περίοδο 1959-

61 και χρησιµοποιήθηκε ως χώρος εναποθήκευσης καπνού, γραφεία της

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ε.Ο.Κ. Βόλου και κατοικία του ∆ιευθυντού Περι-

φερειακής ∆ιεύθυνσης. Η κατασκευή του έγινε από ωπλισµένο σκυρόδεµα

σε πέντε ορόφους µε ηµιυπόγειο και δώµα. Στη γωνία Γαζή και Γαµβέτα,

υπήρχε το τριώροφο κτίριο του γραφείου και της κατοικίας του ∆ιευθυντού.

Το βασικό κτίριο µε λειτουργία αποθηκευτικού χώρου είναι 6όροφο µε ηµιυ-

πόγειο. Κλασική κατασκευή πολυώροφου κτιρίου, µε φέροντα οργανισµό

από ωπλισµένο σκυρόδεµα και τοίχους από µπατική οπτοπλινθοδοµή. Τα

δάπεδα είναι από γαρµπιλοµωσαϊκό. Τυπική περίπτωση κτιρίου το οποίο

εντάσσεται στις αρχές και τη λογική του “Μοντέρνου Κινήµατος”.

(πληροφορίες αρχείο Κ.Αδαµάκη, φωτογραφία αρχείο συντακτριών).



2.6 Αγρίνιο



Το Αγρίνιο, η καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας, το 1875 αποτελούσε εµπορικό κέντρο

µιας εύφορης αγροτικής περιφέρειας. Κάθε άνοιξη στον καπνόκαµπο του Βραχωρίου, σε

χωράφια φύτευαν, σκάλιζαν και µάζευαν τον καπνό. Επιπλέον το Αγρίνιο χαρακτηριζόταν

ως µια σύγχρονη µεγαλούπολη µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης, που ακόµη και αν

ατύχησε σε ορισµένους τοµείς, είχε µπροστά του την πρόκληση της οικονοµικής, κοινω-

νικής και πολιτιστικής του προόδου και θα τα καταφέρει µε την εργατικότητα των κατοί-

κων του και τη συνεργασία όλων. Προσέλκυσε πληθυσµό από τις γύρω επαρχίες αλλά

και από την τουρκοκρατούµενη Ήπειρο. Αυτή η ανάπτυξη εντείνεται µετά το 1870, τότε

που αυξάνεται και η παραγωγή του εκλεκτής ποιότητας καπνού, που αποκτά όλο και πε-

ρισσότερη σηµασία για την τοπική οικονοµία. Συγκεκριµένα καταγράφεται ότι η πόλη το

1870 έχει πληθυσµό περίπου 4.273 κατοίκους, ενώ το 1875 περίπου 4.700 και το 1879

αριθµεί 5.218 κατοίκους και συγκεντρώνει αρκετές υπηρεσίες, επαγγελµατίες, εµπόρους

και βιοτέχνες εκ των οποίων 6 έµποροι καπνών.

Η του Αγρινίου αρχίζει µετά

την δεκαετία του 1870 και οφείλεται στην εντατική καλλιέργεια εκλεκτών καπνών αλλά

και στην πραγµατοποίηση παράλληλα µεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρα Αχελώου, σιδη-

ροδροµική γραµµή Αγρινίου – Κρυονερίου, σκυρόστρωση οδού Αγρινίου – Μεσολογγίου

κ.α.) που διευκολύνουν τη σύνδεση µε το εξαγωγικό λιµάνι της Πάτρας και γενικότερα

τη διακίνηση των τοπικών προϊόντων. Η οικονοµική ανάπτυξη καθιστά το Αγρίνιο πόλο

προσέλκυσης πληθυσµού από τις γύρω ορεινές περιοχές αλλά και υπαλλήλων, εµπόρων,

τεχνιτών κτλ. από όλη την Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι την διαδικασία αστικοποίησης
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χάρτης 2.6.1 -

ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

της ευρύτερης περιο-

χής του Αγρινίου

(Αθήνα 1960)



και µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός της να φτάσει τους 8.039 κατοίκους το 1907. Η οικο-

νοµική ανάπτυξη επίσης συνοδεύεται από κοινωνική και πνευµατική άνθηση.

Το 1913 Παπαστράτου και Παναγο-

πούλου. Οι µεγάλες καπναποθήκες (Παπαστράτου, Παναγοπούλου, Παπαπέτρου κ.α.), τα

δηµόσια κτίρια, αλλά και οι κατοικίες της άρχουσας τάξης, τα περισσότερα νεοκλασικά

κτίρια, κτίζονται στο νέο τµήµα της πόλης νότια και νοτιοδυτικά της πλατείας Μπέλλου

ακολουθώντας τις χαράξεις του Βαυαρικού σχεδίου του 1852, ενώ οι νέοι κάτοικοί της

εγκαθίστανται εν γένει άναρχα στην περιφέρεια. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, το

1922 έρχονται να εγκατασταθούν στο Αγρίνιο 3.571 πρόσφυγες. Έτσι θα δηµιουργηθούν

συνοικισµοί βορειοδυτικά της πόλης. Οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται στην

καλλιέργεια και στην επεξεργασία του καπνού. Αυτό θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη,

που συνεχίζεται σε όλη την περίοδο του µεσοπολέµου.

Το Αγρίνιο σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα των αρχών του εικοστού αιώνα

ήταν µια επαρχιακή κωµόπολη χωρίς καµία υποδοµή. Η αισθητική της πόλης ήταν γκρίζα,

αλλά διακατέχονταν από ισχυρές φιλοδοξίες των πολιτών για ποικιλόµορφη ανάπτυξη

χάρη στο προϊόν του καπνού και στην αγωνία των κατοίκων για ανάταση ζωής. Αυτή την

περίοδο η παραγωγή και η καπνεµπορία βρίσκονται στο απώγειό τους. Η εκλεκτή ποιό-

τητα των αγρινιώτικων καπνών, η τεχνογνωσία των καπνεργατών Αγρινίου αλλά και το

άριστο µάρκετινγκ των Αδελφών Παπαστράτου, Αδερφών Παναγοπούλου, Αδελφών

Ηλιού, Αδελφών Παπαπέτρου, καθιστούσαν περιζήτητα τα Αγρινιώτικα καπνά στις αγορές

του “Εξωτερικού”. Επιπρόσθετα µε τους προαναφερθέντες οι Αφοί Σακελλαριάδη, Αφοί

Κόκκαλη, ο Θεµ. Καπέρδας, ο Αβραµίκος και ο Κοµποσιώρας, ο Βας.Παπαβασιλείου και

ο Χαρ.Φαρµάκης, έκαναν το Αγρίνιο ένα από τα πιο ξακουστά κέντρα καπνοπαραγωγής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας,

Ερευνυτικό πρόγραµµα ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων Αστικής Ανάπλασης και Περιβαλλοντικής Αναβάθµη-

σης Κεντρικής περιοχής ∆ήµου Αγρινίου, σελ. 12-13, (Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Αγρινίου) 220
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Τοπογραφικό διάγραµµα πόλης Αγρινίου, καπναποθήκη Παπαστρά-

του και Παναγοπούλου. Πάνω: 23 Οκτωβρίου 1926 και κάτω: 16

Απριλίου 1929 (αρχείο ∆.Μαντζανά, επεξεργασία συντακτριών)



και καπνεργασίας της χώρας. Ενώ, όπως προαναφέραµε ο ερχοµός των προσφύγων από

την Μικρασία και τον Πόντο ήταν καταλυτικός για τις κοινωνικές εξελίξεις.73

Η Εφηµερίδα Φως Αγρινίου το 1931, έγραφε: Στη δεκαετία 1920-1930 η καπνο-

παραγωγή και το καπνεµπόριο βρίσκονται στο κατακόρυφο. Μαζί ανυψώνεται και το

συνδικαλιστικό κίνηµα των καπνεργατών. Τον Απρίλιο του 1910 είχε ιδρυθεί στο Αγρίνιο

το Σωµατείο Καπνεργατών η “Αλληλοβοήθεια” (από τους Κ.Χαντζάρα, ∆.Τριανταφύλλου,

Χρ.Τσαµπά, ∆.Κουτσούκη, Μιχ.Γαζέτα, Θ.Κάµπα, Χρ.Μπάκα). Έπειτα ιδρύθηκε και άλλο

σωµατείο το 1911. Ο ερχοµός µάλιστα των προσφύγων φέρνει νέα πνοή, νόηµα και µα-

χητικότητα στον αγώνα τους. Βρισκόµαστε σε περίοδο παγκαλικής δικτατορίας και ενώ

το Αγρίνιο προοδεύει και τα κέρδη των καπνεµπόρων αυξάνονται στις νεόκτιστες καπνα-

ποθήκες (που δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν τις αποθηκευτικές ανάγκες του αυξη-

µένου προϊόντος), το αίτηµα των καπνεργατών γι αύξηση αποδοχών δεν γίνεται δεκτό.

Στο δίκαιο αίτηµα των καπνεργατών απειλούν ότι θα µεταφέρουν τα καπνά για επεξερ-

γασία σε άλλες πόλεις. Η λαϊκή οργή και κοινωνική ανησυχία κυριαρχούν στην καπνού-

πολη. Τα αιτήµατα των καπνεργατών απορρίπτονται και τα τρένα φορτώνονται µε καπνά.

Η απειλή των καπνεµπόρων έγινε πραγµατικότητα. Οι καπνεργάτες εναντιώνονται και

ξεφορτώνουν τα δέµατα από το τρένο µε αποτέλεσµα τα γεγονότα που ακολούθησαν

την 31η Ιουλίου, να γίνουν εφιάλτες στις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους. Το πρώτο κα-

πνεργατικό αίµα χύνεται και στο Αγρίνιο.74

Σχετικά µε τις διανύεται µια νέα δεκαετία, µέχρι τις αρχές

του νέου αιώνα, που είναι µεταβατική και παρουσιάζει νέα στοιχεία στις οικοδοµές. Γί-

νονται πιο µεγάλες, µε µια διάθεση καλαισθητικής παρουσίασης, προσπαθώντας να ξε-

φύγουν από την παραδοσιακή κατοικία και να “περάσουν” σε κάτι µεταξύ κατοικίας και

73Μπαρχάµπας Αριστείδης, «Καπνεργάτες - Οι κυνηγοί του ονείρου» , Αγρίνιο Μάϊος του 2007, Σελ.94-97
74Μπαρχάµπας Αριστείδης, «Το Αγρίνιο Κάποτε...» , Αθήνα 2003, Σελ.196-197
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πνών (από το βιβλίο

Α.Μπαρχάµπα, “Το

Αγρίνιο κάποτε..”, 2003)

Καπνεργάτες απεργοί στου Παπαστράτου (από το βιβλίο Α.Μπαρχά-

µπα, “Καπνεργάτες, Οι κυνηγοί του ονείρου”, Μάιος 2007)



αποθηκευτικού χώρου (αποθήκης). Επιπλέον τα διώροφα σπίτια του Αγρινίου, εκ των

οποίων τα περισσότερα ανήκουν σε εµπόρους ή παραγωγούς καπνών, διαθέτουν υπό-

γειο, ισόγειο, όπου τοποθετούσαν τα δέµατα καπνού, και πρώτο όροφο, όπου διαµένει

ο ιδιοκτήτης.

Ελάχιστα σπίτια συνέχιζαν τον εξωτερικό διάκοσµο µετά το πέρας των εργασιών

των µαστόρων. Πολλά είχαν αρχίσει να κατασκευάζονται, αλλά δεν συνέχισαν πλέον

λόγω έλλειψης χρηµάτων. Έτσι πολλά σπίτια της πόλης έµειναν ατελείωτα. Τελικά η ατέ-

λεια άρχισε να γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισµα της Αγρινιώτικης κατοικίας του µεσοπο-

λέµου. Η τοιχοποιία δεν ήταν τέλεια ώστε να είναι εµφανής, ούτε αρµολογηµένη, οι δε

γωνίες δεν είχαν περιποιηµένα αγκωνάρια, αφού όλα αυτά θα καλύπτονταν από τα κο-

νιάµατα. Το συνδετικό υλικό της τοιχοποιίας είναι ανάµικτο µε κοκκινόχωµα, µε ψιλό χα-

λίκι και ασβέστη και µε αυτό τον τρόπο αποτελούσε ισχυρό συνδετικό υλικό για τις

τοιχοποιίες, που έµοιαζε µε την ρωµαϊκή λάσπη, την pozzolana. Με το πέρασµα του και-

ρού γινόταν και πιο σκληρό. Πολλοί ξένοι αρχιτέκτονες εντυπωσιάστηκαν από τον γκρίζο

τύπο των σπιτιών, όπου οι τεχνίτες χρησιµοποίησαν τον ψαµµίτη λίθο καλά πελεκηµένο

µε ισόδοµο σύστηµα δόµησης είτε σε όλη την όψη είτε σε καίρια σηµεία της, όπως γω-

νίες, παραστάδες, κτλ. Ένα από τα παραδείγµατα αυτών των κτιρίων αποτελούν οι Απο-

θήκες Παπαπέτρου.

Η εξόρυξη αυτής της γκρίζας πέτρας γινόταν στα νταµάρια της Αγίας Παρασκευής.

Από µαρτυρίες και διάφορα στοιχεία προκύπτει ότι µεγάλη και συστηµατική εξόρυξη γι-

νόταν στις αρχές του 19ου αιώνα για την κατασκευή µεγάλων κτιρίων, αποθηκών, δη-

µόσιων κτιρίων και µεγάλων κατοικιών. Μόνο µετά την κάθοδο των Σουλιωτών, που

έρχονται στο Βραχώρι, µετά την απελευθέρωση του Αγρινίου, αλλάζει και ο τρόπος κτι-
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Εξωτερική φωτογραφία καπναποθήκης Παπαπέτρου.

(πηγή διαδίκτυο)



σίµατος. Η Ήπειρος τροφοδοτεί µε κτίστες την περιοχή του Βραχωρίου.

Τα γκρίζα σπίτια, τα πετρόκτιστα, είναι ένας µύθος που δηµιουργήθηκε για την

πόλη του Αγρινίου για κάποια χρονική στιγµή. Είναι το πέρασµα από µια εποχή αρχιτε-

κτονικής νοοτροπίας και ενός ρυθµού που δεν µπόρεσε ποτέ να εξελιχθεί και να ολοκλη-

ρωθεί. Αυτό όµως το ηµιτελές, θεωρείται µια ιδιορυθµία που πέρασε σαν ένα

χαρακτηριστικό γνώρισµα της πόλης και που σήµερα έδωσε τη θέση του σ’ έναν άλλο

τύπο οικοδοµής και αρχιτεκτονικού ρυθµού, την πολυκατοικία.75

Συνεπώς διαπιστώνουµε ότι η ιστορία της πόλης του Αγρινίου είναι άρρηκτα συν-

δεδεµένη µε τον καπνό.Τα κτίρια των καπναποθηκών είναι κτίρια που έχουν σαφώς ιστο-

ρική, αρχιτεκτονική και πολιτισµική αξία για την πόλη. Επιπλέον αποτελούν σηµεία

αναφοράς στον πολεοδοµικό χάρτη. Το Αγρίνιο κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου ακο-

λουθεί κυριολεκτικά τους κύκλους του καπνού. Το µάζεµα, το στέγνωµα των φύλλων,

την επεξεργασία τους, τη δεµατοποίηση, τη µεταφορά στις καπναποθήκες της πόλης και

τη µετέπειτα επεξεργασία εκεί. Χαρακτηριστικά διώροφα κτίρια κτισµένα από πέτρα και

ξύλο, οι καπναποθήκες αποτυπώνουν όλες τις όψεις της πολύπλοκης σχέσης του καπνού

µε την πόλη της καπνεργασίας, τις καθηµερινές συνήθειες της δουλειάς, τον καταµερισµό

εργασίας, τις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στους καπνεµπόρους, τους καπνεργάτες και τις

καπνεργάτριες, τις πολύ συχνά αιµατηρές συγκρούσεις, τη µιζέρια, την εξαθλίωση, τη

φυµατίωση που θερίζει τους καπνεργάτες, αλλά και τη συµπαράσταση, τους αγώνες,

τους ήχους, τα χρώµατα,τις κρυφές ερωτικές µατιές στα σαλόνια επεξεργασίας, ακόµη

και το άρωµα του καπνού µιας έντονης και ταραγµένης καθηµερινής ζωής.

Ωστόσο η γεωγραφική µετατόπιση των κέντρων της καπνεργασίας οδήγησε στην

ερήµωση αυτών των ιστορικών κτιρίων της πόλης του Αγρινίου. Άδεια λοιπόν, µισογκρε-

75Μπαρχάµπας Αριστείδης, «Το Αγρίνιο Κάποτε...» , Αθήνα 2003, Σελ.29-32
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Γ.Σπ.Γερο-

λυµάτου”)



µισµένα, ξεχασµένα από τους ανθρώπους, όχι όµως και από τον χρόνο. Αυτή είναι η ση-

µερινή εικόνα των καπναποθηκών. Αυτό που αποµένει σήµερα είναι µια σιωπή, η σιωπή

στην οποία έχουν περιέλθει όλοι αυτοί οι χώροι που για χρόνια έσφυζαν από ζωή και

χρώµατα. Τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά πρωινά έφταναν στα καπνοµάγαζα πρώτα οι κα-

πνεργάτες κατά εκατοντάδες και η είσοδος τους γινόταν µε κωδωνοκρουσίες, όπως και

η έξοδός τους. Στην είσοδο υπήρχε ένα κουτί, στο οποίο οι εργάτες έριχναν τις µάρκες

τους. Κάθε µεταλλικός ήχος σήµαινε ένα ακόµη εξασφαλισµένο µεροκάµατο.

Η µορφή των χώρων καπνεργασίας του Αγρινίου ακολουθούσε απολύτως την λει-

τουργία τους. Καθώς χρειάζονταν φως στην επεξεργασία και σκιά στην αποθήκευση, αρ-

χιτεκτονικά οι αποθήκες εξασφάλιζαν φως ψηλά και σκιά χαµηλά. Συνεπώς στον πρώτο

όροφο στιβάζονταν τα ανεπεξέργαστα καπνά πάνω σε ξύλινα τελάρα, γνωστά ως κρε-

βαταριές, ώστε τα καπνόφυλλα να αερίζονται και να προστατεύονται από το σάπισµα.

Περιµετρικά και σε απόλυτη συµµετρία υπήρχαν ανοίγµατα που εξασφάλιζαν τον αερισµό

του χώρου, ήταν όµως µικρά, για να περιορίζουν το φωτισµό (στην αποθήκευση). Στο

δεύτερο όροφο γινόταν η επεξεργασία. Συµµετρικά µε τον πρώτο όροφο φτιάχνονταν

παράθυρα περιµετρικά, µε µεγαλύτερο όµως άνοιγµα, για να εξασφαλίζουν περισσότερο

φως.

Το εσωτερικό των καπναποθηκών ήταν ενιαίο και οι στέγες ξύλινες τετράριχτες

και καλύπτονταν από βυζαντινά κεραµίδια. Η κάτοψη τους ορθογωνική, που θυµίζει ένα

απλό κουτί παπουτσιών, µε τη στενή πλευρά να αποτελεί την πρόσοψη του κτιρίου. Ένα

αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό όλων αυτών των κτιρίων, είναι ότι διέθεταν µόνο µια πόρτα
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Καπναποθήκη Παπα-

στράτου εσωτερικά.

(αρχείο Κ.Νόλλας)
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χάρτης 2.6.2 -
Χαρακτηρισµένες καπναποθήκες του Αγρινίου ως διατηρητέα µνηµεία, Μάιος
1992, (αρχείο ∆.Μαντζανάς, Τεχνική Υπηρεσία)

χάρτης 2.6.3 - (τα νούµερα αντιστοιχουν σε πίνακα της επόµενης σελίδας)
Αεροφωτογραφία του 1977, µε τις υπάρχουσες καπναποθήκες του Αγρι-
νίου (αρχείο ∆.Μαντζανάς, Τεχνική Υπηρεσία, επεξεργασία συντακτριών)
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χάρτης 2.6.4 -
Καταγεγραµµένες καπναποθήκες του Αγρι-
νίου, (σύνθεση συντακτριών)
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και αυτή µάλιστα µε σχετικό µικρό άνοιγµα, αν σκεφτεί κανείς ότι επρόκειτο για δηµόσια

κτίρια βιοµηχανικού χαρακτήρα.76

Ανήκε στα τέσσερα αδέρφια, τον Επαµεινώνδα, τον Γιάννη, τον Σωτήρη και τον

Βαγγέλη. Τέλη του 18ου αιώνα ο Επαµεινώνδας και ο Γιάννης είχαν φύγει για σπουδές,

ενώ ο Σωτήρης και ο Βαγγέλης βγάζοντας το σχολαρχείο στο Αγρίνιο, δε συνέχισαν για

ανώτερες σπουδές µια και τα οικονοµικά της οικογένειας δεν το επέτρεπαν. Ο Βαγγέλης

σε ηλικία 12 ετών πήγε να εργαστεί ως µαθητευόµενος στο εµπορικό κατάστηµα του

Αναστάση Παναγόπουλου. Έπειτα από 5 χρόνια ο Βαγγέλης αποφάσισε να αναλάβει µια

µεγαλύτερη εταιρεία, την “Ρόζης και Βαρνάβας” (µια από τις µεγαλύτερες και σοβαρότε-

ρες της εποχής εκείνης). Ύστερα από 4 χρόνια (το 1905) σε ηλικία 22 ετών αποφάσισε

να κάνει δική του δουλειά και γι’ αυτό το 1906 συνεταιρίστηκε µε τον Σωτήρη Αυγερινό,

µε τον οποίο ίδρυσαν την οµόρρυθµη εταιρεία “Αυγερινός και Παπαστράτος” µε κύρια

απασχόληση της εταιρείας την αγοροπωλησία καπνού. Το Αγρίνιο ως κέντρο παραγωγής

καπνού του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ήταν γνωστό για την παραγωγή εκλεκτών καπνών

της περιφέρειας και ιδιαίτερα των καπνών Ζαπαντίου, Παραβόλας και Ξηροµέρου για την

εσωτερική κατανάλωση, καθώς και καπνών µυρωδάτων, για το εξωτερικό, που είχαν ζή-

τηση στην αγορά της Αιγύπτου.

Την εποχή εκείνη, στην περιοχή, το καπνεµπόριο γινόταν µε τρόπο ανοργάνωτο

και ευκαιριακό. Η εταιρεία όµως “Αυγερινός και Παπαστράτος” από τα πρώτα χρόνια της

λειτουργίας της, συστηµατοποίησε και οργάνωσε µε τρόπο αξιοζήλευτο τη διακίνηση

του προϊόντος, µε αποτέλεσµα ν’ αναγκάσει όχι µόνο τους ελληνικούς αλλά και ορισµέ-

76 ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο του δήµου Αγρινίου 2007,(πηγές: Μπαρχάµπας Αριστείδης, “Το Αγρίνιο Κά-

ποτε...” , Αθήνα 2003 και Καµίλο Νόλλας “Καπνοµάγαζα”)
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“Καπνεργάτες,

Οι κυνηγοί του

ονείρου”, Μάιος

2007)

Οι καπνεµπορι-

κοί οίκοι εξαγω-

γών καπνού

καταγεγραµµέ-

νοι στην εφηµε-

ρίδα Αίγιον.

(από το βιβλίο

Α.Μπαρχάµπα,

“Το Αγρίνιο κά-

ποτε...”, 2003)



νους ξένους οίκους ν’ αγοράσουν τα εκλεκτά καπνά τους. Έτσι µε τον καιρό, τα αιτω-

λοακαρνικά καπνά έγιναν γνωστά και στις ευρωπαϊκές αγορές του Ρότερνταµ, της Βρέµης

και του Αµβούργου. Το 1909 οι εργασίες επεκτάθηκαν και πήραν στη δουλειά και τον Σω-

τήρη Παπαστράτο, ενώ το 1913 ο Σ. Αυγερινός για λόγους υγείας αποσύρθηκε και έτσι

η εταιρεία διαλύθηκε και ιδρύεται νέα οµόρρυθµη µε την επωνυµία “Αδελφοί Παπαστρά-

του” στην οποία το 1914 πήραν και τον µεγαλύτερο αδελφό Γιάννη. Τώρα εκτός από

τις αγορές της Αιγύπτου και της Γερµανίας, για τα εκλεκτής ποιότητας καπνά τους άρχισε

να ενδιαφέρεται και η Αµερικάνικη Αγορά. Το 1915 κατάφεραν να ανοίξουν και την αγορά

της Ολλανδίας και στην εταιρεία συµµετέχει και ο Επαµεινώνδας.

Τον Αύγουστο το 1919 η εταιρεία “Αδελφοί Παπαστράτου” ολοκληρωµένη πλέον,

µετέφερε την έδρα της από το Αγρίνιο στην Αθήνα. Ταυτόχρονα ίδρυσε υποκαταστή-

µατα, για την αγορά των καπνών, στα κυριότερα καπνικά κέντρα της χώρας : στο Αγρί-

νιο, στον Πειραιά, στο Βόλο, στο Ναύπλιο, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη, στην

Καβάλα και αργότερα στη ∆ράµα, στην Ξάνθη, στη Σάµο και στη Σµύρνη (που ήταν

ακόµη Ελληνική). Οι αδελφοί Παπαστράτου ήταν πολύ διορατικοί και αντελήφθηκαν ότι

στις αποθήκες των διαφόρων καπνικών κέντρων επικρατούσαν ανθυγιεινές συνθήκες και

το προϊόν είχε ανάγκη από προσεκτική εναποθήκευση. Έτσι λοιπόν σκόπευαν να δηµι-

ουργήσουν αποθήκες ευρύχωρες και υγιεινέςι όπου τα καπνά θα τοποθετούνταν σωστό-

τερα, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφάλιζαν απαραίτητες συνθήκες για την υγεία.

Εκπονήθηκε ένα οικοδοµικό πρόγραµµα ανέγερσης 12 υποδειγµατικών και µεγάλων κα-

πναποθηκών. Σηµαντικό ήταν επίσης ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε µηχανή-

µατα για την επεξεργασία και την απορρόφηση της σκόνης του καπνού και τον αερισµό

των αποθηκών και προµηθεύτηκε σύγχρονα συστήµατα για την τεχνική ζύµωση των κα-
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Αδερφοί Παπαστράτου, οι µεγάλοι ευεργέτες (από το βιβλίο

Α.Μπαρχάµπα, “Το Αγρίνιο κάποτε...”, 2003)

Σιγαρέτα “Άσσος” Παπα-

στράτου (από το βιβλίο “Η

ιστορία του ελληνικού τσι-

γάρου”, χορηγός Παπα-

στράτος ΑΒΕΣ, δεύτερη

έκδοση, Αθήνα 1998)



πνών.77

Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή των καπναποθηκών ιδιοκτησίας Παπαστράτου

στο Αγρίνιο. Πρέπει να κτίστηκαν το διάστηµα µεταξύ 1905 και 1910. Πρόκειται για µε-

γάλο, γωνιακό, διώροφο συγκρότηµα των αρχών του αιώνα µας, που δεσπόζει της πλα-

τείας Συντριβανίου µε τον όγκο και τη µορφή του, στις οδούς ∆ηµ. Μακρή και

∆εληγιώργη. Ο κορµός του αποτελείται από δύο τµήµατα. Το ένα, γωνιακό, παλαιότερο

και το άλλο ογκωδέστερο. Τα και το ύφος του δεν πα-

ρουσιάζουν οµοιογένεια, αλλά µια τάση εκλεκτικισµού. Υπάρχουν στοιχεία ART DECO

που κύρια εκδηλώνονται στα τοξωτά παράθυρα, ενώ δεν λείπουν τα νεοκλασικά δείγ-

µατα, όπως θωράκιοι εσοχές και περιµετρικές κορνίζες γύρω από τα ανοίγµατα (που ση-

µειώνεται αφ’ ενός ότι είναι πολυάριθµα, αφετέρου ότι είναι συµµετρικότατα ως προς

τους δύο άξονες), µε αποκορύφωµα τα υπέρθυρα που πατάνε σε νεοκλασσικής µορφής

φουρούσια. Άλλο ένα χαρακτηριστικό, επίσης, είναι οι κεντρικοί πολύ µεγάλων διαστά-

σεων ψευδοπεσσοί στο κέντρο της όψης επί της πλατείας (επί του µικρότερου και πα-

λαιότερου τµήµατος).

Πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι το κτίριο εκτός της αισθητικής του αξίας έχει και

ιστορική, καθ’ ότι σαν αποθήκη καπνού ανήκει στα κτίρια που συνδέθηκαν αναπόσπαστα

µε τους κατοίκους της περιοχής και αποτέλεσαν σηµαντικό τεκµήριο της κοινωνικής ορ-

γάνωσης και οικονοµικής εξέλιξης της συγκεκριµένης περιοχής. Επιπλέον κάτι άλλο που

την καθιστά τόσο σηµαντική είναι ότι ανήκει στους µέγιστους κοινωνικούς ευεργέτες της

πόλης (όπως και δίκαια έχουν χαρακτηρισθεί). Για τους λόγους αυτούς στις 20/11/1990

77 Γεράσιµος Σπ. Γερολυµάτος, Αγρίνιο - ∆ρόµοι που γράφουν ιστορία ,Σελ.263-267
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Καπναποθήκη επεξεργασίας καπνών Παπαστράτου (από το βιβλίο

Α.Μπαρχάµπα, “Καπνεργάτες, Οι κυνηγοί του ονείρου”, Μάιος 2007)

Όψη παλαιότερου και µικρότερου τµήµατος καπνα-

ποθήκης Παπαστράτου (αρχείο συντακτριών,

16/12.2008)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Όψη παλαιότερου και µικρότερου

τµήµατος (µπροστά δεξιά) και νεώτε-

ρου και ογκωδέστερου (πίσω αρι-

στερά) καπναποθήκης Παπαστράτου

στην οδό ∆αγκλή µε Μακρή

Καπναποθήκη Παπα-

στράτου από οδό

Μακρή µε ∆αγκλή (αρ-

χείο Κ.Νόλλα)

Εξωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης ιδιοκτησίας Παπαστράτου (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Όψη και λεπτοµέρειες ανοιγµάτων και στηθαίου,

παλαιότερου και µικρότερου τµήµατος καπναποθή-

κης Παπαστράτου στην οδό Μακρή.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Άποψη νεώτερου και ογκωδέστερου

καπναποθήκης Παπαστράτου σε οδό

∆εληγιώργη

Άποψη νεώτερου

και ογκωδέστερου

καπναποθήκης

Παπαστράτου

προς αύλειο χώρο

σε οδό ∆ελη-

γιώργη

Σύνδεση παλαιότερου

και µικρότερου κτίσµα-

τος µε νεώτερου και

ογκωδέστερου καπνα-

ποθήκης Παπαστράτου

σε οδό ∆εληγιώργη

Εξωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Παπαστράτου (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη νεώτερου

και ογκωδέστε-

ρου καπναποθή-

κης

Παπαστράτου και

λεπτοµέρειες

ανοιγµάτων ορ-

γανωµένα σε

ζώνες, σε οδό ∆ε-

ληγιώργη

Καπναποθήκη Παπαστράτου (από το

βιβλίο Α.Μπαρχάµπα, “Καπνεργάτες,

Οι κυνηγοί του ονείρου”, Μάιος 2007)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Παπαστράτου
(Οκτώβριος 2003) . (αρχείο Καµίλο Νόλλα)



χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

Το κτίριο αυτό της καπναποθήκης εµφανίζει αξιόλογα .

Το γωνιακό και παλαιότερο είναι χαµηλότερου, κυβικού σχήµατος µε οµοιόµορφες όψεις

και τον εξώστη στον κεντρικό άξονα, ο οποίος περιβάλλεται από πεσσούς. Έχει συµµε-

τρικά ανοίγµατα και τονίζεται από τοξωτό στηθαίο στην επίστεψη, το οποίο αποκρύπτει

την απόληξη της δίρρικτης στέγης.Στην κεντρική είσοδο υπάρχει µία µαρµάρινη σκάλα

που καλύπτεται από σιδερένιο στέγαστρο. Η εξώπορτα είναι ταµπλαδωτή και περίτεχνη.

Το άλλο κτίριο, το ογκωδέστερο, χαρακτηρίζεται από την ρυθµική διαδοχή των

ανοιγµάτων του σε όλο το µήκος των όψεων. Τα παράθυρα του ορόφου έχουν τοξωτά

υπέρθυρα, είναι πολυάριθµα και συµµετρικότατα ως προς τους δύο άξονες. Επιπλέον τα

παράθυρα του ισογείου µε του ορόφου σχηµατίζονται σε κατακόρυφες στήλες και ανά-

µεσα σε δύο στήλες παραθύρων υπάρχει µία κατακόρυφη εσοχή καθ’ όλο το µήκος των

παραθύρων. Το στηθαίο και εδώ αποκρύπτει την απόληξη της στέγης.

που παρατηρούνται όπως τα δοµικά στοιχεία,

που ήταν κυρίως η πέτρα. Η φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία ήταν από πέτρα. Οι πόρτες

ήταν ξύλινες και τα παράθυρα επίσης. Τέλος στεγάζεται µε στέγες και επικαλύπτεται µε

γαλλικά κεραµίδια.

Στην οδό Κ. Παλαµά µε Παπαϊωάννου βρίσκεται η καπναποθήκη ιδιοκτησίας Πα-

παπέτρου που αναφέραµε και παραπάνω στη σελίδα Χ. Πρόκειται για τετραώροφο, ογκώ-

δες, πέτρινο κτίσµα που στεγάζεται µε πλάκα. Το κτίριο είναι πολύ επιβλητικό και

χαρακτηρίζεται από απόλυτη συµµετρία στην οργάνωση της όψης και της κάτοψης, αξο-

Νικόλαος ∆ρουκόπουλος, Εισήγηση σχετικά µε χαρακτηρισµό των καπναποθηκών στην πλατεία Συντρι-
βανίου ως διατηρητέο µνηµείο, Πατρα 11/4/1990, (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης
και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Καπναποθήκη Παπαπέτρου (νυν Ηλιού)

Άποψη νεώτερου και

ογκωδέστερου τµήµατος

καπναποθήκης Παπα-

στράτου από οδό ∆ελη-

γιώργη (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεότερης και

σύγχρονης αρχιτεκτονι-

κής κληρονοµιάς,

11/4/1990)

Μαρµάρινη σκάλα που

καλύπτεται από στέγα-

στρο.Σύνδεση παλαιό-

τερου και µικρότερου

κτίσµατος µε νεώτερου

και ογκωδέστερου, κα-

πναποθήκης Παπα-

στράτου, από οδό

∆εληγιώργη



νική προσπέλαση, τονισµό της κεντρικής εισόδου και κυριαρχία πρόσοψης, σαφήνεια

του κτιριακού όγκου. Στις όψεις κυριαρχούν τα παράθυρα (κύριο χαρακτηριστικό των

αποθηκών καπνού) και όλα διαθέτουν ένα υποτυπώδες µπαλκόνι. Η χρονολογία κατα-

σκευής του ανάγεται στο 1923, όπως αναγράφεται στην ταµπέλα της πρόσοψης του κτι-

ρίου. Σηµαντικό είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά µε τον προϋπάρχοντα σιδηροδροµικό

σταθµό, γεγονός που εξυπηρετούσε για την µεταφορά του καπνού στην Πάτρα (κοντινό

λιµάνι) και άλλους προορισµούς.

Το κτίριο της καπναποθήκης λοιπόν, είναι µεσοπολεµικό και πα-

ρουσιάζει µία ανοµοιογένεια και µια τάση για εκλεκτικισµό διαθέτοντας στοιχεία γερµα-

νικής, σύγχρονής επιρροής, στοιχεία ART NOUVEAU, πχ. στο στηθαίο µε την µεγάλη

χαρακτηριστική καµπύλη, ενώ δεν λείπουν τα νεοκλασικά δείγµατα που επικεντρώνονται

κυρίως στην διαµόρφωση της κεντρικής εισόδου (η οποία εξελίσσεται καθ’ όλο το ύψος)

µε τους τεραστίων διαστάσεων ψευδόπεσσους, µε την ενιαία αποµίµηση επικράνου δω-

ρικής καταβολής, µε άβακα και εχίνου όπου πατάει το γιγαντιαίο επιστύλιο που έχει σαν

στέψη την περιµετρική κορνίζα που ακολουθεί το γείσο, ενώ πιο πάνω καταλήγει στο

στηθαίο. Χαρακτηριστική είναι η µεγάλου µεγέθους κορνίζα που διατρέχει περιµετρικά τις

όψεις στο ύψος του δαπέδου του τελευταίου ορόφου, όπως και η απόλυτη συµµετρία

των ανοιγµάτων στις όψεις. Συνεπώς λόγω της κορνίζας το κτίριο χωρίζεται σε 3 ζώνες,

εκ των οποίων οι δύο επάνω (του τελευταίου ορόφου και µεσαία ζώνη) έχουν µια συνέ-

χεια ενώ η χαµηλότερη ξεχωρίζει αφού έχει κλίση προς τα έξω, ίσως για την εκµετάλ-

λευση του φωτισµού.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Τρένο που έφτανε και φόρτωνε στην είσοδο των καπναποθηκών το

1925, (από το βιβλίο Α.Μπαρχάµπα, “Καπνεργάτες, Οι κυνηγοί του

ονείρου”, Μάιος 2007)

Σκίτσο εισόδου της καπναποθήκης Παπαπέτρου, διακρίνονται ψευ-

δόπεσσοι, ταµπέλα µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία κατασκευής

και παράθυρα όψης, (πηγή διαδίκτυο)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Όψη καπναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο αρχαιολογικής εταιρείας Αγρινίου)

Τοµήη καπναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο αρχαιολογικής εταιρείας Αγρινίου)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Κάτοψη ισογείου (και όµοια του ηµιυπογείου) καπναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο αρχαιολογικής εταιρείας Αγρινίου)

Κάτοψη τυπικού ορόφου καπναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο αρχαιολογικής εταιρείας Αγρινίου)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Παπαπέτρου (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Άποψη από την

οδό Παπαϊωάννου

της καπναποθήκης

Παπαπέτρου

Πλάγια αποψη της κα-

πναποθήκης Παπαπέ-

τρου. ∆ιακρίνονται τα

πολυάριθµα παράθυρα

και η κλίση του εξωτερι-

κού τοίχου στο υπόγειο

Λεπτοµέρεια γείσου και περιµµετρικής κορνίζας κα-

πναποθήκης Παπαπέτρου

Άποψη από οδό Παπαϊωάννου κα-

πναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτο-

νικής Κληρονοµιάς, 11/4/1990)

Είσοδος της καπναποθήκης Παπαπέτρου.

∆ιαµορφώνεται µε τους τεραστίων διαστά-

σεων ψευσόπεσσους, διακρίνονται ταµπέ-

λες µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία

κατασκευής και το όνοµα του ιδιοκτήτη.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης
Παπαπέτρου (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Σκίτσο της καπναποθήκης Πα-

παπέτρου, διακρίνονται η επι-

βλητική είσοδος και η

κυριαρχία των παραθύρων στις

όψεις (πηγή διαδίκτυο)

Άποψη από την οδό

Λ.Μαβίλη της καπνα-

ποθήκης Παπαπέτρου

Κατασκευαστικά στοιχεία: οπτοπλινθοδοµή, τσιµεντένιο σενάζ, µεταλλικά ελάσµατα δεσίµατος τοι-

χοποιίας και κουφώµατα ξύλινα γαλλικά µε µπαλκόνι από σφυριλατηµένο σίδερο, αεραγωγοί
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εσωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Παπαπέτρου (Οκτώβριος 2003) . (αρχείο Καµίλο Νόλλα)

Είσοδος στο κέντρο της καπναποθή-

κης, απόλυτη συµµετρία του κτιρίου

Αερογέφυρα στο

κέντρο που ενώ-

νει τα δύο τµή-

µατα της

καπναποθήκης

∆ιάδροµος κατά µήκος της µεγάλης πλευράς της

καπναποθήκης, που ενώνει όλες τις αίθουσες
Χώρος αποθήκευσης καπνού,ξύλινα δάπεδα υπερυ-

ψωµένα για τον κατάλληλο αερισµό του καπνού και αε-

ραγωγοί στον τοίχο

Αερογέφυρα και διά-

δροµοι στο κέντρο που

ενώνει τα δύο τµήµατα

της καπναποθήκης

(πηγή διαδίκτυο)

Άποψη

εσωτερικά

της καπνα-

ποθήκης

(πηγή δια-

δίκτυο)
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Εσωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Παπαπέτρου (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Είσοδος στο κέντρο της Καπναποθήκης, απόλυτη συµ-

µετρία του κτιρίου, λήψη από την οδό Παπαϊωάννου

Είσοδος στο κέντρο της Καπναποθήκης, απόλυτη

συµµετρία του κτιρίου, λήψη από την οδό Λ.Μαβίλη



, είναι λιθόκτιστο µε ορατή οπτοπλινθοδοµή, ενώ ταυτόχρονα

υπάρχουν τσιµεντένια σενάζ που συµβάλλουν στη στατική επάρκειά του. Τα κουφώµατα

είναι ξύλινα, γαλλικά, ενώ το υποτυπώδες µπαλκόνι που διαθέτουν έχει σφυρήλατο κι-

γκλίδωµα. Επιπλέον διακρίνονται µεταλλικά ελάσµατα για το δέσιµο της τοιχοποιίας και

σε ορισµένα σηµεία φεγγίτες για αερισµό του χώρου. Εσωτερικά το δάπεδο είναι τσιµε-

ντένιο,ενώ υπάρχουν υπερυψωµένα τµήµατα ξύλινου δαπέδου για τον αερισµό του κα-

πνού.

Τέλος η κατάστασή του , από στατική και µορφολογική άποψη, είναι καλή και δεν

παρουσιάζονται εµφανείς τουλάχιστον φθορές. Το κτίριο είναι αξιόλογο αρχιτεκτονικά,

γιατί εκτός από τα αξιόλογα µορφολογικά στοιχεία που διαθέτει, ανήκει στην προαναφερ-

θείσα κατηγορία των κτιρίων που ήταν αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε τους κατοίκους της

περιοχής και την οικονοµική ζωή της πόλης. Είναι σηµαντικό για τη µελέτη της αρχιτε-

κτονικής, γιατί αποτελεί µια ενδιαφέρουσα περίπτωση επίδρασης των ξένων ρευµάτων

της αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο, σε κτίρια που κτίστηκαν από Έλληνες επιχειρη-

µατίες. Για τους λόγους αυτούς στις 20/11/1990 χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο

µνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

Ένα ακόµη κτίριο καπναποθήκης, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και συγκεκρι-

µένα στην οδό Μεσολογγίου 17, µε Βαρνακιώτη. Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα. Χαρα-

κτηρίστηκε επίσης ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού στις

15/4/1992. Είναι διώροφο µε υπερυψωµένο υπόγειο, πέτρινο, κεραµοσκεπές. Ο κάθε

όροφος είναι ενιαίος, λόγω της χρήσης του, στο υπόγειο υπάρχουν ,διαδοχικά σε κατά

79 Νικόλαος ∆ρουκόπουλος, Εισήγηση σχετικά µε χαρακτηρισµό καπναποθήκης Παπαπέτρου ως διατηρη-
τέο µνηµείο , Πατρα 11/4/1990, (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρ-
χιτεκτονικής Κληρονοµιάς)
80 Κατασταση διατηρητέων κτιρίων Αγρινίου, (αρχείο ∆. Μαντζανά, Τεχνική Υπηρεσία Αγρινίου) 241
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Καπναποθήκη Ηλιού, (νυν ιδιοκτησία ∆ήµου Αγρινίου)

Άποψη καπναποθήκης Παπαπέτρου (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και

σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, 11/4/1990)

Καπναποθήκη Ηλιού, Μεσολογγίου 17



µήκος σύνδεση, υποστυλώµατα, ενώ στο ισόγειο και όροφο υπάρχουν περιορισµένων

διαστάσεων, κατά µήκος, χωρίσµατα από τσατµά.

οι επιφάνειες των όψεων εµφανίζουν ισόδοµη διάρθρωση και

συµµετρική διάταξη, ως προς κεντρικό άξονα, των κουφωµάτων πλην της πίσω όψης,

όπου προεξέχει µικρός όγκος που στεγάζει βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες, κλπ.). Υπάρ-

χει συµµετρία στην κύρια όψη και τονίζεται από τις δύο εισόδους στο κτίριο, οι οποίες

είναι τοποθετηµένες συµµετρικά ως προς τον κεντρικό άξονα και φέρουν σιδερένια έντε-

χνα στέγαστρα και σιδεριά ίδιας τέχνης στον φεγγίτη, που προκύπτει από το τέλος του

ξύλινου κουφώµατος έως το ύψος του στεγάστρου. Επίσης οι είσοδοι διακοσµούνται

από ψευδόπεσσους εκατέρωθεν, και πιο πάνω µε διακοσµητικό τραβηχτό. Ανάλογες δια-

κοσµητικές ταινίες πλαισιώνουν όλα τα ανοίγµατα των όψεων, ενώνοντας αυτά του ισο-

γείου µε του ορόφου (δηµιουργώντας δηλ. κατακόρυφες στήλες παραθύρων), που

βρίσκονται πάντα σε αντιστοιχία.

Ως προς τα παρατηρούνται ως δοµικό στοιχείο η

πέτρα και το ξύλο. Η φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία ήταν από πέτρα. Όπως προανα-

φέραµε υπήρχαν κάποια µεταλλικά διακοσµητικά. Ξύλινες σκάλες µε έντεχνα ξύλινα κι-

γκλιδώµατα οδηγούν από την είσοδο στο ξύλινο πάτωµα του υπερυψωµένου ισογείου.

Ξύλινο είναι επίσης και το πάτωµα του ορόφου, καθώς και οι σκάλες επικοινωνίας υπο-

γείου – ισογείου – ορόφου που βρίσκονται στις δύο πλευρές στενές πλευρές του κτίσµα-

τος. Επιπλέον στο υπόγειο υπήρχαν ξύλινα υποστυλώµατα, που βοηθούσαν στην

στήριξη, ενώ στο ισόγειο όπως προαναφέραµε υπήρχαν χωρίσµατα από τσατµά. Οι πόρ-
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Βόρεια και δυτική οψη καπναποθήκης Ηλιού (αρχείο Υπ. Πο.,

Μάιος 1991)

Βόρεια και ανατολική οψη καπναποθήκης Ηλιού (αρχείο Υπ.Πο.,

Μάιος 1991)



τες είναι ξύλινες ταµπλαδωτές και τα παράθυρα είναι ξύλινα γερµανικού τύπου. Τέλος η

στέγη είναι διπλή τετράρριχτη και επικαλύπτεται από γαλλικά κεραµίδια.81

81 Ρεγγίνα Ραζή-Αλεξανδράτου, Εισήγηση σχετικά µε χαρακτηρισµό καπναποθήκης Ηλιού ως διατηρητέο
µνηµείο , Πατρα Μάιος 1991, (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχι-
τεκτονικής Κληρονοµιάς)
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∆ιακοσµητικές

ταινίες που πλαι-

σιώνουν τα

ανοίγµατα της κα-

πναποθήκης

Ηλιού

Είσοδος της

καπναποθήκης

Ηλιού διακο-

σµηµένη µε

ψευδόπεσσους

Σιδερένιο στέ-

γαστρο εισόδου

της καπναπο-

θήκης Ηλιού

Εσωτερικό πόρτας

εισόδου και σκάλα

ανόδου της καπνα-

ποθήκης Ηλιού

Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης
Ηλιού (Μάιος 1991) . (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύ-
θυνση Νεότερης και σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς)



244

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Εξωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Ηλιού (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Νότια και δυτική οψη της καπναποθήκης Ηλιού

Άπόψεις ανατολικής όψης της καπναποθήκης Ηλιού (αρχείο

Υπ. Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτ. Κληρονοµιάς,Μάιος 1991)

Βόρεια και δυτική οψη της καπναποθήκης Ηλιού και επάνω

λεπτοµέρειες

Λεπτοµέρεια

ανοιγµάτων δυτι-

κής όψης (επί της

οδού Μεσολογ-

γίου) της καπνα-

ποθήκης Ηλιού
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Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Ηλιού (16/12/2007) . (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νε-
ότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Άπόψη δυτικής όψης της καπναποθήκης Ηλιού Άπόψη υπογείου µε ξύ-

λινα υποστηλώµατα

Ξύλινη σκάλα ανόδου από υπόγειο σε όροφο και

υποστηλώµατα οροφής

Μερική άποψη ξύλινης σκάλας ανόδου από υπόγειο

σε όροφο και υποστηλώµατα οροφής

Άπόψεις πρώτου ορόφου



Ο Ανδρέας Παναγόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1883. Ο πατέρας του, ο Ανα-

στάσης έχει έρθει από πολύ µικρός από τα Καλάβρυτα στο Αγρίνιο, το 1883 και άρχισε

να εργάζεται ως τεχνίτης στα µάλλινα ανδρικά είδη για τους φουστανελάδες. Κατόπιν

άνοιξε δικό του µαγαζί και εξελίχθηκε, σ’ έναν από τους ευπορότερους νοικοκυραίους του

Αγρινίου. Έτσι ο Ανδρέας, το µεγαλύτερο από τα 9 παιδιά της οικογένειας, διακόπτει τις

σπουδές του, µετά από τον θάνατο του πατέρα του, για να συνεχίσει το επάγγελµα του

πατέρα του, το οποίο είχε εξαπλωθεί και στο εµπόριο εγχώριων καπνών. Κατάφερε µε

την οξυδέρκεια του να αναδείξει τον καπνεµπορικό οίκο, σ’ έναν από τους κυριότερους

εξαγωγείς ελληνικών καπνών. Το καλλιεργηµένο πνεύµα του και οι ανθρωπιστικές του

αντιλήψεις ήταν πράγµατι η πηγή κάθε προοδευτικής και εκπολιτιστικής κίνησης στο

Αγρίνιο κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας. Το 1925 τον εξέλεξαν ∆ήµαρχο.

Παρέλαβε το µικρό τότε Αγρίνιο και το µετέβαλε σε πόλη. Γενικά το Αγρίνιο κυριαρχείται

από την ισχυρή δηµιουργική προσωπικότητά του.82

Η καπναποθήκη Παναγοπούλου, της οδού Αφ. Παναγοπούλου και Θ. Γρίβα κτί-

στηκε το 1926 – 1928. Πρόκειται για ένα διώροφο, πέτρινο κτίριο, ορθογωνίου σχήµατος

και διαστάσεων 42.85µ x 21.90µ. ∆ιακρίνεται από την απόλυτη συµµετρία στην οργά-

νωση της όψης και της κάτοψης κάθώς και την σαφήνεια του κτιριακού όγκου. Επιπλέον

στο κτίριο παρατηρείται αξονική προσπέλαση από 3 εισόδους, οι οποίες φαίνεται να τµη-

µατίζουν το κτίριο σε 3 χώρους των 11µ x 21µ περίπου και ενώνονται µε ένα οριζόντιο

χώρο (τουλάχιστον όπως διακρίνουµε στο υπόγειο και α’ όροφο και στον β’ µόνο που στο

82 Γεράσιµος Σπ. Γερολυµάτος, Αγρίνιο - ∆ρόµοι που γράφουν ιστορία ,Σελ.248-249
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Καπναποθήκη επεξεργασίας καπνών Αφών Παναγοπούλου, στην

οδό Παναγοπούλου µε Θ.Γρίβα (από το βιβλίο Α.Μπαρχάµπα, “Κα-

πνεργάτες, Οι κυνηγοί του ονείρου”, Μάιος 2007)

Καπναποθήκη Παναγοπούλου (αρχείο Θ. Ανδρικόπουλου, από το

βιβλίο Α.Μπαρχάµπα, “Καπνεργάτες, Οι κυνηγοί του ονείρου”,

Μάιος 2007)



σχέδιο φαίνεται η διαρρύθµιση που θα γινόταν µετέπειτα, όπου οι 3 χώροι µετατρέπονται

σε έναν ενιαίο και προστίθενται χώρος υγραντηρίου και τουαλέτες). Σε προέκταση από

κάθε είσοδο υπάρχει 1 σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο. Στους 3 αυτούς χώρους

υπάρχουν 3 σειρές κολώνες (µε 2 σε κάθε σειρά) και 4 επιπλέον στο οριζόντιο τµήµα.

Περιµετρικά περιβάλλεται από ανοίγµατα, τα οποία εξασφαλίζουν τον απαραίτητο φωτι-

σµό για την επεξεργασία του καπνού. Τα ανοίγµατα αυτά βρίσκονται στις ίδιες θέσεις σε

όλους τους ορόφους και στο υπόγειο.

Γενικά είναι απλό αλλά µε ενδιαφέροντα , τυπικά για τις

καπναποθήκες. Καταρχήν σε όλες τις όψεις παρατηρείται συµµετρικότητα ανοιγµάτων

((κυρίως στην µπροστινή αλλά και στις πλάγιες όψεις). ∆ιακοσµητικά πλαίσια (από πέ-

τρες) υπάρχουν στις πόρτες. Οι όψεις διαχωρίζονται σε ζώνες. Μια ζώνη είναι στο λίγο

υπερυψωµένο υπόγειο, όπου η τοιχοποιία είναι επενδυµένη µε διαφορετικές πέτρες, µετά

η κεντρική οµοιόµορφη ζώνη και στο τελείωµα το παραθύρων όπου παρατηρείται µία ται-

νία περιµετρικά.

Το 1957 βγήκε άδεια για την κατασκευή νέου πενταόροφου (ύψους 20.40µ.) βιο-

µηχανικού κτιρίου του καπνεµπορικού οίκου «Αδελφών Παναγοπούλου», επί της οδού

Αν. Παναγοπούλου και ως επέκταση της προϋπάρχουσας καπναποθήκης. Επιπλέον περί-

που το 1958 ζητείται άδεια για προσθήκη 2 ορόφων στην ήδη υπάρχουσα καπναποθήκη.

Η παλιά καπναποθήκη είχε ύψος 10.20 και επιτρέπεται η κατασκευή 3 ορόφων κατά την

πρόσοψη και σε µέγιστο ύψος 12 µέτρων. Όµως τελικά για λειτουργικούς λόγους επιτρά-

πηκε η κατασκευή σε ύψος 13.80µ.83

83 Λέανδρος Ζωϊδης, “Τεχνική περιγραφή δια ανέγερσιν καπναποθήκης Αφών Παναγοπούλου”, Θεσσαλονίκη
12/6/1957 (αρχείο Πολεοδοµίας Αγρινίου)

247

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη
Καπναποθήκη Πα-

ναγοπούλου (από

το βιβλίο Α.Μπαρ-
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Πλάγια πρόσοψη καπναποθήκης Παναγοπούλου, αρι-

στερα η προσθήκη στο παλιό κτίριο και δεξιά η νέα απο-

θήκη (αρχείο Πολεοδοµίας Αγρινίου)
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Κάτοψη β’ ορόφου - ήδη υπάρχουσα καπναποθήκη Κάτοψη γ’ ορόφου - προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα καπναποθήκη

Κάτοψη α’ ορόφου - ήδη υπάρχουσα καπναποθήκηΚάτοψη υπογείου - ήδη υπάρχουσα καπναποθήκη

Σχέδια της καπναποθήκης Παναγοπούλου (Μάιος 1957) . (αρχιτέκτονας Ζωίδης, αρχείο Πολεοδοµίας Αγρινίου)
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Κάτοψη δ’ ορόφου -

ήδη υπάρχουσα κα-

πναποθήκη (αρχείο

Πολεοδοµίας Αγρι-

νίου)

Το οικοδόµηµα αυτό που είχε ανακαινισθεί και επεκταθεί είναι συνδεδεµένο µε

τις µνήµες των παλαιοτέρων. Όχι µόνο γιατί σ’ αυτό εργάστηκαν εκατοντάδες καπνερ-

γάτες και συνδέεται ούτως ή άλλως µε τον καπνό και την οικονοµία της περιοχής που

στηρίχτηκε στην καλλιέργεια και την επεξεργασία του προϊόντος αυτού, αλλά και γιατί

συνδέεται µε τις µνήµες της κατοχής και της αντίστασης. ∆υστυχώς παρά τις προσπάθειες

που έγιναν από φορείς και κατοίκους, δεν επιτεύχθηκε η διατήρησή του κτιρίου µε από-

φαση στις 4/9/1990. Τώρα η καπναποθήκη Παναγοπούλου έχει γκρεµιστεί και στην θέση

της έχει ανοικοδοµηθεί πολυόροφη οικοδοµή. Γι’ αυτό και τα στοιχεία που έχουµε δεν

ήταν επαρκή για µια εκτενέστερη περιγραφή.84

84 πηγή διαδίκτυο

Εσωτερικά στην καπναποθήκη Παναγοπούλου, Οκτώβριος 2003

(αρχείο Κ.Νόλλας)
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Εξωτερικές φωτογραφίες της Καπναποθήκης Αβαρίκου (νυν ΟΤΕ) (16/12/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Κάτοψη δ’ ορόφου -

ήδη υπάρχουσα κα-

πναποθήκη (αρχείο

Πολεοδοµίας Αγρι-

νίου)

Άποψη καπναποθήκης Αβαρίκου από οδό Παναγοπούλου µε Σούλου

(από το βιβλίο Α.Μπαρχάµπα, “Το Αγρίνιο κάποτε...”, 2003)

Άποψη καπναποθήκης Αβα-

ρίκου από οδό Παναγοπού-

λου µε Μανδηλαρά

Άποψη εισόδου

καπναποθήκης

Αβαρίκου από οδό

νυν Σούλου πρώην

Παπακώστα
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Φωτογραφίες καπναποθηκών (αρχείο Α.Μπαρχάµπα)

Καπναποθήκη

Χασουράκη

στην οδό Παπα-

στράτου µε Σου-

λίου (από το

βιβλίο Α.Μπαρ-

χάµπα, “Το

Αγρίνιο κά-

ποτε...”, 2003)

Καπναποθήκη

Χασουράκη

στην οδό Παπα-

στράτου µε Σου-

λίου (από το

βιβλίο Α.Μπαρ-

χάµπα, “Το

Αγρίνιο κά-

ποτε...”, 2003)

Καπναποθήκη

ΕΟΚ, οδός

Μακρή (από το

βιβλίο Α.Μπαρ-

χάµπα, “Το

Αγρίνιο κά-

ποτε...”, 2003)

Καπναποθήκη

Παπαβασιλείου,

δεκαετία ‘20

στην πλατεία

Τσακανίκα (αρ-

χείο Μ.Λυµπου-

ρίδη, από το

βιβλίο Α.Μπαρ-

χάµπα, “Κα-

πνεργάτες, Οι

κυνηγοί του

ονείρου”, Μάιος

2007)



2.7 Πειραιάς



Το ∆εκέµβριο του 1933 ο Όθωνας µετέφερε την έδρα της κυβέρνησης από το

Ναύπλιο στην Αθήνα και κατόπιν ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει ο νόµος για τον

σχηµατισµό των δήµων. Ο ∆ήµος Πειραιώς που ήταν µέχρι τότε ακατοίκητος αρχίζει να

εποικίζεται σχετικά γρήγορα. Ο πληθυσµός του αριθµείται στους 100 κατοίκους το 1839

και 1.496 το 1848 , ενώ φτάνει τους 11.047 το 1870, τους 21.618 το 1879, τους 51.020

το 1896 και 74.580 το 1907. Οι πρώτοι κάτοικοι του, προέρχονται από τα νησιά (την

Ύδρα και κυρίως την Χίο) και την Πελοπόννησο.

Ο Πειραιάς, ευνοηµένος από την γεωγραφική του θέση και χάρη στο εµπόριο µε

το εξωτερικό, γίνεται το λιµάνι ανεφοδιασµού της πρωτεύουσας και χάρη της δικής του

παραγωγής, συµµετέχει στην οικοδόµηση και τον ανεφοδιασµό της Αθήνας. Το ξεκίνηµα

της ανάπτυξης του Πειραιά ήταν αργό αφού υπήρχε δισταγµός από την µεριά της

Κυβέρνησης. Ωστόσο δίπλα στις αποθήκες, οι οποίες κτίστηκαν αναγκαστικά για να

στεγάσουν τα εµπορεύµατα που προορίζονταν για την πρωτεύουσα, οικοδοµήθηκαν

σιγά- σιγά και σπίτια και άρχισε να υιοθετείται κάποιο σχέδιο πόλεως. Οι κατασκευές

ανεγείρονται µε περισσότερη πια τάξη, σχηµατίζουν δρόµους και µια νέα πόλη

δηµιουργείται.

Ο Πειραιάς είχε αρχίσει να αναπτύσσεται µε την εγκατάσταση ενός πλήθους από

εµπόρους, µικροεµπόρους, χειροτέχνες αρχαϊκού τύπου και µικροκατασκευαστές που

εργάζονται για τη δηµιουργία της πρωτεύουσας. Αργότερα εγκαθίστανται τεχνίτες που

φτιάχνουν τούβλα, κεραµίδια, ποτά, ζυµαρικά ,άλλοι που εργάζονται στον βιοµηχανικό

τοµέα, ενώ η δεσπόζουσα δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο λιµάνι είναι το
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Χάρτης Πειραιά το 1850 επάνω και 1970 κάτω (αρχείο Μ.Συνα-
ρέλη, βιβλίο “∆ρόµοι κσι λιµάνια στην Ελλάδα 1830 - 1880, Πο-
λιτιστικό τεχνολογικό ίδρυµα ΕΤΒΑ)



εισαγωγικό εµπόριο. Σηµειώνεται µάλιστα ότι από το 1846 έως το 1880 το µέσο ετήσιο

ποσοστό αύξησης των εισαγωγών ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο της Σύρου

(Ερµούπολη) και της Πάτρας. Η εκπληκτική αυτή ανάπτυξη του Πειραιά, αρχίζει την

δεκαετία του 1860 και αυτή η χρονολογία µάλιστα οροθετεί τη γέννηση ενός λιµενικού

συγκροτήµατος. Από το 1846 έως το 1860, οι εισαγωγές έχουν πολλαπλασιαστεί 6 φορές

(και 17 µέχρι το 1889). Στο λιµάνι του Πειραιά εισάγονται από τη Σµύρνη βιβλία, καπνός,

φρούτα, χαλιά και έπιπλα και διάφορα άλλα εµπορεύµατα από την Κωνσταντινούπολη,

τη Σύρο, την Γαλλία, την Αγγλία και την Αλεξάνδρεια.

Γύρω στο 1846 πιθανολογείται η ηµεροµηνία έναρξης των λιµενικών έργων. Τα

έργα αυτά άλλαξαν κυριολεκτικά την όψη του λιµανιού (βλέπε χάρτη σελ.253 ).

Κατασκευάστηκαν αποβάθρες, το λιµάνι καθαρίστηκε και η λεκάνη του έχει µεγαλώσει.

Έχει οικοδοµηθεί το κτίριο του Τελωνίου, που στέγαζε ναυτοδικείο, λιµεναρχείο,

ταχυδροµείο, και υγειονοµείο. Προς τον Νότο υψώνονται το λοιµοκαθαρτήριο και

αρκετές ιδιωτικές αποθήκες. Ως το 1860 τα έργα δεν διακόπτονται και ο Πειραιάς αποκτά

όλο και περισσότερο όψη σύγχρονου λιµανιού. Ο εξοπλισµός του Πειραιά ολοκληρώνεται

µε τη σιδηροδροµική σύνδεση µε την πρωτεύουσα, το 1869. Παρατηρείται σηµαντική

κίνηση ταξιδιωτών, τεράστιος όγκος µεταφερόµενων εµπορευµάτων, ένας τόπος

επίπεδος, κατάξερος χωρίς εδαφικές ανωµαλίες, ένας δρόµος γεµάτος σκόνη το καλοκαίρι

και σχεδόν αδιάβατος τον χειµώνα, που καθιστούσαν την ανάγκη για κάποια λύση. 85

85 Μ.Συναρέλη, βιβλίο “∆ρόµοι και λιµάνια στην Ελλάδα 1830 - 1880, Πολιτιστικό τεχνολογικό ίδρυµα
ΕΤΒΑ
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χάρτης 2.7.1 -

ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

της ευρύτερης περιο-

χής της Αθήνας

(Αθήνα 1960)



Όπως αναφέραµε προηγουµένως σε σχετική αναφορά για το Αγρίνιο, η εταιρεία

Παπαστράτου χαρακτηρίζεται αφ’ ενός για την µακρόχρονη πορεία της, αφ’ ετέρου για

την γρήγορη εξέλιξη της οικογενειακής εµπορικής επιχείρισης σε καπνοβιοµηχανία µε

δυναµική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι Αδερφοί Παπαστράτου είχαν

συνεισφέρει σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία αλλά ήταν συνυφασµένοι και µε την

κοινωνική προσφορά, αφού την εποχή εκείνη διενεργήθηκε ένα πλήθος από έργα

κοινωφελούς χαρακτήρα, τα οποία συντελέστηκαν και από χρήµατα που προήλθαν

από την εταιρεία αυτή.86

Η αρχική έδρα των εργασιών τους ήταν το Αγρίνιο και συγκεκριµένα η αρχή της

εταιρείας “Αδερφοί Παπαστράτου” ήταν το 1915. Τον Αύγουστο του 1919 η εταιρεία

µετέφερε την έδρα της από το Αγρίνιο στην Αθήνα. Ταυτόχρονα (όπως έχουµε

προαναφέρει στην σχετική αναφορά για το Αγρίνιο) ίδρυσε υποκαταστήµατα, για την

αγορά καπνών στα κυριότερα καπνικά κέντρα της χώρας: στο Αγρίνιο, στον Πειραιά,

στο Βόλο, στο Ναύπλιο, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, κι αργότερα

στη ∆ράµα, στη Ξάνθη, στη Σάµο και στην Σµύρνη που ήταν ακόµη ελληνική.

Μετέπειτα, λόγω αύξησης των εργασιών τους, το 1930 τόλµησαν να

πραγµατοποιήσουν ένα σχέδιο που από χρόνια µελετούσαν: να ιδρύσουν για πρώτη

φορά στην Ελλάδα, ένα πρότυπο εργοστάσιο σιγαρέτων που θα αποτελούσε σταθµό

86 πηγή διαδίκτυο (http://www.naftemporiki.gr/t+z/story.asp?id=1272573)
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Καπναποθήκη Παπαστράτου

Καπναποθήκη Παπαστράτος ΑΒΕΣ (από το βιβλίο “Η ιστορία του

ελληνικού τσιγάρου”, χορηγός Παπαστράτος ΑΒΕΣ, δεύτερη έκ-

δοση, Αθήνα 1998)

Το κτίριο της

Παπαστρά-

τος στον

Πειραιά σε

φωτογραφία

του 1960

(πηγή εφη-
µερίδα Ναυ-
τεµπορική)
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Σιγαρέτα “Άσσος” Παπαστράτος

ΑΒΕΣ (από το βιβλίο “Η ιστορία

του ελληνικού τσιγάρου”, χορη-

γός Παπαστράτος ΑΒΕΣ, δεύτερη

έκδοση, Αθήνα 1998)

Καπνεργοστάσιο

Παπαστράτος ΑΒΕΣ

(από το βιβλίο “Η

ιστορία του ελληνι-

κού τσιγάρου”, χορη-

γός Παπαστράτος

ΑΒΕΣ, δεύτερη έκ-

δοση, Αθήνα 1998)

Σιγαρέτα Παπαστρά-

τος (από το βιβλίο

“Η ιστορία του ελλη-

νικού τσιγάρου”, χο-

ρηγός Παπαστράτος

ΑΒΕΣ, δεύτερη έκ-

δοση, Αθήνα 1998)



για την εξέλιξη της καπνοβιοµηχανίας στη χώρα µας. Στον Πειραιά, δίπλα στις αποθήκες

της οµόρρυθµης εταιρείας τους, της “ΠΑΦΡΕΡ” όπου γινόταν η εναποθήκευση και η

επεξεργασία των καπνών που προορίζονταν για εξαγωγή, η “ΠΑΒΕΣ” αγόρασε διάφορα

οικόπεδα, συνολικά 7.600 τ.µ. για να κτίσει το καπνεργοστάσιο. Έτσι τα ακίνητα των

δύο εταιρειών τους αποτέλεσαν ένα ενιαίο συγκρότηµα από 12.000 τ.µ. στο γνωστό

τετράγωνο. Η οριστική µελέτη των σχεδίων για το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις του

έγινε στην Γερµανία. Την εκπόνηση τους και την εκτέλεση του κτισίµατος ανέλαβε ένας

καλός τους φίλος και καθηγητής του Πολυτεχνείου Περικλής Παρασκευόπουλος. Τον

Ιούλιο του ίδιου χρόνου ίδρυσαν λοιπόν την “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική

Εταιρεία Σιγαρέττων” (ΑΒΕΣ). Τον Μάιο 1931 εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο και από

εκτιµήσεις ειδικών της εποχής ήταν τεχνολογικό επίτευγµα για την εποχή και ένα από τα

τελειότερα στον κόσµο.87,88

Σηµαντικό θα ήταν να αναφερθεί ότι την εποχή εκείνη του 1930 γενικά ήταν

αναγκαίο να υπάρξει επιχειρηµατικότητα στη χώρα, να µεταποιηθεί και να αναπτυχθεί ο

Πειραιάς στον οποίο είχαν συσσωρευτεί και οι πρόσφυγες αλλά και πολλοί από την

εσωτερική µετανάστευση. Κατά συνέπεια συνδυάστηκαν µε άριστο τρόπο οι επιδιώξεις

των επιχειρηµατικών φορέων, των Αδερφών Παπαστράτου στην προκειµένη περίπτωση,

και της Πολιτείας. Η σύγχρονη αυτή επιχειρηµατική µονάδα πορεύτηκε για 75 χρόνια µε

επιτυχία και αποτελεσµατικότητα και συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας και της

οικονοµίας. 89

Η βρισκόταν στο

µικρότερο κτίσµα που βρίσκεται επί των οδών Γραβιάς και Αιτωλικού και µετέπειτα

87 Γεράσιµος Σπ. Γερολυµάτος, Αγρίνιο - ∆ρόµοι που γράφουν ιστορία, σελ.266, 268
88Γ.Στρατηγάκης, βιβλίο “Σωτήρης Αναστ. Παπαστράτος”, Αθήνα 1940, σελ.161
89 πηγή διαδίκτυοt (http://www.ypan.gr/c_announce/45_3102_cms.htm)
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πάνω: Τοπογραφικό διάγραµµα καπνεµπορικών επιχειρήσεων στον

Πειραιά, κάτω: φωτογραφία διασταύρωσης Γραβιάς µε Αιτωλικού

(αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρο-

νης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 11/4/1990)



επεκτάθηκε και δηµιουργήθηκε νέο τµήµα πιο µεγάλο. Το αρχικό αυτό κτίριο παρουσίαζε

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Είναι ένα παλαιό διώροφο κτίσµα (ισόγειο και

όροφος),νεοκλασικής µορφής, λιθόκτιστο που επικαλύπτεται από επίπεδο δώµα κυρίως

και κεραµωτή στέγη µόνο κατά την στενή ζώνη απόληξης των κλιµακοστασίων. Η

λειτουργική του διάρθρωση ήταν διαχωρισµένη σε τρία ανεξάρτητα διώροφα κτίσµατα,

κάθε ένα µε το δικό του κλιµακοστάσιο (βλ.κάτοψη επόµενης σελίδας). Το κτίριο δεν είχε

αυστηρή αξονική συµµετρία καθ’ όσον η πρώτη είχε πλευρική είσοδο ενώ οι άλλες δύο

είχαν είσοδο από την κύρια πλευρά του, µέσα από µια στενή ηµιυπαίθρια αυλή. Η

κεντρική είσοδος του ισογείου (της κύριας πλευράς) οδηγεί σε διάδροµο, ο οποίος διαιρεί

το κτίριο σε δύο χωριστά τµήµατα. Η διαµόρφωση πάντως των κατόψεων και των τριών

κτισµάτων είναι όµοια.

Η απόληξη των τριών κλιµακοστασίων που συµπληρώνεται από µικρούς

βοηθητικούς χώρους, βρίσκεται σε εσοχή ως προς το επίπεδο της κύριας όψης

διαχωρίζοντας το κτίριο σε δύο τµήµατα και καλύπτεται µε απλή δικλινή κεραµοσκεπή

στέγη, ενώ από την πλευρά της κύριας όψης διαθέτει µόνο ένα άνοιγµα προφανώς για

λόγους επίσκεψης του µπροστινού τµήµατος του δώµατος, παρουσιάζοντας έναν

εντελώς τυφλό τοίχο.

Οι όψεις του κτιρίου έχουν νεοκλασικό χαρακτήρα µε έµφαση στην κύρια όψη

επί της οδού Γραβιάς. Οι υπόλοιπες όψεις του κτιρίου, στον βαθµό που είναι ορατές

έχουν τον ίδιο χαρακτήρα σε πολύ πιο απλοποιηµένη µορφή. ∆εν είναι ορατές γιατί από

την µία πλευρά υπάρχει παλαιό απροσδιορίστου ηλικίας κτίσµα µέχρι τον πρώτο όροφο,

από την πίσω πλευρά έχει ανοικοδοµηθεί µε νόµιµη άδεια σε πλήρη επαφή νέο κτίριο,

ενώ στην τρίτη πλευρά προστατευτικός τοίχος από τσιµεντόλιθους καλύπτει κάθε

258

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Άποψη βοηθητικών χώρων στο δώµα.(αρχείο Υπουργείου Πολιτι-

σµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονο-

µιάς, 1987, επεξεργασία συντακτριών)

Άποψη βορεια - ανατολική, από οδό Γραβιάς (αρχείο συντακτριών,

9/6/2007)
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Κάτοψη ισογείου (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νε-

ότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1991) πάνω (λήψη 1): Άποψη

ισογείου και σκάλας

προς α’ όροφο, κάτω

(λήψη 2): άποψη εισό-

δου εσωτερικής αυλής

από κεντρική είσοδο

οδού Γραβιάς, (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεότερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονι-

κής Κληρονοµιάς, 1987)

1 2

ΓΡΑΒΙΑΣ
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3

4

ΓΡΑΒΙΑΣ

πάνω (λήψη 3): Άποψη

δωµατίου α’ ορόφου, κάτω

(λήψη 4): άποψη γωνιακού

δωµατίου α’ ορόφου προς

συµβολή οδών Γραβιάς και

Αιτωλικού, (αρχείο Υπουρ-

γείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεότερης και Σύγχρονης Αρ-

χιτεκτονικής Κληρονοµιάς,

1987)

Κάτοψη ισογείου (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νε-

ότερης και ΣύγχρονηςΑρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1991)

Άποψη εσωτερικής αυλής µε

φθορές(αρχείο Υπουργείου Πο-

λιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης

και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

Κληρονοµιάς, 1987, επεξεργα-

σία συντακτριών)
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ΓΡΑΒΙΑΣ

Κάτοψη δώµατος (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύ-

θυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονο-

µιάς, 1991)

7

5 6

πάνω (λήψη 7): Άποψη δώµατος, κάτω (αρι-

στερά: λήψη 6, δεξιά: λήψη 5): απόψη κερα-

µοσκεπούς τµήµατος δώµατος, (αρχείο

Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεότερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1987)
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Όψη από οδό Γραβιάς και

πανω λεπτοµέρεια παραθυ-

ρων δυτικής όψης (αρχείο

Υπ.Πο., 1987)

Βόρεια όψη από οδό Γραβιάς (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Νεότερης και Σύγχρονης ΑρχιτεκτονικήςΚληρονοµιάς, 1991)

∆υτική όψη (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νεό-

τερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1991)

Όψη από οδό

Γραβιάς (αρχείο

συντακτριών,

9/6/2007)
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Ανατολική όψη (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, 1991)∆υτική όψη (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, 1991)

Αριστερά: άποψη νότιας και

δυτικής όψης και δεξιά:

άποψη ανατολικής όψης (αρ-

χείο Υπ. Πολιτισµού, 1987)
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟΚουρτίνα Μελαχροινή . Παύλου Ελπινίκη

Τοµή κατά πλάτος (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Νε-

ότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1991)

Τοµή στις σκάλες (αρχείο

Υπουργείου Πολιτισµού,

∆ιεύθυνση Νεότερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονι-

κής Κληρονοµιάς, 1991)

Άποψη εσωτερικής

αυλής (αρχείο συντα-

κτριών, 9/6/2007)
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Βόρεια, κύρια

όψη από οδό

Γραβιάς

Εξωτερικές φωτογραφίες της καπναποθήκης Παπαστράτου (9/6/2007) . (αρχείο συντακτριών)

Κύρια είσοδος τονισµένη µε ψευδόπεσσους, που

καταλήγουν σε επιστήλιο

Εξώστες µε µεταλλικά κιγκλιδώµατα και λεπτοµέ-

ριες ανοιγµάτωνµε διακοσµητικά πλαίσια

Εξώστης που στηρίζεται σε µαρµάρινα φουρούσια



στοιχείο µέχρι το ύψος του πρώτου ορόφου. Κατά συνέπεια η µόνη όψη που παρουσιάζει

ενδιαφέρον είναι η κύρια επί της οδού Γραβιάς.

Το κτίριο αυτό έχει ενδιαφέροντα . Στην κύρια όψη του

κτιρίου τα ανοίγµατα του ορόφου περιβάλλονται από τραβηχτές ταινίες µε κυµάτια, ανά-

γλυφα τύµπανα στις ποδιές και στέψη από µικρά γείσα µε κυµάτια, ενώ του ισογείου

έχουν πιο απλή µορφή, µε εξωτερικά καµπύλα τοξωτά µεταλλικά κιγκλιδώµατα. Η κύρια

είσοδος του κτιρίου από την οδό Γραβιάς, τονίζεται από ψευδοπεσσούς που αποτελού-

νται από βάση κορµό και στέψη και καταλήγουν σε επιστήλιο µε κυµάτια και οδόντες

(προεξέχον γείσο). Στα δύο ανοίγµατα της κύριας όψης υπάρχουν εξώστες που στηρί-

ζονται σε µαρµάρινους κιλλίβαντες (φουρούσια) µε περίτεχνα µεταλλικά κιγκλιδώµατα.

Η απόληξη της όψης περιλαµβάνει µικρό γείσο που φέρει στη βάση του ταινίες µε οδό-

ντες και κυµάτια και στέφεται µε βυζαντινά κεραµίδια. Το δώµα περιβάλλεται από στη-

θαίο µε πήλινα διακοσµητικά κολωνάκια που διακόπτονται από πεσσούς. Όλα τα

εξωτερικά κουφώµατα, εκτός από της κύριας εισόδου, είναι γαλλικού τύπου χωρίς ιδιαί-

τερα διακοσµητικά ή άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία. Η κύρια είσοδος είναι ξύλινη τα-

µπλαδωτή µε ανοικτούς τους πάνω ταµπλάδες που καλύπτονται µε µεταλλικά

κιγκλιδώµατα. Τέλος στο εσωτερικό τα ταβάνια διακοσµούνται µε υδατογραφίες.

Σχετικά µε την του κτιρίου, το εξωτερικό περίβληµα του κτιρίου

καθώς και οι ενδιάµεσοι φέροντες τοίχοι είναι κατασκευασµένοι κυρίως από λιθοδοµή,

ενώ οι εσωτερικοί αποτελούνται από πλινθοδοµή µε πλήρεις οπτόπλινθους. Είναι χαρα-

κτηριστικό επίσης ότι στις περιοχές των κλιµακοστασίων οι λιθοδοµές έχουν αντικατα-
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Λειτουργικά - µορφολογικά - κατασκευαστικά στοιχεια

πάνω: Ανοίγµατα

ορόφου και κάτω:

άνοιγµα ισογείου µε

πιο απλή µορφή

(αρχείο Υπ. Πολιτι-

σµού, ∆ιεύθ. Νεότε-

ρης και Σύγχρονης

Αρχιτεκτονικής Κλη-

ρονοµιάς, 1987)



σταθεί από οπτοπλινθοδοµές, για λόγους οικονοµίας χώρου, µε αρνητικές επιπτώσεις

στην αντοχή του φέροντα οργανισµού. Τα πατώµατα είναι κατασκευασµένα από ξύλινες

δοκούς, µε λωρίδες ξύλου ως επικάλυψη και µπαγµάτι από κάτω. Σε ορισµένα σηµεία και

ιδιαίτερα στην οροφή του ηµιυπαίθριου χώρου υπάρχουν µεταλλικές δοκοί διατοµής δι-

πλού ταφ.

Τα δώµατα έχουν επικάλυψη µε µαλτεζόπλακες, προφανώς πάνω σε κατασκευή

που στηρίζεται και αυτή σε µεταλλικούς δοκούς. Τέλος η δικλινής κεραµοσκεπής στέγη

στηρίζεται πάνω σε ξύλινα ζευκτά µικρού ανοίγµατος. Τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του

κτιρίου δεν έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µε µόνα τα κλιµακοστάσια που είναι ξύλινα

απλής µορφής.

Με βάση ορισµένα χαρακτηριστικά της κατασκευής, όπως οι µεταλλικές δοκοί, η

σχεδόν παντελής έλλειψη τσατµάδων και εν µέρει τα δώµατα µε τις µαλτεζόπλακες, µαρ-

τυρούν ότι το κτίριο µάλλον έχει κατασκευαστεί κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου

αιώνα. Άλλες ενδείξεις που να µαρτυρούν την ακριβή περίοδο της κατασκευής του (επι-

γραφές, χρονολογία, ονόµατα κλπ), δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν.

Το διώροφο αυτό κτίριο ιδιοκτησίας ΑΒΕΣ Παπαστράτος που έχει όψη στην οδό

Γραβιάς, χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία,

µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού στις 22/08/1983, διότι έχει αξιόλογα µορφολο-

γικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η πρόταση περιλάµβανε την διατήρηση τµήµατος του

κτιρίου και προσαρµογή του στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, µε στόχο αφ’ ενός του πο-

λεοδοµικού ιστού και της κλίµακας της περιοχής, αφ’ ετέρου την αξιοποίηση του ακινήτου

και την αναβάθµιση κατά το δυνατόν του υποβαθµισµένου αυτού τµήµατος της πόλης.

Μ. Ραυτοπούλου, Εκθεση σχετικά µε την αποκατάσταση και επισκευή κτιρίου επί της οδού Γραβιάς 27
στον Πειραιά, ιδιοκτησία Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Αθήνα Ιούλιος 1991, (αρχείο Υπουργείου Πολιτισµού, ∆ι-
εύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)
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πάνω: Λεπτοµέρεια οροφής, υδατογραφία και κάτω: µεταλλική

δοκός στην οροφή (αρχείο Υπ. Πολιτισµού, ∆ιεύθ. Νεότερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, 1987)
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Παλιά καπναποθήκη και ανέγερση νέου τµήµατος στη νότια όψη

της προηγούµενης (αρχείο Υπ. Πολιτισµού, ∆ιεύθ. Νεότερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)

Παλιά καπναποθήκη και νέο τµήµα στη νότια όψη της προη-

γούµενης (αρχείο Υπ. Πολιτισµού, ∆ιεύθ. Νεότερης και Σύγ-

χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Συµπεράσµατα έρευνας



Συµπερασµατικά, η παρούσα εργασία προσπάθησε να αναδείξει µέσα από εκτετα-

µένη έρευνα - βιβλιογραφική και επιτόπια εµπειρική - τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των

καπναποθηκών στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια από πλευράς των

ερευνητριών να εντοπιστούν και επισηµανθούν συγκεκριµένες οµοιότητες αλλά και τυχόν

διαφορές µεταξύ των εν λόγω κτιρίων στις πόλεις των Σερρών, της Θεσσαλονίκης, της

Καβάλας, της Ξάνθης, του Βόλου, του Αγρίνιου και του Πειραιά. Η δοµή της εργασίας

στηρίχθηκε στην ανάπτυξη των εξής αξόνων: πόσο και πως εξελίχθηκαν οι πόλεις οι

οποίες στηρίχθηκαν στην επεξεργασία του καπνού, πως διαµορφώθηκαν ειδικότερα οι πε-

ριοχές των πόλεων αυτών που φιλοξένησαν τις καπναποθήκες και, τέλος, ποια είναι τα

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα κτίρια αυτά από αρχιτεκτονικής πλευράς.

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η διαρρύθµιση των καπναποθηκών ήταν

πολύ σηµαντική για την καλύτερη ποιότητα του καπνού. Κατά την καπνική σύσκεψη

στην Καβάλα το 1935 κύριο αίτηµα όλων των οµιλητών ήταν η µακροπρόθεσµη χο-

ρήγηση δανείων για την εγκατάσταση καπνοξηραντηρίων και αποθηκών ανάλογα µε

τις ανάγκες των καπνοπαραγωγών ιδιαίτερα στις περιοχές της Μακεδονίας και της

Θράκης όπου παρατηρείται σηµαντική έλλειψη91.

Ιστορικά οι χώροι της καπνεργασίας ποικίλλουν σε µέγεθος, µορφή, τεχνοτρο-

πία και ως προς τη θέση τους στον αστικό ιστό. Στη δεκαετία του 1870 οι πρώτες

καπναποθήκες ήταν µικρά διώροφα κτίρια, λιτά, χτισµένα µε ανεπίχριστη πέτρα. Η

µορφή τους ακολουθούσε απολύτως τη λειτουργία τους. Καθώς χρειάζονταν φως

στην επεξεργασία και σκιά στην αποθήκευση, αρχιτεκτονικά οι αποθήκες εξασφάλι-

91 Γενική ∆ιοίκησις Θράκης, «Καπνική Σύσκεψις Καβάλας», Τα επίσηµα πρακτικά, Σεπτέµβριος 1937, σελ

94
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3.1 Το “κτίριο”

χάρτης 3.1

Οι πόλεις που µελετήσαµε

(σύνθεση συντακτριών)



ζαν φως ψηλά και σκιά χαµηλά. Ως συνέπεια στον πρώτο όροφο στοιβάζονταν τα

ανεπεξέργαστα καπνά πάνω σε ξύλινα τελάρα, γνωστά ως κρεβαταριές, ώστε τα κα-

πνόφυλλα να αερίζονται και να προστατεύονται από το σάπισµα. Περιµετρικά υπήρ-

χαν ανοίγµατα που εξασφάλιζαν τον αερισµό του χώρου, ήταν όµως µικρά, για να

περιορίζουν τον φωτισµό. Στο δεύτερο όροφο γινόταν η επεξεργασία. Συµµετρικά

µε τον πρώτο όροφο φτιάχνονταν παράθυρα περιµετρικά, µε µεγαλύτερο όµως

άνοιγµα, για να εξασφαλίζουν περισσότερο φως. Όταν αυτό δεν επαρκούσε, ανοί-

γονταν φεγγίτες στις στέγες.

Το εσωτερικό των καπνοµάγαζων ήταν ενιαίο και οι στέγες ξύλινες τετράρι-

χτες και καλύπτονταν από βυζαντινά κεραµίδια. Η κάτοψή τους ήταν ορθογωνική,

σαν ένα απλό κουτί παπουτσιών, µε τη στενή του πλευρά να αποτελεί την πρόσοψη

του κτιρίου, ενώ στη µακριά βρίσκονταν οι πλάγιες όψεις. Τα κλιµακοστάσια ανα-

πτύσσονταν έτσι ώστε, η γραµµή ανάβασης να είναι ευθεία, παράλληλη στο µεγάλο

άξονα του κτιρίου, και ακουµπούσαν στον ένα από τους δύο τοίχους. Έδιναν έτσι τη

δυνατότητα για ασφαλέστερη και ευκολότερη µεταφορά των καπνοδεµάτων από

τον έναν όροφο στον άλλο. Τα πρώτα αυτά κτίρια ήταν ελεύθερα και από τις τέσ-

σερις πλευρές τους, εξασφαλίζοντας καλύτερο φωτισµό στον όροφο της επεξεργα-

σίας του καπνού.

Ένα αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των πρώτων αυτών κτιρίων είναι ότι κάθε

καπνοµάγαζο είχε µόνο µία πόρτα κι αυτή σχετικά µε µικρό άνοιγµα, αν σκεφτεί κα-

νείς, ότι επρόκειτο για δηµόσια κτίρια βιοµηχανικού χαρακτήρα. Μια πρώτη εξήγηση

αποτελεί το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα καπνά µεταφέρονταν µε τα χέρια και

εποµένως δεν υπήρχε ανάγκη για άνοιγµα µεγαλύτερο απ’ ότι εκείνο που θα επέ-
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∆ιαλογή και κοσκίνισµα καπνού σε καπνοµάγαζο (αρχείο

Μουσείου καπνού Καβάλας)

Καπναπο-

θήκη Ηλίου,

Αγρίνιο.

(αρχείο Κα-

µίλο Νόλλα)



τρεπε την είσοδο ή την έξοδο ενός φορτωµένου αχθοφόρου, γνωστού ως στιβαδό-

ρου στη γλώσσα του καπνού. Ωστόσο, από το µέγεθος της πόρτας, µπορεί να απο-

κρυπτογραφήσει κανείς τις µορφές της εργατικής πολιτικής και ελέγχου των

εργαζοµένων που συνδέονται µε την καπνεργασία.

Στη µοναδική κεντρική είσοδο του καπνοµάγαζου υπήρχε ένας θυρωρός, γνω-

στός ως καβάζης, ο οποίος ήταν επιφορτισµένος µε τον καθήκον της σωµατικής

έρευνας των καπνεργατών. Τις καπνεργάτριες τις έψαχνε αντίστοιχα η καβάζαινα92.

Ο στόχος ήταν διπλός. Πρώτον, έπρεπε να περιοριστεί το λαθραίο τσιγάρο, µιας και

οι καπνεργάτες µπορούσαν µε καπνό της εταιρείας και λαθραίο τσιγαρόχαρτο να

εξασφαλίσουν τα δικά τους καθηµερινά τσιγάρα. Τοποθετούσαν τον κλεµµένο καπνό

στο τσιγαρόχαρτο, έστριβαν το χαρτί γύρω από το ψιλοκοµµένο χαρµάνι και έφτια-

χναν χειροποίητα τσιγάρα. Παράλληλα όµως, η µοναδική πόρτα λειτουργούσε και ως

µηχανισµός ελέγχου στις µεγάλες απεργίες των εργατών, κάνοντας εύκολο τον εντο-

πισµό των απεργών και περιορίζοντας τις δυνατότητες οµαδικής εφόδου τους στα

καπνοµάγαζα. Έτσι, οι απεργοσπάστες παρέµεναν ασφαλείς και ανενόχλητοι στο

εσωτερικό των κτιρίων.

Με την άνθηση του καπνεµπορίου στις αρχές του 19ου αιώνα, οι καπναποθή-

κες αντικατοπτρίζουν τον πλούτο των ξένων κυρίως µεγαλέµπορων, που καταφθά-

νουν στις ελληνικές πόλεις. Όπως παρατηρεί η αρχιτέκτονας Σαπφώ Αγγελούδη, “οι

καπναποθήκες της εποχής αυτής είναι πολύ µεγαλύτερες από τις παλιότερες, κτι-

σµένες οµοίως µε πέτρα και ξύλο, στεγασµένες όµως µε δύο ή περισσότερες ξύλινες

δίρριχτες σκεπές. Χαρακτηρίζονται από τα πολλά συµµετρικά ανοίγµατα και τα τρι-

γωνικά αετώµατα των στεγών τους, που συχνά φέρουν φεγγίτες ορθογώνιους ή κυ-

92 Πέγιος Γ., Από την Ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήµατος της Καβάλας (1922-1953), Οργανισµός Εκ-

δόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1984, σελ. 27
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Καπναποθήκη

Αυστροελλη-

νική,Σεπτέµ-

βριος 2006

(αρχείο Καµίλο

Νόλλα)

Καπναποθήκη

Τόµπρου, Κα-

βάλα, ∆εκέµ-

βριος 2006

(αρχείο Κα-

µίλο Νόλλα)



κλικούς”93. Η αρχιτεκτονική τους ακολουθεί ένα λαικό νεοκλασικό ρυθµό, µε ελάχι-

στες εξαιρέσεις γερµανικού νεοκλασικισµού. Συχνά υπάρχει αποµίµηση λαξευτής λι-

θοδοµής στις γωνίες και στο ισόγειο, ενώ ταινίες ορίζουν εξωτερικά τα πατώµατα,

τονίζοντας έτσι τον οριζόντιο άξονα του κτιρίου. Τα µπαλκόνια είναι σπάνια, αλλά

όπου υπάρχουν είναι µεταλλικά, µε σφυρήλατες σιδερένιες κουπαστές και περίτεχνα

φουρούσια. Την ίδια διακοσµητική διάθεση της νέας αρχιτεκτονικής των καπναπο-

θηκών διαπιστώνουµε και στις εντυπωσιακές γέφυρες, που συνδέουν τις αντικριστές

καπναποθήκες µεταξύ τους περνώντας πάνω από τον δρόµο. Ο σκοπός τους είναι

λειτουργικός. Όταν τα συγκροτήµατα των καπναποθηκών άρχισαν να πυκνώνουν

και αναγκαστικά να γειτονεύουν µεταξύ τους, προέκυψε το πρόβληµα του φωτι-

σµού. Η λύση δόθηκε µε τη δηµιουργία µικρών υπαίθριων περασµάτων, που γεφυ-

ρώνονταν µε µεταλλικές κατασκευές συνδέοντας τις αποθήκες που ανήκαν στον ίδιο

καπνέµπορο. Με τον ίδιο τρόπο συνδέονται, για παράδειγµα, οι καπναποθήκες του

Αυστριακού Μονοπώλιου Καπνού στην Θεσσαλονίκη - το σηµερινό εµπορικό κέντρο

στην οδό Τσιµισκή - αλλά και οι καπναποθήκες της εβραϊκής εταιρείας Schinassi Bros

µε έδρα τη Νέα Υόρκη στην Καβάλα.94

Το εσωτερικό των καπνοµάγαζων παραµένει ενιαίο, το δάπεδο των ορόφων

είναι ξύλινο, όπως επίσης και η σκεπή. Κάποιες φορές στο εσωτερικό του κτιρίου

υπάρχει πηγάδι, ώστε να µεταφέρεται νερό στους ορόφους και να διατηρείται η επι-

θυµητή υγρασία στους χώρους αποθήκευσης του καπνού. Στις καινούριες αυτές κα-

τασκευές οι πόρτες είναι πάντοτε διπλές, µε τα εξωτερικά φύλλα περίτεχνα σιδερένια

και τα εσωτερικά ξύλινα µε υαλοπίνακες. Σε κάποια καπνοµάγαζα οι είσοδοι είναι

διακοσµηµένες και δηµιουργούν τριγωνικό αέτωµα, το οποίο περικλείει επιγραφή µε

93 Σ.Αγγελούδη-Ζαρκάδα, “Η Καβάλα ως Καπνούπολη”, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας-Ανατολικής Μακε-
δονίας, 1986, σελ.11
94 Ρεντετζή Μαρία,“Καπνοµάγαζα: η ιστορία µιας χαµένης κουλτούρας”, Καπνοµάγαζα, Καµίλο Νόλλας, εκ-

δόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σελ. 24,26,28
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Καπναποθήκη Τόµπρου, Καβάλα.

(αρχείο Κ. Νόλλα)



το όνοµα του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας και τη χρονολογία ανέγερσης του κτιρίου.95

Όσον αφορά την των κτιρίων διακρίνουµε δυο βασικές

κατηγορίες. Αυτά που εκτείνονταν καθ’ ύψος και εκείνα που εκτείνονταν κατά πλάτος.

Σε πολυώροφα κτίρια κάθε στάδιο (διαλογή, επεξεργασία, αποθήκευση) είχε και τον αντί-

στοιχο όροφο (ισόγειο, όροφος, ηµιυπόγειο). Σε µικρότερες καπναποθήκες που δεν είχαν

την πολυτέλεια των πολλών χώρων, υπήρχαν εσωτερικά χωρίσµατα από ελαφριές κατα-

σκευές (τσατµά) που διαχώριζαν και τα στάδια επεξεργασίας του καπνού. Τα κτίρια των

καπναποθηκών στην Καβάλα και την Ξάνθη είναι διώροφα, τριώροφα, τετραώροφα και

πολλά διέθεταν µεσοπάτωµα (πατάρι), και χαρακτηριστικό ήταν ότι τα παράθυρα της

κυρίας όψης, ξεκινούν από το µέσο του ισογείου και καταλήγουν στο µέσο του µεσοπα-

τώµατος. Με αυτή την τεχνική επιτυγχάνεται µικρή αναλογία εξωτερικής επιφάνειας προς

το συνολικό όγκο και συνεπώς εξοικονοµείται χώρος για τις απαραίτητες λειτουργίες.

Επρόκειτο για κτίρια ορθογωνικής κάτοψης, σχήµατος Γ και Π στις πιο πολλές των περι-

πτώσεων.

Η των ανοιγµάτων έπαιζε και αυτή σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση

των κατάλληλων συνθηκών για τα καπνά. Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα κτίρια η απο-

θήκευση γινόταν στο ηµιυπόγειο εξαιτίας της υγρασίας και της σκίασης που προσέφερε

ο συγκεκριµένος χώρος. Τα ανοίγµατα είναι µικρά και τοποθετηµένα ψηλά για να εµπο-

δίζουν την εισχώρηση του ηλιακού φωτός. Γενικότερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα κτίρια

95 Μορµόρη Πόπη, “Οι καπναποθήκες της Καβάλας”, αδηµοσίευτη εργασία, 1999, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

Καβάλας.
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3.2 Η λειτουργία

3.3 Η αρχιτεκτονική - µορφολογία

Μεσοπάτωµα καπναποθήκης Αξιώτη, στην Καβάλα. (αρχείο συντα-

κτριών ,27/10/2007)

Καπνά αποθηκευµένα στο υπόγειο του καπνοµάγαζου Glen To-

bacco Inc., στην Ξάνθη. (αρχείο συντακτριών ,27/10/2007)



των καπναποθηκών είναι τα πολλά και συµµετρικά ανοίγµατα, µε έντονο γύψινο διάκο-

σµο στις όψεις του, πλην όµως του βορρά. Στην Καβάλα, την Ξάνθη και το Βόλο διακρί-

νεται η διαµόρφωση πλαισίων στα παράθυρα από πλίνθους και πατητό κονίαµα. Στις

Σέρρες επικρατεί ο τονισµός των ακµών του κτιρίου µε την εµφανή και διακοσµητική

χρήση της λιθοδοµής. Στην Ξάνθη, την Θεσσαλονίκη και το Βόλο διακοσµητικές ζώνες

(σεναζ) στα ύψη των πατωµάτων ορίζουν την στάθµη τους και τονίζουν τον οριζόντιο

άξονα. Στη Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο που υπάρχουν κυρίως πολυώροφα κτίσµατα, κα-

τακόρυφες ταινίες διατρέχουν το κτίριο πλαισιώνοντας τα ανοίγµατα (κορνίζες) τονίζο-

ντας µε αυτόν τον τρόπο τον κάθετο άξονα. Συµµετρία υπάρχει στις όψεις τόσο ως προς

τον κατακόρυφο άξονα όσο και προς τον οριζόντιο. Σε αρκετές περιπτώσεις συµµετρία

διακρίνεται και ως προς την κάτοψη του κτιρίου (Καβάλα, Ξάνθη, Σέρρες). Υπάρχουν

ωστόσο και πολλά παραδείγµατα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου η κάτοψη ακο-

λουθεί το ακανόνιστο σχήµα του οικοπέδου.

Εσωτερικά επικρατούν ενιαίοι χώροι και µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν

εσωτερικά χωρίσµατα. Στις όψεις διακρίνονται οι στάθµες των πατωµάτων σε όλα σχεδόν

τα κτίρια είτε από τα εµφανή ελάσµατα (κλειδιά) είτε µε την χρήση διακοσµητικών ται-

νιών που πλαισιώνουν περιµετρικά όλο το κτίσµα. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου

τα κτίσµατα επιχρίονται εξωτερικά. Επίσης δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου άνωθεν

της κυρίας εισόδου υπάρχει ορθογώνιος ή κυκλικός φεγγίτης για τον καλύτερο αερισµό

του κτιρίου. Σε αρκετές καπναποθήκες της Καβάλας και της Ξάνθης, στις οποίες η ενα-

σχόληση µε τον καπνό άρχισε όταν οι πόλεις ήταν ακόµη µέρος την Οθωµανικής Αυτο-

κρατορίας, υπάρχει σε εµφανές σηµείο στην κεντρική του όψη ο τουγράς, δηλαδή

µαρµάρινη επιγραφή µε πιθανώς την σφραγίδα του Σουλτάνου. Οι στέγες είναι δίρριχτες
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Κατακόρυφες ταινίες διατρέχουν το κτίριο πλαισιώνοντας τα ανοίγµα-

ατα, καπναποθήκη Παπαστράτου στο Αγρίνιο (αρχείο συντακτριών

∆ιακοσµητικές ζώνες τονίζουν τον οριζόντιο άξονα στην καπναποθήκη

Καραδήµογλου στη Ξάνθη, Οκτώβριος 2005 (αρχείο Κ.Νόλλα)
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Συµµετρία ως προς την κάτοψη της ∆ηµοτικής καπναποθήκης, στην Καβάλα

(αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Καβάλας

Κάτοψη καπναποθήκηςΠαπαστράτου που ακολουθεί το ακανόνιστο σχήµα

του οικοπέδου, στην Θεσσαλονίκη (αρχείο Σ.Γκουβούση)

Συµµετρικά ανοίγ-

µατα, µε έντονο

γύψινο διάκοσµο

στις όψεις, στην

∆ηµοτική καπνα-

ποθήκη στην Κα-

βάλα (αρχείο

συντακτριών)

Η διαµόρφωση πλαισίων στα

παράθυρα από πλίνθους και

πατητό κονίαµα στην καπναπο-

θήκη Μαργαριτοπούλου Ξάνθη

(αρχείο συντακτριών)

Κυκλικός φεγγίτης στο αέτωµα καπναποθήκης στις Σέρρες

(αρχείο συντακτριών)



ή τετράριχτες και καταλήγουν στην στενή πλευρά σε ηµικυκλικά ή τριγωνικά αετώµατα.

Οι βασικές επιρροές κυρίως στα προπολεµικά κτίρια αντλούνται από τον εκλεκτισµό και

τον νεοκλασικισµό, µε κάποια δείγµατα γερµανικού νεοκλασικισµού, και ακολουθούν

ρεύµατα όπως το Art Deco και Art Nouveaux.

Στο , τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια, χτισµένα

όπως προαναφέραµε στα τέλη του 19ου αιώνα, έχουν ως κύριο υλικό κατασκευής την

πέτρα και το ξύλο. Στις περιοχές της Μακεδονίας και του Αγρινίου βρέθηκαν πληροφορίες

ότι οι χτίστες των καπναποθηκών προέρχονταν κυρίως από την περιοχή της Ηπείρου, οι

οποίοι φηµίζονταν για την τέχνη της πέτρας. Η φέρουσα περιµετρική τοιχοποιία είναι

από πέτρα, την οποία συνήθως προµηθεύονταν από τα κοντινά νταµάρια, όπως στην

περίπτωση του Αγρινίου. Το ίδιο ισχύει και για τα κουφώµατα, τα πατώµατα, τις σκάλες,

τα υποστυλώµατα και τις στέγες τα οποία είναι όλα από ξύλο. Εξωτερικά των ανοιγµάτων

και κυρίως στο ηµιυπόγειο υπάρχει σιδεριά ασφαλείας όπως όριζε ο κανονισµός του Ορ-

γανισµού Καπνού. Οι κεντρικές πόρτες των καπναποθηκών είναι βαριές, σιδερένιες και

σε αρκετές περιπτώσεις πάνω τους υπάρχει το µονόγραµµα του ιδιοκτήτη.

Τέλος, σε περιοχές όπου ο καπνός συνέχισε να ακµάζει και µεταπολεµικά, όπως η

Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, το Αγρίνιο, ο Βόλος, η Καβάλα και η Ξάνθη, παρατηρούνται και

κάποια νεότερα κτίσµατα, πολυώροφα, που ο φέρων οργανισµός τους είναι από οπλι-

σµένο σκυρόδεµα και αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα της αρχιτεκτονικής του Με-

σοπολέµου. Πρόκειται και πάλι για επιβλητικά κτίρια, µε µεγάλους ενιαίους χώρους, τα

οποία εξωτερικά δεν έχουν τόσο έντονο διάκοσµο και ακολουθούν ως επί το πλείστον το
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3.4 Η κατασκευή

Καπναποθήκη

Τσιµίνο, Καβάλα.

(αρχείο Καµίλο

Νόλλα)

Τουγράς, φυτικές διακοσµήσεις που πλαισιώνουν αράβικη επιγραφή
µε την χρονολογία κατασκευής της καπναποθηκών και µεταλλικά
ελασµατα δεσίµατος τοιχοποίας, Καβάλα. (αρχείο συντακτριών)



µοντέρνο κίνηµα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κτιρίων αυτής της εποχής στην Θεσ-

σαλονίκη και στον Βόλο, είναι ότι σιγά-σιγά εγκαταλείπεται το ξύλινο δάπεδο και εισάγε-

ται το δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικάλυψη µωσαϊκού.

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι ποικίλα και ενδιαφέροντα. Πρώτα απ’

όλα έχουν να κάνουν µε την έκταση της ανάπτυξης της κάθε πόλης σε σχέση µε την καλ-

λιέργεια του καπνού, βάσει της γεωγραφικής της θέσης. Έτσι υπάρχουν πόλεις, όπως οι

Σέρρες, που παρόλο που είχε όλες τις ευνοϊκές συνθήκες για να εξελιχθεί σε µια µεγάλη

καπνούπολη, παράγοντες όπως η έλλειψη λιµανιού και δικτύων υποδοµής την οδήγησαν

σε βαθµιαίο µαρασµό του επαγγέλµατος. Αντιθέτως, πόλεις όπως ο Πειραιάς, η Θεσσα-

λονίκη, η Καβάλα, η Ξάνθη και ο Βόλος, εκµεταλλεύτηκαν την γεωγραφική τους θέση και

αναδείχτηκαν σε µεγάλα καπνικά κέντρα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Επιπλέον, στα συµπεράσµατα ανήκει η διαπίστωση ότι η περιοχή όπου κτίστηκαν

οι καπναποθήκες, εντός ή εκτός του πολεοδοµικού ιστού της κάθε πόλης, επηρέασε ποι-

κιλοτρόπως –κυρίως οικονοµικά και κοινωνικά- την εξέλιξη αυτής της πόλης. Με άλλα

λόγια, η ύπαρξη δραστηριότητας σχετικής µε τον καπνό σήµαινε την παράλληλη ανά-

πτυξη πληθώρας άλλων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σε πόλεις όπως η

Καβάλα, η Ξάνθη, ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, τα κτίρια των καπναποθηκών χτίστηκαν

αρχικά σε ιδιαίτερη περιοχή, εκτός της τότε πόλης, κοντά στο λιµάνι, τον σιδηροδροµικό

σταθµό και τις εθνικές οδούς. Αντίθετα, υπάρχουν δείγµατα άναρχης οικοδόµησης µέσα

στον ιστό των πόλεων, όπως στις Σέρρες και το Αγρίνιο.
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3.5 Πολεοδοµία - Οικονοµία

Άποψη µεταπολεµικής

καπναποθήκης ΕΟΚ

Βόλου (αρχείο συντα-
κτριών, Μάρτιος 2007)
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Καταλήγοντας, αξίζει να επισηµάνουµε ότι αφορµή της έρευνας αυτής ήταν το

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα κτίρια των καπναποθηκών

στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν ανάµεσα στα συγκε-

κριµένα κτίρια διαφορετικών πόλεων. Η γνώση και οι εµπειρίες που αποκοµίσαµε από

την ενασχόληση µας µε το θέµα αυτό δείχνουν πως τίποτα δεν µπορεί να προκαθορίσει

την µελλοντική κατάσταση των καπναποθηκών, όταν µάλιστα η παρούσα κατάστασή

τους δεν είναι η καλύτερη δυνατή και δεν φανερώνει τίποτα από το ένδοξο παρελθόν

τους. Παρότι λοιπόν η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα των κτιρίων αυτών δεν δείχνει να

συγκινεί στο ελάχιστο τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και την πλειοψηφία των ανθρώπων που

ζουν δίπλα σε αυτά, εντούτοις αποτελεί προσδοκία της παρούσης εργασίας να αναδείξει

όσο το δυνατόν καλύτερα την σπουδαιότητα των καπναποθηκών, τόσο από αρχιτεκτο-

νικής όσο και ιστορικής πλευράς, ως αναπόσπαστο κοµµάτι της βιοµηχανικής κληρονο-

µιάς της χώρας µας.

Οι ερευνήτριες

Κουρτίνα Μελαχροινή_Παύλου Ελπινίκη

Επίλογος

Καπναποθήκη Οθωµανικού Μονοπώλιου.

(αρχείο Καµίλο Νόλλα)
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