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Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η στατιστική αποτύπωση του πληθυ-

σμού του Δήμου Ξάνθης με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της 

απογραφής του 1928. Ο χαρακτήρας της είναι διττός. Αφενός πρόκειται 

για μια εργασία δημογραφίας, με την έννοια ότι στο επίκεντρο του εν-

διαφέροντός της βρίσκεται ο πληθυσμός της θρακιώτικης πόλης και τα 

βασικά χαρακτηριστικά του. Αφετέρου, κινείται στο χώρο της 

Iστορίας, όχι μόνο με την έννοια ότι η αναζήτηση των πληθυσμιακών 

χαρακτηριστικών της Ξάνθης αφορά στη δεκαετία του 1920, μια δεκα-

ετία που άλλαξε τον πληθυσμιακό χαρακτήρα της Ελλάδας γενικότερα, 

αλλά και με την έννοια ότι θα προσπαθήσει να εξηγήσει, στο μέτρο του 

δυνατού, τις πληθυσμιακές μεταβολές που παρατηρούμε στην πόλη 

στην ίδια περίοδο. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια με-

λέτη η οποία κινείται στο χώρο του επιστημονικού πεδίου που έχει 

ονομαστεί ιστορική δημογραφία.1 Στο πλαίσιο αυτό, θα προηγηθεί μια 

σύντομη ιστορία της Ξάνθης και θα ακολουθήσει η παράθεση των στοι-

χείων σχετικά με το μέγεθος, την ηλικιακή και, τέλος, την παραγωγική 

δομή του πληθυσμού. 

 

1. Σύντομη ιστορία της Ξάνθης 

 

Η ιστορία της πόλης, αλλά και της ευρύτερης διοικητικής περιφέρειας 

της Ξάνθης, κατά την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας (18ος-20ός 

αιώνας) επηρεάζεται από μια σειρά πολιτικών και κοινωνικοοικονομι-

κών εξελίξεων που αναφέρονται άμεσα στην ίδια την πορεία της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας. Η σταδιακή ενσωμάτωση της αυτοκρατορίας 

στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και συναλλαγών, που συντελείται 

σε αυτή την περίοδο, ανέδειξε και τόνισε τις διοικητικές της αδυναμίες 

την ίδια ώρα που οι οικονομικές ευκαιρίες προσέφεραν στους λαούς 

της ευμάρεια και την ελπίδα της εθνικής τους αποκατάστασης. Η πο-

ρεία, λοιπόν, της Ξάνθης στο χρόνο, καθορίστηκε από αυτές τις συνι-

 
1 Σχετικά με τον επιστημονικό χώρο της ιστορικής δημογραφίας και το αντικείμενο 

της μελέτης της βλ. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Ιστορική δημογραφία. Από τις δημο-

γραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπεριφορές (Αθήνα: Παπαζή-

σης, 1998), 1-2· Ευγενία Μπουρνόβα, Ιστορική δημογραφία και ιστορία της καθημε-

ρινότητας, στη Ραψάνη από το 1900 ως το 1950 (Αθήνα: Πλέθρον, 1995). Τη σχέση 

δημογραφίας και ιστορίας από τη σκοπιά ενός δημογράφου περιγράφει η Αναστασία 

Κωστάκη, «Τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης» (Σημειώσεις μαθήματος ΟΠΑ, 

Αθήνα, 2003). 
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στώσες, αλλά και από τοπικούς παράγοντες και φαινόμενα, όπως συμ-

βαίνει άλλωστε και σε κάθε περίπτωση τοπικής ιστορίας.2 Εμείς εδώ 

θα τονίσουμε δυο παράγοντες που νομίζουμε ότι είναι κρίσιμοι για την 

ιστορική δημογραφία της πόλης, την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας 

και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Οι παλαιότερες ενδείξεις για την εμφάνιση του καπνού στις ευρω-

παϊκές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανάγονται στα τέλη 

του 16ου αιώνα, καθώς τότε κάνει την εμφάνισή του αυτό το νέο, αμε-

ρικανικής καταγωγής, φυτό, προερχόμενο ωστόσο από την Ανατολή 

και όχι από τη Δύση. Μάλιστα, η καλλιέργεια του καπνού στο θρακικό 

και μακεδονικό χώρο φαίνεται πως άρχισε ήδη στη δεκαετία του 1620. 

Πιθανώς η περιοχή ανάμεσα στην Ξάνθη και τη Δράμα αποτέλεσε την 

πρώτη καλλιεργητική ζώνη του στα Βαλκάνια, κυρίως λόγω της καταλ-

ληλότητας του εδάφους.3 Ήδη το 18ο αιώνα, οι ποιότητες καπνού που 

παράγονταν στα περίχωρα της Ξάνθης αποτελούσαν τις καλύτερες και 

ακριβότερες των οθωμανικών εδαφών. Ήταν τα περίφημα «ανατολικά 

καπνά» και η ζήτησή τους στο δυτικό κόσμο έδινε ώθηση στο εμπόριο 

αυτού του προϊόντος και απασχόληση σε πολλούς ανθρώπους που 

ασχολούνταν με την επεξεργασία του.4 

Οι δύο σεισμοί που έπληξαν την πόλη της Ξάνθης το 1829 δε φαί-

νεται να πτόησαν τους δραστήριους κατοίκους της, αφού πολύ γρήγορα 

η πόλη ανοικοδομείται βρίσκοντας ξανά τον εμπορικό της δρόμο. Το 

1870 μια μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει τη Γενισέα, η οποία ήδη από 

το 15ο αιώνα ήταν το διοικητικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό κέντρο 

του καζά, και ο Τούρκος έπαρχος μεταφέρει την έδρα του στην Ξάνθη. 

Το γεγονός αυτό έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην εμπορική δρα-

στηριότητα της πόλης.5 Το 1884 η Ξάνθη είναι ήδη ένα ονομαστό 

αστικό κέντρο διακίνησης καπνού και για το λόγο αυτό το Οθωμανικό 

Μονοπώλιο Καπνού πήρε την απόφαση να χτίσει εκεί τη μεγαλύτερη 

καπναποθήκη που υπήρχε στο βαλκανικό χώρο. Οι εργασίες ανέγερσης 

 
2 Γιάννης Μπακιρτζής, «Νεότερη ιστορία της Ξάνθης», στο: Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια 

χρώματα, Δημήτρης Α. Μαυρίδης (επιμ.) (Ξάνθη: Δήμος Ξάνθης και ΠΑΚΕΘΡΑ, 

2008), 31-33. 
3 Για μια ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας του καπνού στην Ελλάδα βλ. Δημή-

τριος Καλιτσουνάκις, «Ο καπνός», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

12 (1932): 1-149. 
4 Βασίλειος Γ. Βαρβερόπουλος, Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του κα-

πνού οργανώσεως (Αθήνα: 1935), 5· Γραφείον Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσ-

σαλονίκης, Το ζήτημα της υποχρεωτικής ή μη επεξεργασίας του εις φύλλα καπνού 

(Θεσσαλονίκη: 1925), 10-12. 
5 Μπακιρτζής, «Νεότερη ιστορία». 
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ολοκληρώθηκαν το 1890, το κτήριο είχε εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ. 

και έγινε γνωστό, λόγω του σχήματός του, με την επωνυμία Π.6 Το 

1891 θα περάσει από την Ξάνθη η νέα σιδηροδρομική γραμμή που 

ένωνε τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που έδωσε 

ώθηση στις εξαγωγές καπνού προς την Ευρώπη. Η οικονομική σημασία 

που είχε η πόλη για τις ευρωπαϊκές χώρες αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι διέθετε προξενεία της Αυστροουγγαρίας, της Γαλλίας, της 

Ιταλίας και βέβαια της Ελλάδας.7 

Η ανοδική πορεία της Ξάνθης σταμάτησε με τα γεγονότα της πολε-

μικής δεκαετίας 1912-1922. Οι καταστροφές του πολέμου και οι στρα-

τιωτικές κατακτήσεις προκάλεσαν μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές. 

Η πόλη έγινε στόχος του βουλγαρικού εθνικισμού και της επιθυμίας 

των Βουλγάρων να βρουν έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος.8 Η προσάρτηση 

της Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία το 1913 προκάλεσε μαζική φυγή 

ελληνικών και μουσουλμανικών πληθυσμών από εκεί προς την Ελλάδα 

και την Τουρκία.9 Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε ο εποικισμός της περιο-

χής με Βούλγαρους με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρημάτων του 

βουλγαρικού εθνικισμού στη βάση των πληθυσμών.10 

Η συμμετοχή ωστόσο της Βουλγαρίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

δεν ήταν εξίσου επιτυχημένη. Τα ελληνικά στρατεύματα πέτυχαν ση-

μαντικές νίκες εναντίον του βουλγαρικού στρατού και στις 18 Οκτω-

βρίου 1919 η 9η ελληνική Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Λεοναρδό-

 
6 Ζωή Κόκκινου, «Καπναποθήκη στην οδό Αβδήρων 50 στην Ξάνθη. Αποτίμηση της 

φέρουσας ικανότητας και προτάσεις ενίσχυσης» (μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-

σία, ΑΠΘ, 2016), 2. 
7 Γιώργος Κουτζακιώτης, «Ο καπνός», στο: Ξάνθη, Μαυρίδης (επιμ.), 55-56. 
8 Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδος (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1982), 333. 
9 Οι όροι «Δυτική Θράκη» και «Ανατολική Θράκη» χρησιμοποιούνται με την ιστο-

ρική τους διάσταση, ώστε να περιγραφεί η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπως 

γινόταν αντιληπτή στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. 
10 Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού: Θράκη (Θεσ-

σαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1993), 280· Λένα Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της 

Ελλάδας 1830-1947. Απόπειρα πατριδογνωσίας (Αθήνα: Καστανιώτης, 2000), 578-

588· Theodora Dragostinova, Between two motherlands. Nationality and emigration 

among the Greeks of Bulgaria, 1900-1949 (Ithaca and London: Cornell University 

Press, 2011), 94. Ο Αλέξανδρος Κ. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των μεταναστεύ-

σεων Μακεδονίας Θράκης κατά τα έτη 1912-1924 (Αθήνα: 1925), 17, αναφέρει ότι 

την εποχή των Βουλγάρων εκδιώχθηκαν από τη Δυτική Θράκη 70.000 Έλληνες και 

49.000 μουσουλμάνοι. Ο Alexandre Antoniades, Le développement économique de la 

Thrace (Athènes: 1922), 39-41, υπολογίζει ότι οι Βούλγαροι δημόσιοι υπάλληλοι 

μαζί με τις οικογένειές τους που εγκαταστάθηκαν στη Δ. Θράκη έφταναν τουλάχιστον 

τις 20.000. 
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πουλο κατέλαβε την Ξάνθη. Λίγο αργότερα, γαλλικές στρατιωτικές δυ-

νάμεις υπό τον στρατηγό Charpy κατέλαβαν και την υπόλοιπη Θράκη, 

Δυτική και Ανατολική. Τη διοίκηση της περιοχής, που ονομάστηκε 

«Διασυμμαχική Θράκη», ανέλαβαν οι Γάλλοι.11 Οι Έλληνες ανέλαβαν 

επίσημα το γεωγραφικό κομμάτι της Θράκης που κατείχαν οι Βούλγα-

ροι με τη Συνθήκη του Neilly στις 14/27 Νοεμβρίου 1919. Η συνθήκη 

αυτή διέθετε ως παράρτημα «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύ-

σεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, αναχώρησαν 

από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι και από τη Βουλγαρία πε-

ρίπου 30.000 Έλληνες, ενώ άλλες 20.000 Έλληνες είχαν μεταναστεύσει 

πριν την υπογραφή της συνθήκης.12 

Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις όμως δε σταματούν εδώ. Η κατάρ-

ρευση του μικρασιατικού μετώπου τον Αύγουστο του 1922 και η ταχύ-

τατη αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία επέβαλαν 

την υπογραφή της Ανακωχής των Μουδανιών (28 Σεπτεμβρίου/11 

Οκτωβρίου 1922). Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η Ελλάδα έπρεπε να 

εκκενώσει την Ανατολική Θράκη, παρά το γεγονός ότι η περιοχή δεν 

ενεπλάκη στις πολεμικές επιχειρήσεις και παρά το γεγονός ότι ο ελλη-

νικός στρατός που βρισκόταν εκεί ήταν ετοιμοπόλεμος. Το πιο τραγικό 

ήταν ότι εκτός από τα στρατεύματα έπρεπε να μετακινηθεί και ο άμα-

χος πληθυσμός των Ελλήνων. Έτσι, πάνω από 200.000 Έλληνες πέρα-

σαν τη νέα συνοριακή γραμμή του ποταμού Έβρου και εγκαταστάθη-

καν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Θράκη.13 Μέσα σε 

αυτόν τον ορυμαγδό μετακινήσεων, τα πληθυσμιακά δεδομένα όχι 

μόνο της Ξάνθης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, 

μεταβλήθηκαν ραγδαία. 

 

2. Οι απογραφές πληθυσμού στην Ξάνθη μέχρι το 1928 

 

Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις της κρίσιμης δεκαετίας 1912-1922 υπο-

δείκνυαν στον εκάστοτε κυρίαρχο της Θράκης την ανάγκη συχνής κα-

ταγραφής του πληθυσμού. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτών των προ-

σπαθειών είναι αμφισβητήσιμα για πολλούς λόγους: τα κριτήρια κατα-

 
11 Nicolas Petsalis-Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference 1919 (Thessalo-

niki: Institute for Balkan Studies, 1978), 286-288. 
12 Ό.π., 153-171. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Neilly, η επιδικασμένη πε-

ριοχή της Θράκης παρέμεινε στον έλεγχο των γαλλικών στρατευμάτων μέχρι το Μάιο 

του 1920, οπότε μεταβιβάστηκε στις ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Σχετικά με αυτό 

το θέμα, βλ. ό.π.· Dragostinova, Between two motherlands, 117 
13 Dakin, Η ενοποίηση, 362-369. 
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γραφής του πληθυσμού δεν ήταν κοινά, ο γεωγραφικός χώρος διεξαγω-

γής τους δεν ήταν ο ίδιος, υπήρχαν σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες 

στη διεξαγωγή των απογραφών και (κυρίως αυτό) υπήρχαν λόγοι πολι-

τικής σκοπιμότητας. 

 

2.1. Η γαλλική απογραφή του 1920 

 

Η πιο συστηματική από αυτές τις προσπάθειες φαίνεται πως έγινε από 

τους Γάλλους, όταν ανέλαβαν τη διοίκηση της «Διασυμμαχικής Θρά-

κης» το 1919. Οι Γάλλοι διαίρεσαν τη Δυτική Θράκη σε τρεις διοικη-

τικούς «κύκλους» (Ξάνθης, Γκιουμουλτζίνας και Καραγάτς) και προ-

χώρησαν στην απογραφή του πληθυσμού χρησιμοποιώντας στοιχεία 

που άντλησαν από τις ελληνικές και μουσουλμανικές κοινότητες, τις 

βουλγαρικές αρχές που βρίσκονταν ακόμη στη Δυτική Θράκη και την 

ονομαστική απογραφή Βούλγαρων κατοίκων Ξάνθης που είχε διεξάγει 

ο Έλληνας δήμαρχος του Δήμου Ξάνθης. Η απογραφή διενεργήθηκε 

τον Απρίλιο του 1920 και τα αποτελέσματά της δε δημοσιοποιήθηκαν 

ποτέ, ίσως επειδή οι Γάλλοι υποστήριζαν την ιδέα της εδαφικής αυτο-

νόμησης της Θράκης, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά με τη 

Συνθήκη των Σεβρών, ή ίσως επειδή απλά δεν πρόλαβαν, αφού τον 

επόμενο μήνα μεταβίβασαν τη διοίκηση της περιοχής στους Έλληνες.14 

Ενδεικτικά λοιπόν, η γαλλική απογραφή του 1920 κατέγραψε το απο-

τέλεσμα που δείχνει ο Πίνακας 1. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 Οθωμανοί Πομάκοι Βούλγαροι Έλληνες Ισραηλίτες Αρμένιοι Διάφοροι Σύνολο 

Σύνολο 

Δυτικής 

Θράκης 

74.730 

(36,51%) 

11.848 

(5,79%) 

 

54.092 

(26,43%) 

 

56.114 

(27,41%) 

 

2.985 

(1,46%) 

 

1.880 

(0,92%) 

 

3.041 

(1,49%) 

204.690 

 

 

Ξάνθη 

 

30.438 

(62,54%) 

9.507 

(19,54%) 

1.591 

(3,27%) 

6.650 

(13,66%) 

280 

(0,58%) 

200 

(0,41%) 

0 

(0,00%) 

48.666 

Κατανομή πληθυσμού Δυτικής Θράκης σύμφωνα με τη γαλλική απογραφή, τον 

Απρίλιο του 1920. Αριθμός και ποσοστό (%).15 
 

 

 

 
14 Petsalis-Diomidis, Greece, 290· Dragostinova, ό.π., 117-120. 
15 Γιώργος Καλαντζής, «Η απογραφή των πληθυσμών της Δυτικής Θράκης από το 

διασυμμαχικό καθεστώς το 1919», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 

(2008): 337-354. 
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2.2. Η ελληνική απογραφή του 1920 

 

Η εγκατάσταση της ελληνικής διοίκησης στην περιοχή της Δυτικής 

Θράκης ενθάρρυνε την παλιννόστηση των ελληνικών πληθυσμών που 

είχαν εκτοπιστεί από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής. Το ελληνικό κρά-

τος οργάνωσε συστηματική καταγραφή του πληθυσμού όλης της χώρας 

(και βέβαια της Θράκης) στις 19 Δεκεμβρίου 1920 (1 Ιανουαρίου 1921 

με το νέο ημερολόγιο).16 Την εποχή της απογραφής, η Ελλάδα είχε 

πάρει από τη Συνθήκη των Σεβρών την εντολή του διοικητικού ελέγχου 

και της Ανατολικής Θράκης, κάτι που η απογραφή του 1920 έλαβε 

υπόψη της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας 

των δεδομένων, η νέα κατάσταση πραγμάτων που δημιούργησε η Μι-

κρασιατική Καταστροφή ακύρωσε τα ευρήματα της απογραφής. Έλλη-

νες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης ήρθαν ως πρόσφυ-

γες στην Ελλάδα ενώ υπήρξε και υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών 

με την Τουρκία. Βέβαια, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης εξαιρέ-

θηκαν από την ανταλλαγή, επηρεάστηκε όμως ο ελληνικός πληθυσμός 

της περιοχής και, επίσης, άλλαξε ο γεωγραφικός χώρος αναφοράς της 

απογραφής. Σε ό,τι αφορά την περιοχή Ξάνθης, με νομοθετικό διά-

ταγμα της 24ης Νοεμβρίου 1923, η Θράκη που απέμεινε στην Ελλάδα 

χωρίστηκε σε δυο νομούς, Έβρου και Ροδόπης, ενώ η επαρχία Ξάνθης 

μεγάλωσε ενσωματώνοντας κοινότητες που προηγουμένως ανήκαν στο 

νομό Δράμας.17 Η απογραφή του 1920 κατέγραψε στην «πόλη» της 

Ξάνθης (χωρίς όμως να είναι σαφή τα γεωγραφικά της όρια) 16.584 

άτομα.18 Παρακάτω, όταν γίνεται σύγκριση με τα δεδομένα της απο-

γραφής του 1920, αυτή δε θα αποσκοπεί στην ακρίβεια των στοιχείων, 

αλλά στη περιγραφή μιας τάξης μεγέθους, ώστε να μπορούμε να κατα-

νοήσουμε καλύτερα τις δημογραφικές εξελίξεις που κατεγράφησαν 

από την απογραφή του 1928. 

 

3. Τα δεδομένα της απογραφής του 1928 

 

Η απογραφή του 1928 είναι ίσως η πιο αξιόπιστη που διαθέτουμε για 

αυτήν την περίοδο.19 Η απογραφή κατέστη αναγκαία καθώς ήταν η 

 
16 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά τη 19 Δεκεμβρίου 1920 (π. 

ημ.). Γενικά στατιστικά αποτελέσματα (Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο), 1928 (στο εξής: 

ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1920). 
17 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, ό.π., 22. 
18 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, ό.π., 32. 
19 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος 

της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγματικός και νόμιμος πληθυσμός – Πρόσφυγες (Αθήνα: 
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πρώτη πραγματική και ουσιαστική καταμέτρηση των προσφύγων του 

1922 και καθώς το πρόγραμμα αποκατάστασής τους στον ελληνικό 

χώρο έφτανε στο τέλος του.20 Η οργάνωση των στοιχείων της απογρα-

φής γίνεται σε επίπεδο διαμερίσματος, νομού, επαρχίας και δήμου ή 

μεγάλης κοινότητας. Εμείς, για τις ανάγκες της δικής μας μελέτης, θα 

εργαστούμε με τα δεδομένα που αφορούν το Δήμο Ξάνθης. Ο Δήμος 

Ξάνθης δε συμπίπτει γεωγραφικά με την πόλη της Ξάνθης, ελλείψει 

όμως άλλης επιλογής θα θεωρήσουμε ότι τα δεδομένα του Δήμου αφο-

ρούν την πόλη της Ξάνθης. Για τον ίδιο λόγο, θα θεωρήσουμε ότι οι 

κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης αποτελούν τον «αστικό πληθυσμό» της 

επαρχίας Ξάνθης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της επαρχίας τον 

«αγροτικό πληθυσμό» της. 

Κάποιες διευκρινήσεις πρέπει να γίνουν και ως προς το χειρισμό των 

δεδομένων για τον πληθυσμό των προσφύγων. Όταν σε αυτή τη μελέτη 

μιλούμε για πρόσφυγες, θα εννοούμε αυτούς που ήρθαν στην πόλη το 

1922. Η απογραφή του 1928, αν και σε κάποιες περιπτώσεις κάνει τη 

διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες προ του 1922 και μετά από αυτό το 

έτος, εντούτοις στα δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη δομή του προ-

σφυγικού πληθυσμού περιλαμβάνει μόνον όσους ήρθαν στο Δήμο Ξάν-

θης μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Για το λόγο αυτό, στη μελέτη 

αυτή, οι πρόσφυγες προ του 1922 συναθροίζονται με την ομάδα των 

«γηγενών». 

 

3.1. Το μέγεθος του πληθυσμού του Δήμου Ξάνθης 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, ο πραγματικός πληθυσμός του 

Δήμου Ξάνθης ήταν 35.912 άτομα (18.335 άνδρες και 17.577 γυναί-

κες), υπερδιπλάσιος από αυτόν του 1920 (16.584 άτομα). Ο Δήμος 

Ξάνθης ήταν ο όγδοος μεγαλύτερος δήμος της χώρας κάνοντας ένα 

μεγάλο άλμα από τη θέση 17 που τον κατέταξε η απογραφή του 1920. 

Τα πληθυσμιακά του κέρδη όμως ήταν ακόμη μεγαλύτερα από όσο 

υπονοεί η κατάταξη αυτή. Το Διάγραμμα 1 δείχνει ότι ο Δήμος Ξάνθης 

 
Εθνικό Τυπογραφείο, 1933) (στο εξής: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά). 

Σχολιασμό της αξιοπιστίας της απογραφής βλ. στον Κώστα Ζαφείρη, «Η Θράκη κατά 

την απογραφή του 1928: μέγεθος και δομή του πληθυσμού», στο: Όψεις της Ιστορίας 

και του Πολιτισμού της Θράκης (Κομοτηνή: Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών ΔΠΘ, 2015), 391-419. 
20 Μια πρώτη καταμέτρηση των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα το 1922 έγινε 

τον Απρίλιο του 1923, ήταν όμως οργανωμένη σε οικειοθελή βάση και επομένως δεν 

κατέγραψε το σύνολο των προσφύγων, ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, 

13. 
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είναι ο τρίτος πιο κερδισμένος πληθυσμιακά δήμος μεταξύ των 10 

μεγαλύτερων της χώρας το 1928, αν συγκρίνουμε την ποσοστιαία 

συμμετοχή του στο σύνολο του πληθυσμού αυτών των δήμων το 1928 

σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 1920. Το Διάγραμμα 1 δείχνει 

ότι οι πιο κερδισμένες πληθυσμιακά πόλεις του 1928 είναι ο Πειραιάς, 

η Καβάλα, η Ξάνθη και ο Βόλος ή, με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο 

λιμάνι της χώρας και τρία σημαντικά κέντρα επεξεργασίας και 

εξαγωγής του καπνού στο Μεσοπόλεμο. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1920, πίν. 

9, σ. 32 και ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 14, σ. 26. 

 

Πού οφείλεται αυτή η αύξηση; Τρεις τρόποι υπάρχουν μέσω των 

οποίων ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελεί τον πληθυσμό κάποιου γε-

ωγραφικού χώρου, όπως λ.χ. η πόλη της Ξάνθης, μπορεί να μεταβλη-

θεί: η γέννηση, ο θάνατος και η μετακίνηση από ή προς τον πληθυσμό 

αυτό (μετανάστευση). Οι τρεις αυτοί παράγοντες, που δρουν συνεχώς 

στον πληθυσμό (γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση), κα-

θορίζουν το μέγεθός του, τη σύνθεσή του και τη μορφή της εξέλιξής 

του και αναφέρονται σαν συνιστώσες της πληθυσμιακής εξέλιξης.21 Ας 

δούμε την περίπτωση του φυσικού ισοζυγίου (γεννήσεις–θάνατοι). Δυ-

στυχώς τα στοιχεία δεν είναι πολλά. Την εποχή που ενσωματώθηκε η 

Ξάνθη στην Ελλάδα, το σύστημα καταγραφής γεννήσεων και θανάτων 

 
21 Κωστάκη, «Τεχνικές», 3. 
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από τα ληξιαρχεία δε λειτουργούσε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε κα-

ταρρεύσει ήδη από το 1886. Μια συστηματική προσπάθεια καταγρα-

φής των γεννήσεων και των θανάτων από τα ληξιαρχεία ξανάρχισε από 

το 1921.22 Η καμπύλη του Διαγράμματος 2 δείχνει πώς κινείται το φυ-

σικό ισοζύγιο στο Δήμο της Ξάνθης (γεννήσεις μείον οι θάνατοι) στην 

περίοδο 1921-1929. Υποδηλώνεται με τη φράση «υπεροχή γεννή-

σεων». Η καμπύλη δείχνει ότι οι επιπτώσεις της πολεμικής δεκαετίας 

ήταν σοβαρές στον πληθυσμό της Ξάνθης. Στη χρονιά εκκίνησης του 

συστήματος καταγραφής (1921), οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις 

γεννήσεις. Η κατάσταση βέβαια δε βελτιώθηκε με την άφιξη των προ-

σφύγων του 1922, τουλάχιστον όχι αμέσως. Οι αρρώστιες και η εξά-

ντληση θέριζαν τον πληθυσμό τους. Η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των 

θανάτων σημειώθηκε στα 1923. Τα πράγματα βελτιώνονται από το 

1925 και μετά. Το 1928, χρονιά της απογραφής, είναι η καλύτερη του 

φυσικού ισοζυγίου, καθώς οι γεννήσεις υπερτερούν κατά πολύ των θα-

νάτων. Γενικά, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα δύσκολα χρόνια, φαίνεται ότι 

η παρουσία των προσφύγων είναι αυτή που ενισχύει δημογραφικά τον 

πληθυσμό της Ξάνθης. Ο υπερδιπλασιασμός όμως του πληθυσμού με-

ταξύ 1920 και 1928 δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στο φυσικό ισοζύγιο. 

Μεγάλη σημασία εδώ έχει αυτό που οι δημογράφοι ονομάζουν μετα-

ναστευτικό ισοζύγιο. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, δεν πρόκειται 

για μετανάστευση, αλλά για προσφυγιά. 

 

 
22 Βύρων Κοτζαμάνης και Ελευθερία Ανδρουλάκη, «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην 

νεότερη Ελλάδα (1830-2007)», στο: Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυ-

βεύματα, Βύρων Κοτζαμάνης (επιμ.) (Βόλος: ΕΚΔΑ και Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Θεσσαλίας, 2009), 87-120. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

 

Πηγή: ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930 (Αθήνα: Εθνικό Τυπογρα-

φείο, 1931), 108-109. 

 

Η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν η τραγικότερη στιγμή της σύγ-

χρονης ελληνικής ιστορίας. Οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα 

ωστόσο συνέβαλαν στη βελτίωση πολλών τομέων της ζωής στη χώρα. 

Κυρίως, ενίσχυσαν τον πληθυσμό σε περιοχές που είχαν υποφέρει από 

τον πόλεμο και τις ανταλλαγές των πληθυσμών στις δυο πρώτες δεκα-

ετίες του 20ου αιώνα.23 Στην Ξάνθη, η παρουσία τους είναι αισθητή. Η 

απογραφή του 1928 κατέγραψε 14.867 άτομα ως πραγματικό πληθυ-

σμό προσφύγων (7.221 άνδρες και 7.646 γυναίκες). Αυτό σημαίνει ότι, 

ποσοστιαία, οι πρόσφυγες αποτελούσαν το 41,4% του συνολικού πλη-

θυσμού της πόλης (Διάγραμμα 3). Η συγκέντρωσή τους στην Ξάνθη 

είναι πιο ενισχυμένη συγκριτικά με την υπόλοιπη Θράκη, όπου το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 35,5%.24 

 

 

 

 

 

 

 
23 Κώστας Κατσάπης, «Το προσφυγικό ζήτημα», στο: Το 1922 και οι πρόσφυγες: Μια 

νέα ματιά, Α. Λιάκος (επιμ.) (Αθήνα: Νεφέλη, 2011), 125-170. 
24 Ζαφείρης, «Η Θράκη», 398. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 26, σ. 149. 

 

Οι πρόσφυγες συνέβαλαν πολύ στην ανάπτυξη του αστικού κέντρου 

της Ξάνθης, αφού σχεδόν οι μισοί (ποσοστό 44,5%) από όσους εγκα-

ταστάθηκαν στην επαρχία Ξάνθης απογράφτηκαν στο Δήμο Ξάνθης.25 

Έτσι, ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης εμφανίζεται στα 1928 να απο-

τελεί το 40,23% του συνολικού πληθυσμού της ομώνυμης επαρχίας 

(Διάγραμμα 4). Με άλλα λόγια, τέσσερις στους δέκα κατοίκους της 

επαρχίας Ξάνθης διαβιούσαν στην πόλη της Ξάνθης. Το ποσοστό αυτό 

είναι σημαντικό και δείχνει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη της πόλης, ειδικά 

αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο σύνολο της Θράκης το ποσοστό των 

ανθρώπων που διαβιούν στις πόλεις είναι 30%.26 Επομένως, στα 1928, 

η Ξάνθη ήταν ένα σημαντικό αστικό κέντρο της Θράκης. Ήταν ήδη ένα 

σημαντικό αστικό κέντρο πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους και τώρα 

φαίνεται να ξανακερδίζει την παλιά της αίγλη, τουλάχιστον σε ανθρώ-

πινο δυναμικό. 

 

 

 

 

 

 
25 Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, 

πίν. 25, σ. 147 και πίν. 26, σ. 149. 
26 Ζαφείρης, «Η Θράκη», 396. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 25, σ. 147 και πίν. 26, σ. 149. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 2, σ. 468. 
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3.2. Η γεωγραφική προέλευση των προσφύγων του Δήμου Ξάνθης 

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με τους πρόσφυγες του Δήμου Ξάν-

θης είναι η γεωγραφική τους προέλευση. Όπως δείχνει το Διάγραμμα 

5, πάνω από τους μισούς πρόσφυγες της πόλης (55%) προέρχονται από 

την Ανατολική Θράκη. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να είναι τυχαίο, 

πιστεύουμε όμως ότι δεν είναι για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν, η 

μετακίνηση των προσφύγων δε γινόταν άτακτα, αλλά οργανωνόταν 

από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Η εγκατάσταση δη-

λαδή των διαφόρων ομάδων προσφύγων έγινε με βάση ένα πλάνο. 

Αυτό φαίνεται και από ένα δεύτερο στοιχείο. Η εγκατάσταση των προ-

σφύγων από την Ανατολική Θράκη στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής 

Θράκης ήταν πολύ στοχευμένη: επαρχία Σαπών (61% των προσφύ-

γων), Δήμος Κομοτηνής (60%), επαρχία Κομοτηνής (60%), Δήμος 

Ξάνθης (55%), επαρχία Ξάνθης (40%).27 Ένα τρίτο στοιχείο που ενι-

σχύει την υπόθεση της στοχευμένης εγκατάστασης των προσφύγων 

από την Ανατολική Θράκη προσφέρει το Διάγραμμα 6. Ήδη πριν το 

1922, όταν δεν υπήρχε ακόμη η ΕΑΠ για να τους μετακινεί οργανω-

μένα, οι πρόσφυγες που έφταναν από την Ανατολική Θράκη υπερτε-

ρούσαν έναντι των προσφύγων από άλλες περιοχές στο Δήμο Ξάνθης. 

Γιατί υπάρχει αυτή η προτίμηση σε συγκεκριμένες περιοχές της Θρά-

κης; Θα το απαντήσουμε, αφού δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία μας. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 2, σ. 468. 

 
27 Ζαφείρης, «Η Θράκη», 403. 
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3.3. Η κατά φύλα σύνθεση του πληθυσμού στο Δήμο Ξάνθης 

 

Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με τον 

κατά φύλα πραγματικό πληθυσμό της πόλης. Στα 1928, ο Δήμος Ξάν-

θης είχε πραγματικό πληθυσμό ανδρών 18.335 άτομα και πραγματικό 

πληθυσμό γυναικών 17.577 άτομα. Το Διάγραμμα 7 δείχνει την ποσο-

στιαία (%) κατανομή αυτού του πληθυσμού μεταξύ γηγενών και προ-

σφύγων. Αυτό που κάνει εντύπωση στο Διάγραμμα 7 είναι ότι ο πλη-

θυσμός των ανδρών υπερτερεί των γυναικών και αυτό οφείλεται βα-

σικά στους γηγενείς. Εκφρασμένος ως λόγος φύλου, για το σύνολο της 

πόλης ο λόγος είναι 104, για τους γηγενείς 111 και για τους πρόσφυγες 

94.28 Αυτό είναι πραγματικά ασυνήθιστο. Συνήθως στους διάφορους 

πληθυσμούς ο συνολικός λόγος φύλου εμφανίζεται μικρότερος του 100 

(κυμαίνεται μεταξύ 90 και 99) δείχνοντας μια ελαφριά αριθμητική 

υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών, η οποία συνήθως αποδίδε-

ται στα υψηλότερα επίπεδα θνησιμότητας των ανδρών σε σχέση με τις 

γυναίκες.29 Εδώ όμως φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη 

επιμονή του ασυνήθιστου αυτού στοιχείου. Το Διάγραμμα 8 δείχνει ότι 

η υπεροχή των ανδρών είχε εντοπιστεί και από την απογραφή του 1920. 

Μάλιστα, ήταν πιο ισχυρή, καθώς ο λόγος φύλου διαμορφώθηκε στο 

128, ενώ το 1928 ήταν 104.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ως λόγος φύλου νοείται το κλάσμα του αριθμού των ανδρών προς τον αριθμό των 

γυναικών ενός πληθυσμού σε δεδομένη χρονική στιγμή. Πολλαπλασιαζόμενος με το 

100 εκφράζει τον αριθμό των ανδρών ανά 100 γυναίκες στον πληθυσμό. Όταν ο λόγος 

υπερβαίνει το 100, σημαίνει υπεροχή των ανδρών, όταν υπολείπεται, σημαίνει υπε-

ροχή των γυναικών. Κωστάκη, «Τεχνικές», 8. 
29 Κοτζαμάνης και Ανδρουλάκη, «Οι δημογραφικές εξελίξεις». 
30 Σχετικά με το λόγο φύλου το 1920, βλ. ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, 

πίν. 23, σ. 143. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 17, σ. 130. 

 

Η αιτιολόγηση του φαινομένου δεν είναι εύκολη. Είναι πιθανό ότι η 

ένδειξη των γηγενών επηρεάζεται από το γεγονός ότι σε αυτήν συνυ-

πολογίζουμε και τους πρόσφυγες που έφτασαν στο Δήμο Ξάνθης πριν 

από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος 

(792 άτομα ή το 2,2% του συνολικού πληθυσμού), ωστόσο η παρουσία 

των ανδρών ανάμεσά τους είναι ισχυρή. Ο λόγος φύλου για αυτή την 

πληθυσμιακή ομάδα στα 1928 είναι 143.31 Ο Κώστας Ζαφείρης, που 

μελέτησε τα στοιχεία του πληθυσμού συνολικά για τη Θράκη, κάνει 

την υπόθεση ότι η πολύ υψηλή αναλογία ανδρών σε 100 γυναίκες με-

ταξύ των προσφύγων πριν το 1922, ιδιαίτερα από περιοχές της πρώην 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποδηλώνει την προσπάθεια των ανδρών 

να αποφύγουν τη στράτευσή τους στα τάγματα εργασίας και τις επι-

πτώσεις της πολιτικής των Νεοτούρκων σε σχέση με τους μη μουσουλ-

μανικούς πληθυσμούς.32 

 

 

 

 
 

 
31 Ίδιοι υπολογισμοί από τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Στατιστικά, πίν. 

2, σ. 468. 
32 Ζαφείρης, «Η Θράκη», 399. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

 Πηγή: ΓΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς, 48. 

 

 

3.4. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού στο Δήμο Ξάνθης 

 

Η ηλικιακή δομή είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός πλη-

θυσμού, διότι σχετίζεται με αυτό που οι δημογράφοι ονομάζουν «πολύ 

σημαντικά δημογραφικά συμβάντα»: τη γεννητικότητα και τη θνησι-

μότητα.33 Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού στο Δήμο Ξάνθης απεικο-

νίζεται στις δυο ηλικιακές πυραμίδες που ακολουθούν. Το Διάγραμμα 

9 απεικονίζει την ηλικιακή πυραμίδα των γηγενών και το Διάγραμμα 

10 την αντίστοιχη των προσφύγων στο Δήμο Ξάνθης το 1928. Πηγή 

των δεδομένων αυτών αποτελεί ο σχετικός τόμος των δημοσιευμένων 

αποτελεσμάτων της απογραφής του 1928 για το Δήμο Ξάνθης.34 

 

 

 

 

 

 
33 Κωστάκη, «Τεχνικές», 3. 
34 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος 

της 15-16 Μαΐου 1928. Ηλικία – Οικογενειακή κατάστασις – Παίδευσις (Αθήνα: Εθνι-

κό Τυπογραφείο, 1935) (στο εξής: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Ηλικία). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – 

Ηλικία, πίν. 1, σ. 367-368 και πίν. 2, σ. 611. 

 

 

 
 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Ηλικία, πίν. 2, σ. 611 

 

Στις πυραμίδες αυτές είναι εμφανής η επίδραση των ιστορικών γε-

γονότων στην πληθυσμιακή δομή. Η πυραμίδα των γηγενών έχει τη χα-

ρακτηριστική μορφή ενός νεανικού πληθυσμού με υψηλή γεννητικό-

τητα και θνησιμότητα. Ο λόγος γήρανσης των γηγενών βρίσκεται στο 

111.35 Ενδιαφέρουσα είναι η ηλικιακή ομάδα των γηγενών 10-14. Αυτή 

 
35 Ως λόγος γήρανσης νοείται το κλάσμα του αριθμού των ατόμων άνω των 65 ετών 

προς τον αριθμό των ατόμων μέχρι 15 ετών ενός πληθυσμού σε δεδομένη χρονική 

στιγμή. Πολλαπλασιαζόμενος με το 1.000 εκφράζει τον αριθμό των ηλικιωμένων ανά 

1.000 άτομα κάτω των 15 στον πληθυσμό. Επομένως, λόγος γήρανσης 111 σημαίνει 



184 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 
 

είναι η πιο συρρικνωμένη από όλες τις νεανικές ηλικίες. Πρόκειται για 

τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1914 και 1918, δηλαδή αμέσως μετά 

το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και κατά τη διάρκεια της βουλγα-

ρικής κατοχής της Ξάνθης. Δεν είναι σαφές αν η συρρίκνωση της ηλι-

κιακής ομάδας οφείλεται σε πτώση των γεννήσεων ή αύξηση της θνη-

σιμότητας ή και στα δύο, είναι όμως πολύ πιθανό ότι οι δύσκολες ιστο-

ρικές συνθήκες της εποχής (εκτοπίσεις, πολιτική εκβουλγαρισμού κτλ.) 

συνέβαλαν στο αποτέλεσμα που κατέγραψε η απογραφή του 1928. 

Αντίθετα, η επόμενη ηλικιακή βαθμίδα, 15-19, είναι από τις πιο διευ-

ρυμένες. Πρόκειται για παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ του 1909 και 

του 1913, δηλαδή πριν την έναρξη της πολεμικής δεκαετίας που έφερε 

την παρακμή στην πόλη της Ξάνθης. Η αμέσως προηγούμενη ήταν, 

όπως είδαμε, μια ανθηρή οικονομική περίοδος για την πόλη, κάτι που 

μάλλον επηρέασε αυτή τη γενιά, είτε με την αύξηση των γεννήσεων 

είτε με τη μείωση της θνησιμότητας. Οι άνδρες κυριαρχούν μεταξύ των 

γηγενών. Ειδικά οι παραγωγικές ηλικίες άνω των 10 ετών και ως τα 60 

παρουσιάζουν λόγο φύλου 121. 

Η ηλικιακή πυραμίδα των προσφύγων σκιαγραφεί έναν πληθυσμό 

που είναι σημαντικά πιο γερασμένος από αυτόν των γηγενών, αφού 

υπολείπεται σημαντικά στις πολύ νέες ηλικιακές ομάδες (μέχρι 10 

ετών). Ιδιαίτερα, η βάση της πυραμίδας είναι σημαντικά στενότερη. 

Έτσι, ο λόγος γήρανσης αυτού του πληθυσμού είναι 221. Η ηλικιακή 

ομάδα 5-9, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ του 1919 και του 

1923, έζησαν όλη την καταιγίδα του ξεριζώματος και της προσφυγιάς. 

Διέθεταν άραγε τις βιολογικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή την 

κατάσταση; Είναι πολύ πιθανό ότι η μείωση της ηλικιακής τους ομάδας 

οφείλεται στην υψηλή θνησιμότητα. Η ηλικιακή ομάδα μέχρι 5 ετών 

είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στην 

υψηλή βρεφική θνησιμότητα ή στη χαμηλή γεννητικότητα των γυναι-

κών. Η χειροτέρευση όμως του φυσικού ισοζυγίου (περισσότεροι θά-

νατοι) κατά τα έτη 1923 και 1924 (Διάγραμμα 2), δηλαδή στα πρώτα 

χρόνια της παρουσίας των προσφύγων στην Ελλάδα, όταν θέριζαν η 

πείνα και οι αρρώστιες, ίσως να προκλήθηκε και από τα υψηλά ποσο-

στά θνησιμότητας αυτής της ηλικιακής ομάδας. Αν το δούμε από αυτή 

την άποψη, τότε το μέγεθος της ηλικιακής ομάδας 15-19 (που είναι η 

πολυπληθέστερη των προσφύγων) δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Πρό-

κειται για άτομα που την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής ήταν 

 
ότι στον πληθυσμό αυτό το 1928 αντιστοιχούσαν 111 ηλικιωμένοι σε 1.000 άτομα 

κάτω των 15. Κωστάκη, «Τεχνικές», 16. 
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μεταξύ 9 και 13 ετών, είχαν δηλαδή μια βιολογική ευκαιρία να ανταπε-

ξέλθουν στις δυσμενείς συνθήκες της προσφυγιάς. Ή ίσως η γενιά τους 

(γεννημένοι μεταξύ 1909 και 1913) ήταν τυχερή και χαρακτηρίστηκε 

από υψηλή γεννητικότητα στη Μ. Ασία. Οι γυναίκες κυριαρχούν με-

ταξύ των προσφύγων. Ειδικά στις παραγωγικές ηλικίες άνω των 10 και 

ως τα 60, ο λόγος φύλου για τους πρόσφυγες είναι 84. 

Γενικά, ο πληθυσμός των προσφύγων είναι γηραιότερος από των γη-

γενών. Και επειδή οι πρόσφυγες είχαν υψηλή συγκέντρωση στο αστικό 

κέντρο, αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης είναι γηραι-

ότερος από αυτόν της επαρχίας Ξάνθης, για τον οποίο υποθέσαμε ότι 

εκφράζει τον αγροτικό πληθυσμό της Ξάνθης. Πραγματικά, οι σχετικοί 

υπολογισμοί δείχνουν ότι η επαρχία Ξάνθης το 1928 είχε λόγο γήραν-

σης 124 ενώ ο Δήμος Ξάνθης συνολικά 154.36 Επίσης, ο προσφυγικός 

πληθυσμός είναι κατά βάση γυναικείος σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές 

βαθμίδες και αυτό εξισορροπεί την ισχυρή παρουσία των ανδρών 

μεταξύ των γηγενών. Έτσι, ο λόγος φύλου του συνολικού πληθυσμού 

του Δήμου Ξάνθης στις παραγωγικές ηλικίες άνω των 10 ετών και ως 

60 διαμορφώνεται στο 106 υποδεικνύοντας μια ελαφρά υπερίσχυση 

των ανδρών. 

 

3.5. Ο παραγωγικός πληθυσμός του Δήμου Ξάνθης 

 

Διαχρονικά, η οικονομία ήταν το δυνατό χαρτί αυτής της πόλης. Έχει 

λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να εντοπίσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού της που σχετίζονται με αυτήν. Τα δεδομένα μας, όπως 

πάντα, προέρχονται από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της απογρα-

φής πληθυσμού του 1928.37 Η απογραφή λοιπόν κατέγραψε 15.218 

άτομα ως παραγωγικό ή ενεργό πληθυσμό της πόλης.38 Με άλλα λόγια, 

τόσα είναι τα άτομα που ασκούν κάποιο επάγγελμα και κερδίζουν τα 

προς το ζην χωρίς να επιβαρύνουν άλλους ανθρώπους. Αυτό ομολο-

 
36 Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Ηλικία, πίν. 

1, σ. 277-278 και 367-368. Το συμπέρασμα συμβαδίζει με τις γενικότερες εξελίξεις 

στη Θράκη. Βλ. Ζαφείρης, «Η Θράκη», 414. 
37 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος 

της 15-16 Μαΐου 1928. Επαγγέλματα, τεύχος πρώτο (Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 

1937) (στο εξής: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα1) και ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Στα-

τιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 

1928. Επαγγέλματα, τεύχος δεύτερο (Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1932) (στο εξής: 

ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα 2). 
38 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα 1, πίν. 3, σ. 138. 
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γουμένως είναι παράδοξο, διότι σε μια πόλη που έχει ανθηρή οικονο-

μική δραστηριότητα, ο μισός πληθυσμός της και παραπάνω φαίνεται 

να μην εργάζεται (Διάγραμμα 11). Πώς εξηγείται αυτό; 

Την απάντηση δίνει η ίδια η απογραφή, η οποία εντόπισε 14.351 

άτομα χωρίς δηλωμένο επάγγελμα και, ως εκ τούτου, δεν τους υπολό-

γισε στον ενεργό πληθυσμό του Δήμου Ξάνθης.39 Ο αριθμός όμως δεν 

είναι ευκαταφρόνητος, αφού είναι σχεδόν τόσος όσος και ο αριθμός 

του παραγωγικού πληθυσμού. Μάλιστα, ο πληθυσμός χωρίς επάγγελμα 

έχει μια ιδιαιτερότητα: η συντριπτική πλειοψηφία του (άνω του 80%) 

είναι γυναίκες.40 Αυτή η ομάδα απαρτίζεται, χονδρικά, κατά 60% από 

γηγενείς και κατά 40% από πρόσφυγες.41 Με άλλα λόγια, έξι στις δέκα 

γηγενείς γυναίκες δεν εργάζονται ενώ οι γυναίκες πρόσφυγες φαίνονται 

πιο εργατικές. Το ερώτημα είναι το εξής: πραγματικά όλες αυτές οι γυ-

ναίκες κάθονται σπίτι τους; Θα απαντήσουμε, αφού πρώτα δούμε και 

τα άλλα στοιχεία μας. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα1, πίν. 3, σ. 138. 

 

Η Ξάνθη είχε μια οικονομία που βασιζόταν στο δευτερογενή τομέα 

της παραγωγής. Έξι στους δέκα εργαζομένους της πόλης (γηγενείς και 

πρόσφυγες) το 1928 απασχολούντο στη μεταποίηση (Διαγράμματα 12 

 
39 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, ό.π., πίν. 1, σ. 393. 
40 Ό.π. 
41 Ό.π., πίν. 1, σ. 393 και πίν. 2, σ. 783. 
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και 13). Το Διάγραμμα 14 όμως δείχνει ότι όλη αυτή η εργατική δύναμη 

δε διαχέεται ομοιόμορφα σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής δραστη-

ριότητας. Αντιθέτως, υπάρχει υπερσυγκέντρωση σε έναν κλάδο της 

βιομηχανίας και αυτός είναι η επεξεργασία των καπνών. Πάνω από το 

70% των γηγενών και πάνω από το 60% των προσφύγων εργαζομένων 

απασχολούνται στα καπνά. Το εύρημα αυτό της απογραφής δεν προ-

καλεί βέβαια εντύπωση, αφού, όπως είδαμε, ο πλούτος της Ξάνθης, ήδη 

από το 19ο αιώνα, προερχόταν από αυτήν ακριβώς τη βιομηχανική δρα-

στηριότητα. Τα προβλήματα ξεκινούν, όταν δούμε την κατά φύλα σύν-

θεση αυτού του εργατικού δυναμικού: σε ποσοστό άνω του 70% είναι 

άνδρες.42 Γιατί αυτό το δεδομένο παρουσιάζει πρόβλημα; 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 

 

Πηγή: ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα1, πίν. 6, σ. 216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Ό.π. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 

 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – 

Επαγγέλματα1, πίν. 1, σ. 383, 385, 387, 389, 393 και πίν. 2, σ. 773, 775, 777, 779, 

781, 783. 

 

Το επάγγελμα του καπνεργάτη ήταν παραδοσιακά ένα ανδρικό 

επάγγελμα και με υψηλά επίπεδα ειδίκευσης. Τα εισοδήματα που απέ-

φερε στους εργαζομένους άνδρες ήταν υψηλά, μολονότι επρόκειτο για 

ένα εποχιακό επάγγελμα: η επεξεργασία των καπνών δε γίνεται όλο το 

χρόνο, αλλά σ’ ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, από τα μέσα 

της άνοιξης μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Η περίοδος αυτή επιβαλ-

λόταν από τις φυσικές ιδιότητες του φυτού. Οι αμοιβές λοιπόν των κα-

πνεργατών δεν οφείλονταν μόνο στο γεγονός ότι επρόκειτο για μια 

πολύ ειδικευμένη εργασία, αλλά και στο γεγονός ότι ο χρόνος που είχε 

στη διάθεσή του ένας καπνέμπορος για να επεξεργαστεί το προϊόν του 

και να μη του σαπίσει ήταν εξαιρετικά λίγος. Αυτό έδινε δύναμη στον 

καπνεργατικό συνδικαλισμό, ώστε να αυξάνει τα εισοδήματα των ερ-

γατών. Και δεν ήταν μόνο οι άνδρες εργάτες. Οι καπνεργάτες είχαν τη 

συνήθεια να εργάζονται με πολλά μέλη των οικογενειών τους, κυρίως 

κορίτσια και γυναίκες, ώστε να τους βοηθούν εξασφαλίζοντας και γι’ 

αυτές υψηλές απολαβές.43 

 

 

 
43 Για μια πλήρη ανάλυση του λεγομένου «καπνικού ζητήματος», που αναδείχτηκε 

σε ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα του Μεσοπολέμου, βλ. Κώστας 

Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Ηθική οικονομία 

και συλλογική δράση στο Μεσοπόλεμο (Αθήνα: Νεφέλη, 2005), 129-166. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 

 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – 

Επαγγέλματα1, πίν. 1, σ. 383, 385, 387, 389, 393 και πίν. 2, σ. 773, 775, 777, 779, 

781, 783. 

 

Αυτή ήταν μια απαράδεκτη κατάσταση για τους καπνεμπόρους, οι 

οποίοι, ήδη από το 1922, προσπάθησαν να βρουν τρόπους να κάνουν 

τη διαδικασία της επεξεργασίας πιο οικονομική γι’ αυτούς. Για να επι-

τευχθεί ο στόχος έπρεπε να εξοντωθούν εργασιακά οι άνδρες και αυτό 

θα μπορούσε να γίνει με αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας του καπνού 

(απλούστευση ονομάστηκε), ο οποίος θα βασιζόταν περισσότερο στις 

γυναίκες, που αμείβονταν λιγότερο, και καθόλου στους άνδρες. Το 

κράτος στήριξε τις ενέργειες των καπνεμπόρων. Όπως παρατηρούσε 

και ο Εμμανουήλ Πειρουνάκης, διευθυντής του Γραφείου Προστασίας 

Καπνού Θεσσαλονίκης, στα 1928, δηλαδή τη χρονιά της απογραφής:  
  

«Κίνδυνος περιορισμού της εις τας καπνεργατρίας παρεχομένης 

εργασίας δεν γεννάται. Διότι η επί το απλούστερον εξέλιξις της 

επεξεργασίας μόνον την χρησιμοποίησιν ντεκτσήδων θα μειώση. 

Συνεπώς, μέριμνα δέον να ληφθή δια τους ντεκτσήδες».44 

 

Το κράτος δε σταμάτησε μόνον εκεί. Επέβαλε τη λεγόμενη «απο-

συμφόρηση» του καπνεργατικού επαγγέλματος, με άλλα λόγια προ-

σπάθησε να τους κάνει πιο λίγους, επιβάλλοντας οι προσλήψεις στις 

 
44 ΥΕΟ, Το καπνικόν ζήτημα (Αθήνα: 1931), 140. Η ειδικότητα του ντεκτσή ήταν η 

πιο ειδικευμένη και εξασκείτο μόνο από άνδρες· Φουντανόπουλος, Εργασία και ερ-

γατικό κίνημα, 130-132. Το κράτος κράτησε εχθρική στάση απέναντι στους καπνερ-

γάτες, διότι τους θεωρούσε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. 
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καπναποθήκες να γίνονται μέσω του Ταμείου Ασφάλισης Καπνεργα-

τών (ΤΑΚ), το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το 1926. Ουσιαστικά, 

μέσω του ΤΑΚ μόνο γυναίκες μπορούσαν να εργαστούν στις καπναπο-

θήκες. Τέλος, το 1929 οι προσλήψεις ανδρών στα σαλόνια επεξεργα-

σίας σταμάτησαν εντελώς με την επιβολή ενός νέου συστήματος επε-

ξεργασίας του καπνού, τη λεγόμενη «τόγκα».45 

Ύστερα από όλα αυτά, απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν το προσω-

πικό των καπναποθηκών της Ξάνθης στα 1928 να αποτελείται από άν-

δρες κατά 70%! Το πιθανότερο είναι ότι δεν αποτελείται. Με άλλα λό-

για, η απογραφή παρουσιάζει σφάλμα σε αυτό το σημείο το οποίο δεν 

οφείλεται σε κακή οργάνωση της διαδικασίας, αλλά σε ιδεολογικούς 

λόγους. Η βιβλιογραφία της ιστορικής δημογραφίας έχει ήδη επισημά-

νει τα ιδεολογικά ζητήματα που αφορούν τις απογραφές του 19ου και 

των αρχών του 20ου αιώνα. «Ιδεολογικά ζητήματα» σημαίνει ότι οι 

απογραφές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «αντικειμενική» κατα-

γραφή της πραγματικότητας, αλλά ως «κοινωνική κατασκευή». Φιλ-

τράρουν την πραγματικότητα μέσα από αντιλήψεις σχετικά με το χα-

ρακτήρα της εργασίας και απηχούν κυρίαρχες ιδεολογίες, ιδίως σε ό,τι 

αφορά τη συμπεριφορά των γυναικών και το ρόλο τους στην κοινω-

νία.46 Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τους απογραφείς και 

τον τρόπο που δομούν τα ερωτηματολόγιά τους, αλλά και τα υποκεί-

μενα της έρευνας, τους απλούς ανθρώπους, που ίσως ντρέπονται να δη-

λώσουν ότι οι γυναίκες πάνε στη δουλειά και οι άντρες κάθονται σπίτι. 

Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφεται υποτιμημένη η συμμετοχή των 

γυναικών στον εργατικό πληθυσμό των πόλεων καθιστώντας τις απο-

γραφές ιδιαιτέρως ακατάλληλες για μελέτη θεμάτων όπως είναι η γυ-

ναικεία απασχόληση.47 

 
45 Σχετικά με το ρόλο του ΤΑΚ στο καπνεργατικό ζήτημα, βλ. Αντώνης Λιάκος, Ερ-

γασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και 

η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών (Αθήνα: Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπο-

ρικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1993), 418-439. 
46 Σχετικά με αυτό το θέμα βλ. Γιάννης Μπαφούνης, Η ελληνική στατιστική το 19ο 

αιώνα. Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι (Αθήνα: Μνήμων, 2006)· E. A. 

Wrigley (ed.), Nineteenth century society: essays in the use of quantitative methods 

for the study of social data (Cambridge: Cambridge University Press, 1972)· Eleanor 

Gordon, Women and the Labour Movement in Scotland 1850-1914 (Oxford: Oxford 

University Press, 1991), 13, 18-19. 
47 Το ίδιο φαινόμενο ισχύει και για τη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη, όπου επίσης ο 

μισός πληθυσμός της πόλης καταγράφεται χωρίς επάγγελμα και επίσης αποτελείται 

στη συντριπτική του πλειοψηφία από γυναίκες. Φουντανόπουλος, ό.π., 64. 
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Τώρα, νομίζω, μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αν 

όλες αυτές οι γυναίκες που καταγράφονται «χωρίς επάγγελμα» κάθο-

νται σπίτι τους. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα 

να μην κάθονται, μάλιστα να συμβαίνει το αντίστροφο: οι άνδρες είναι 

αυτοί που είναι αναγκασμένοι να μένουν στο σπίτι λόγω των εξελίξεων 

στα επαγγελματικά τους και οι γυναίκες να είναι αυτές που εξασφαλί-

ζουν την επιβίωση της οικογένειας με την εργασία τους. Όμως οι κυρί-

αρχες αντιλήψεις σχετικά με το ποια είναι οι κοινωνική θέση κάθε φύ-

λου και ποια καθήκοντα απορρέουν από αυτή τη θέση δεν επιτρέπουν 

στους απογραφείς να καταγράψουν την πραγματικότητα. Για τον ίδιο 

λόγο, οι άνεργοι στο Δήμο Ξάνθης εμφανίζονται με πάρα πολύ μικρό 

ποσοστό (μόλις 6%), σε μια εποχή που το καπνεργατικό ζήτημα βρί-

σκεται στο οξύτερό του σημείο.48 
 

4. Αντί Επιλόγου 
 

Ύστερα από όλα τα δεδομένα της απογραφής του 1928 που παραθέ-

σαμε, μπορούμε, νομίζω, να περιγράψουμε μια συνεκτική εικόνα της 

Ξάνθης στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Πρόκειται για μια σημα-

ντική πόλη που κέρδιζε τον πλούτο της από τα καπνά, είτε την καπνο-

καλλιέργεια είτε την επεξεργασία του καπνού.49 Πάντα το έκανε και γι’ 

αυτό συγκέντρωνε μεγάλο πληθυσμό που προσδοκούσε να αποκτήσει 

ένα μικρό κομμάτι από την πίτα αυτού του πλούτου. Οι απογραφές που 

διενεργήθηκαν πριν το 1922, αν και άτεχνες και με πολλά προβλήματα, 

αυτό νομίζω ότι δείχνουν: μια πόλη που αποτελεί σημαντικό πόλο έλ-

ξης για πολύ κόσμο. Όμως μετά το 1922, με τη βοήθεια των προσφύ-

γων, απέκτησε κι εκείνο τον πληθυσμιακό όγκο, ώστε να θεωρείται ση-

μαντικό αστικό κέντρο της χώρας μας. Έτσι θα μπορούσαμε ίσως να 

ερμηνεύσουμε το εύρημα της τρίτης θέσης της Ξάνθης στο σύνολο των 

10 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας το 1928, όπως το δείχνει το Διά-

γραμμα 1. 

Είναι πιθανό ότι αυτόν τον καπνικό χαρακτήρα της πόλης έλαβε 

υπόψη της η ΕΑΠ, όταν αποφάσισε να μεταφέρει οργανωμένα κυρίως 

τους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη σε αυτή την πόλη (Διά-

γραμμα 5). Ήθελε να τους προσφέρει μια ευκαιρία να ευημερήσουν σε 

μια κατεξοχήν πόλη του καπνού ασκώντας ένα επάγγελμα που το ήξε-

ραν ήδη από τα μέρη τους: την επεξεργασία του καπνού. Τα εδάφη της 

 
48 ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Επαγγέλματα 2, πίν. 9, σ. 716-717. 
49 Αριθμούς και ποσοστά της έκτασης των καλλιεργειών με καπνά στην Ξάνθη και 

του όγκου της παραγωγής μπορεί να δει κανείς στο Βαρβερόπουλο, Ο μονοπωλιακός 

χαρακτήρ, 104 κ.ε. 
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Ανατολικής Θράκης ήταν επίσης κατάλληλα για καπνοκαλλιέργεια και 

οι κάτοικοι είχαν συσχετίσει την επιβίωσή τους με αυτό το προϊόν. Γι’ 

αυτό άλλωστε την επέλεγαν κι από μόνοι τους, όταν, πριν το 1922, εί-

χαν υποχρεωθεί πολλοί από αυτούς να πάρουν το δρόμο της προσφυ-

γιάς (Διάγραμμα 6). Νομίζω ότι δε θα απείχαμε από την αλήθεια, αν 

υποθέταμε ότι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην 

Ξάνθη με το ίδιο κριτήριο, την καλλιέργεια και επεξεργασία του κα-

πνού. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

πληθυσμού στην Ξάνθη απασχολείται στη βιομηχανία του καπνού 

(Διάγραμμα 14).50 

Δεν ήταν όμως όλα τέλεια σε αυτή την πόλη. Αν αφήσουμε στην 

άκρη τα προβλήματα που προκάλεσε στον πληθυσμό η πολεμική δεκα-

ετία 1912-1922, η άφιξη των προσφύγων προκάλεσε επίσης πολλά 

προβλήματα στην Ξάνθη: τα ποσοστά θνησιμότητας αυξήθηκαν (Διά-

γραμμα 2), τα ποσοστά γεννητικότητας πιθανώς μειώθηκαν, ο μέσος 

όρος ηλικίας του πληθυσμού αυξήθηκε (Διαγράμματα 9 και 10) και η 

πόλη γέμισε γυναίκες (Διάγραμμα 8), ως επί το πλείστον χήρες ή δια-

ζευγμένες (22%), στην πλειοψηφία τους αμόρφωτες (54%) και «χωρίς 

επάγγελμα».51 Ποια συναισθήματα προκαλούσαν άραγε αυτά τα χαρα-

κτηριστικά στον τοπικό πληθυσμό; 

Δεν είναι όμως μόνο το ζήτημα της διαφοράς νοοτροπίας ανάμεσα 

στους γηγενείς και τους ντόπιους. Το πιο προβληματικό από όλα ήταν 

ότι οι πρόσφυγες ήρθαν και ενίσχυσαν μια οικονομική δραστηριότητα 

που έφθινε. Στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο καπνός δεν προσέ-

φερε πια τις οικονομικές προοπτικές που παρουσίαζε έναν αιώνα νωρί-

τερα.52 Οι πρόσφυγες προσέφεραν όγκο στον πληθυσμό, αλλά δεν ανα-

νέωσαν καθόλου την ηλικιακή και την παραγωγική δομή του. Τι θα 

συνέβαινε σε όλο αυτόν τον κόσμο, όταν η βιομηχανία του καπνού κα-

τέρρεε τελείως; 

 
 

 
50 Η πολιτική της ΕΑΠ σε αυτό το ζήτημα γίνεται φανερή από τα γραπτά των δυο 

προέδρων της όσο καιρό λειτούργησε στην Ελλάδα, του Henry Morgentau και του 

Charles Eddy. Βλ. Henry Morgentau, Η αποστολή μου στην Αθήνα. 1922 – Το έπος 

της εγκατάστασης (Αθήνα: Τροχαλία, 1994), 361-383. Charles Eddy, Greece and the 

Greek Refugees (London: Allen and Unwin Ltd., 1931). 
51 Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τα επίπεδα μόρφωσης του προσφυγι-

κού πληθυσμού, βλ. ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή 1928 – Ηλικία, πίν. 2, σ. 611. 
52 Φουντανόπουλος, ό.π., 56-57. 


