Στθν Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι 1920 – 1940

Μικρζσ ιςτορίεσ τθσ Ξάνκθσ
Sort stories of Xanthi
Η Ζωι τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ ςτισ αρχζσ του 20ου αι.
The life of middle class of Xanthi at the beginning of 20 century

*…+ Σο 1919*, ορίηεται από τουσ ςυμμάχουσ θ Διαςυμμαχικι Θράκθ και με Ανϊτατο Διοικθτι τθσ Θράκθσ
τον Γάλλο τρατθγό Charpy, διορίηονται Γάλλοι ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σο κετικό τθσ διοίκθςθσ
είναι πωσ οι Γάλλοι προετοιμάηουν το ζδαφοσ για να γίνει γαλλικό προτεκτοράτο. Για το λόγο αυτό,
αρχίηουν να οργανϊνουν τισ υπθρεςίεσ και να αποκακιςτοφν τισ δομζσ. Ζτςι, όταν το 1920 θ Θράκθ
απελευκερϊνεται πια από κάκε ηυγό, τα αςτικά τθσ κζντρα ζχουν ανακτιςει κάποιο, ζςτω και μικρό, μζροσ
των υποδομϊν τουσ.
Αμζςωσ μετά τθν απελευκζρωςθ, θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξάνκθσ αρικμεί 22.000 κατοίκουσ (16.000 μζςα
ςτθν πόλθ), 2 δθμοτικά ςχολεία αρζνων και ζνα κοραςίδων.

Σο 1922 ςυςτικθκε Θμιγυμνάςιο με ζξι μόλισ μακθτζσ. Εντοφτοισ, όπωσ
προείπαμε, θ αςτικι τάξθ τθσ Ξάνκθσ είχε κεμελιϊςει ότι χρειαηόταν για να
βρει θ πόλθ τουσ ρυκμοφσ τθσ. Ζχοντασ να αντιμετωπίςει παράλλθλα με τισ
καταςτροφζσ και τθν επάνοδο των Ξανκιωτϊν που ζφυγαν κατά τθ βουλγαρικι
κατοχι, αλλά και τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων, είχε ωςτόςο ςυγκεντρϊςει
ςθμαντικό αρικμθτικά ανκρϊπινο δυναμικό, ϊςτε να επανδρωκοφν οι
υπθρεςίεσ, τα Διδαςκαλεία, τα καταςτιματα, οι βιοτεχνίεσ, κ.τ.λ.

* [100 χρόνια Θράκθ-Ξάνκθ ελεφκερθ] Δράσεις του Μουσείου για τα 100
χρόνια «Ξάνθη Ελεφθερη»

Βζβαια από μαρτυρίεσ πλθροφοροφμαςτε ότι επρόκειτο για μια κατεςτραμμζνθ πόλθ θ
οποία μζχρι το 1924 δεν είχε φδρευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα, οδοποιία, δίκτυο υπονόμων
κ.τ.λ. Από το 1924, ζνασ νζοσ Διμαρχοσ, ο Ευριπίδθσ Χαςιρτηόγλου, διζκεςε χριματα του
διμου για κοινωφελι ζργα, όπωσ π.χ. 400.000 δρχ. για ίδρυςθ τθλεφωνικοφ κζντρου ςτθν
πόλθ. Επίςθσ, κατζγραψε όλα τα ςτοιχεία υπθρεςιϊν που αφοροφςαν ςτθν παραγωγι, ςτα
ειςοδιματα και ςτθν εκπαίδευςθ, κατά τα ζτθ 1924-1928.
Μετά από ςυςτθματικι προςπάκεια, αναδεικνφονται οι τοπικζσ δυνάμεισ που αςχολοφνται
με τθν αναςυγκρότθςθ του τόπου. Δεν αποτελεί λοιπόν ζκπλθξθ θ ραγδαία αφξθςθ του
πλθκυςμοφ ςτισ 32.000 περίπου, μζςα ςε 2-3 μόλισ χρόνια (35.000 κάτοικοι το 1929).
Σο μεγάλο όπλο τθσ περιοχισ, ο καπνόσ, ςτζκεται ακόμθ μια φορά ο κφριοσ πλουτοπαραγωγικόσ πόροσ. Πλθκαίνουν οι ξζνεσ εταιρείεσ που
εγκακίςτανται ςτθν Ξάνκθ: Γκλαίρυ Σομπάκο, Γκλεν Σομπάκο, τάνταρ (γνωςτι και ωσ Μπάτο), Αμζρικαν Σομπάκο, Αυςτροελλθνικι, το
Ιταλικό μονοπϊλιο, είναι οι μεγαλφτερεσ, ενϊ δίπλα τουσ αναπτφςςονται και πολλζσ ακόμθ μικρότερεσ.
Μζςα ςε 10 χρόνια θ πόλθ επανζρχεται και ωσ το 1930 ζχουν κιόλασ εμφανιςτεί οι πρϊτεσ εγχϊριεσ μονάδεσ βιομθχανίασ τςιγάρων: Αρδίτθ,
Ανάργυρου ιγάλα και Ηουλιάμθ. Οι καπνεργάτεσ απαρικμοφνται κοντά ςτισ 5.000 και αποτελοφν ςθμαντικι δφναμθ ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ
πόλθσ.

Θ οργάνωςι τουσ ςε ςωματεία, επιφζρει τθν αναηωπφρωςθ και αναδιοργάνωςθ άλλου ενδιαφζροντοσ ομάδων
όπωσ ο Ορφζασ, ο Αρίων, ο Παν, ο Φοίνιξ, θ Εργατικι Πρόοδοσ, θ Αςπίσ, θ φαίρα, κ.ά. Οι ςφλλογοι που
εμφανίηονται ζχουν τμιματα κεατρικά, καλλιτεχνικά, μουςικά, βιβλιοκθκϊν, μαντολινάτων, χορωδιϊν. Σο πιο
ςθμαντικό όμωσ είναι πωσ κάποιοι ςυγκροτοφν τμιματα μακθμάτων για όςουσ δεν είχαν τθν ευκαιρία να
μορφωκοφν.
Ενϊ ιδθ από το 1927 υπάρχουν αναφορζσ ςε κεςμοφσ που ςυνεχίηουν δυναμικά μζχρι ςιμερα όπωσ το παηάρι και
οι ξανκιϊτικεσ αποκριζσ. θμειϊνεται ότι ο Ανάργυροσ ιγάλασ, το 1928 εμπνεφςτθκε και δθμιοφργθςε το μεγάλο
καρναβάλι διακζτοντασ ζνα ςθμαντικό χρθματικό ποςό.
Προχωρϊντασ μερικά ακόμθ χρόνια φτάνουμε ςτθν περιγραφι τθσ Ξάνκθσ ςε ζναν ακόμθ Επαγγελματικό Οδθγό1
του ν. Ροδόπθσ2 αυτι τθ φορά. Εκεί, θ πόλθ παρουςιάηεται να ζχει 35.912 κατοίκουσ ζναντι 31.600 τθσ Κομοτθνισ
που αποτελοφςε και τθν ζδρα τθσ Διοίκθςθσ. υνολικά όμωσ, θ επαρχία Ξάνκθσ αρικμοφςε 89.266.
Ορίηεται λοιπόν ωσ πρωτεφουςα του ομϊνυμου Διμου και τθσ επαρχίασ και υπογραμμίηεται ότι βρίςκεται «εισ το
μζςον ωραίων και μεγάλων κιπων» και είναι ζνασ από τουσ κυριότερουσ
ςτακμοφσ τθσ γραμμισ Θεςςαλονίκθσ - Αλεξανδρουπόλεωσ.

Είναι ζδρα Ζπαρχου και διακζτει Δθμόςιο Σαμείο και Εφορία, Επικεωρθτι ςχολείων, Τποκθκοφυλακείο,
Ειρθνοδικείο και ζδρα Μθτρόπολθσ. Τπάρχουν εννιά ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ και τρία μοναςτιρια ςτα γφρω
υψϊματα. Σα δφο μοναςτιρια μάλιςτα ζχουν και χριςθ Εκνικϊν Ορφανοτροφείων και Γυμναςίου.
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Αλέξανδπος Μιζένηζη, Γενικός Οδηγός Νομού Ροδόπης 1934-1936, Κομοηηνή, 1936.
Υπενθςμίζοςμε όηι η Ξάνθη αποηελεί ωρ ηο ηέλορ ηος Β’ Παγκοζμίος Πολέμος ππωηεύοςζα επαπσίαρ ηος ν. Ροδόπηρ.

Πλθροφοροφμαςτε ςτθ ςυνζχεια ότι οι υπθρεςίεσ θλεκτροφωτιςμοφ και
υγειονομικοφ υπάγονται ςτο Διμο, οποίοσ ςτεγάηεται ςε ιδιόκτθτο
κτιριο και ιδιόκτθτο είναι και το δθμοτικό εργοςτάςιο παραγωγισ
θλεκτροφωτιςμοφ. Εκείνθ τθν εποχι ανεγείρεται καινοφργιο κτιριο για
να ςτεγαςτεί το Νοςοκομείο.
τθν πόλθ λειτουργοφν δφο Προξενεία (Ιταλικό και Βελγικό), τζςςερεισ
Λζςχεσ, τρεισ Σράπεηεσ και τρεισ εφθμερίδεσ. Οργανωμζνοσ είναι και ο
Κακθγθτικόσ φλλογοσ Γυμναςίου Ξάνκθσ, ενϊ ςτο μοναδικό γυμνάςιο
φοιτοφν 325 παιδιά. Σα Δθμοτικά ςχολεία είναι επτά και τα
Νθπιαγωγεία τρία. Λειτουργοφν επίςθσ μουςουλμανικζσ ςχολζσ αρζνων
και κθλζων, ζνα Ορφανοτροφείο αρζνων και ζνα κθλζων, και το
Ιδιωτικό Εκπαιδευτιριο Μελιςςίδου.
ε ότι αφορά ςτισ άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςτθν Ξάνκθ υπάρχει Επαρχείο, οικονομικι Εφορία, δθμόςιο
Σαμείο, Τποδιοίκθςθ Χωροφυλακισ, Πρωτοδικείο και Ειρθνοδικείο, Δαςαρχείο, Τποκθκοφυλακείο,
Πυροςβεςτείο, γραφείο Σ.Σ.Σ. και μια ςειρά υπθρεςιϊν που εξυπθρετοφν αποκλειςτικά το καπνεμπόριο.
τον ίδιο οδθγό αναφζρονται ονομαςτικά όλοι οι επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ και υπάλλθλοι υπθρεςιϊν, ςε
χωριςτζσ κατθγορίεσ ςχετικά με το επάγγελμά τουσ.
Σζλοσ, ζνα πανόραμα τθσ πόλθσ αποδίδεται μζςα από τον κατάλογο οδϊν και πλατειϊν τθσ πόλθ, αλλά και
τον τθλεφωνικό κατάλογο των ςυνδρομθτϊν του τθλεφωνικοφ τθσ κζντρου.

Διαπιςτϊνουμε ότι άλλθ μία φορά, οι αςτικοί κεςμοί τθσ Ξάνκθσ, τθν προφφλαξαν
αλλά κυρίωσ προκάλεςαν τθ γριγορθ ανάκαμψθ τθσ πόλθσ μετά τθν παγκόςμια
οικονομικι κρίςθ του 1932. Οπωςδιποτε επιλκε άλλθ μία ςυρρίκνωςθ.
Σισ παραμονζσ τισ κρίςθσ του 1932, θ Ξάνκθ αρικμοφςε περίπου 55 μεγαλφτερεσ και
μικρότερεσ εταιρείεσ που παριγαγαν
ι επεξεργαηόταν προϊόντα ςχετικά με
τον καπνό.

Μεταξφ 1934-36, 34 περίπου καπνζμποροι, πάνω από τουσ μιςοφσ, ζχουν επιβιϊςει και
ςυνεχίηουν τθν δραςτθριότθτά τουσ.
Θ ςφντομθ αυτι παρουςίαςθ τθσ ηωισ τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν
Ξάνκθ, ςε μια κρίςιμθ χρονικι περίοδο που κρινόταν το μζλλον
τθσ πόλθσ και ολόκλθρθσ τθσ Θράκθσ, τελειϊνει μάλλον αιςιόδοξα. Οι δομζσ που κεμελιϊκθκαν ςτο μεταίχμιο
των δφο αιϊνων (19ου και 20ου), ζκεςαν τισ βάςεισ για ότι ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα.
Σα ςωματεία ζγιναν παρζεσ, οι παρζεσ ςφλλογοι, οι ςφλλογοι οργανιςμοί που ςυμμετζχουν ακόμθ ενεργά ςε
κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ηωισ τθσ πόλθσ. Κυρίωσ όμωσ, οι
δωρεζσ και θ υποδομι που πραγματοποίθςαν οι μεγαλζμποροι τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ, δεν ζγινε
ζρμαιο του νεοπλουτιςμοφ όπωσ ςυμβαίνει, δυςτυχϊσ, ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ.
Δθμιτρθσ Καλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ – Ιςτορικόσ.
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