
03 04Τα τελευταία έτη στην περιοχή της Ξάνθης υπάρχουν 3 καπνικές 
επιχειρήσεις - η ΣΕΚΑΠ Α.Ε., η Καπνική Μιχαηλίδης Α.Ε. και η 
Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαιτούµενες 
ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Καπνού στην 
Ξάνθη, σκοπός του οποίου είναι η έκθεση αντικειµένων πλούσιας 
ιστορικής σηµασίας, που θα προέρχονται από την καλλιέργεια, την 
επεξεργασία και τη διάθεση του καπνού τόσο στα παλαιότερα όσο 
και στα νεότερα χρόνια.

Ο δρόµος 
του καπνού

βιοµηχανίες & υποδοµές

Εντός Πόλης

Η τουριστική διαδροµή ξεκινάει από την πλατεία ∆ηµοκρατίας 
µε τον πύργο του ρολογιού, που αποτελεί το σήµα-κατα-
τεθέν της πόλης και ακολουθεί η πλακόστρωτη οδός 
Β. Κωνσταντίνου παράλληλα της οποίας βρίσκε-
ται το πρόσφατα ανακαινισµένο σπίτι του 
µεγάλου Έλληνα µουσικού Μάνου Χατζιδάκη. 
Συνεχίζοντας τη διαδροµή διαφαίνεται η 
είσοδος στην καρδιά της Παλιάς Πόλης όπου 
εµφανίζονται τα πρώτα αρχοντικά αλλά και 
παλιά οικοδοµήµατα, τα οποία χρησιµοποιού-
νται πλέον ως γραφικά bistro και café bar. Το 
πρώτο χαρακτηριστικό κτίριο που συναντάται 
είναι το ∆ηµαρχείο. Έπειτα από τον περίπατο στην 
Παλιά Πόλη ακολουθεί η επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού 
και τις φηµισµένες προαναφερθείσες Καπναποθήκες της πόλης.

Εκτός Πόλης

Αναγκαία είναι η επίσκεψη της ορεινής περιοχής του νοµού 
Ξάνθης καθώς µεγάλο µέρος της καπνοκαλλιέργειας γινόταν και 
γίνεται στις περιοχές αυτές. Η επίσκεψη σε ένα καπνοχώραφο και 
η παρακολούθηση µέρος της επεξεργασίας των φύλλων καπνού 
από τους καλλιεργητές (καθώς έχει διατηρηθεί ο παραδοσιακός 
τρόπος καλλιέργειας) θα ενισχύσει την αφοµοίωση της διαδικασίας 
καλλιέργειας και θα προσδώσει µια νότα εκπαίδευσης των επισκε-
πτών.

Τουριστικές διαδροµές Ξάνθης

Τουριστικές υποδοµές
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική ∆ιαδροµή

Βασ. Κωνσταντίνου 1 
67 100 Ξάνθη 

Tηλ. 2541022533, 2541025105   
Fax: 2541025987

Website: www.ebex.gr
Email: ebex@otenet.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΑΓΡΙΑΝΗ, 4ο χλµ. Ξάνθης - Σταυρούπολης, 25410 83778 (www.agriani-hotel.gr)
ΑΡΤΕΜΙΣ, Μαργαρίτης Ξάνθης, 6977691190
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 28ης Οκτωβρίου 41, 2541025111-3 (www.hoteldimokritos.gr)
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, 2541084805 (www.casinoxanthi.gr)
ΞΑΝΘΗ, Λευκίππου 14, 25410 23242 (www.hotelxanthi.gr)
ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, Μάνδρα Ξάνθης, 2541096930 (www.petrinoslofos.gr)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Τοξότες Ξάνθης, 25410 93917 – 9 (www.hotel-filoxenia-xanthi.gr)
ELENA, Λεωφ. Στρατού, 25410 63901-6 (www.elenahotel.gr)
ELISSO HOTEL, Βασ. Σοφίας 9 Ξάνθη, 2541084400, (www.hotelelisso.gr)
JOHNNY, Κιµµέρια 1ο χλµ. από Ξάνθη, 25410 26003 (www.hotelgiannis.gr)
LE CHALET (Πηγάδια), 25410 68511 – 3 (www.lechalet.gr)
NATASSA, 2ο χλµ. Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας, 25410 21521 (www.hotelnatassa.gr)
NEMESIS, Κοµνηνά, 25420 21005 – 6 (www.hotelnemesis.gr)
NESTOS, 1ο χλµ. Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, 25410 27531 (www.nestos-hotel.gr)
ORFEAS, Γ’ Καραολή 40, 25410 20121-2 (www.orfeashotel.gr)
PORTO VISTONIS, Πόρτο Λάγος, 25410 96630 (www.portovistonis.gr)
XANTHIPPEIO, 28ης Οκτωβρίου 212, 25410 77061
Z PALACE, Τέρµα Γ’. Κονδύλη, 25410 64414 (www.zpalace.gr)

ΞΕΝΩΝΕΣ
∆ασικό χωριό Ερυµάνθου (Λειβαδίτης), 25420 21008  
Αγνάντι, Άβδηρα, 25410 51991, (www.xenag.gr)
Καµάρα Πιπίνα, Άβδηρα, 25410 29729 (www.kamarapipina.gr)
Λεύκιππος, Άβδηρα, 25410 71441, 51154
Ηνίοχος, Κοµνηνά, 25420 21008
Νόστος, Σταυρούπολη, 25420 22027
To Αρχοντικό, 2542022225 (www.toarhodiko.gr)
Ίµερα, (Τοξότες), 25410 93917 – 9 (www.hotel-filoxenia-xanthi.gr)
Τζιβαέρι, Λυκοδρόµιο, 2541074843, (www.tzivaeri.eu)
Φιλήδηµος, Σταυρούπολη, 25420 22250, fax:25420 22650
∆ΙΑΒΑ, Σταυρούπολη 2542022460 (www.diava.gr)
Ινδόγλου Μελιχάτ, Θέρµες Ξάνθης 2544022460
Νεφέλες, Τοξότες Ξάνθης 2541093379
Κοκκύµελον, Τοξότες Ξάνθης, 2541070281 - 6937377250, (www.kokimelon.gr)
Αγνάντιο, Άνω Καρυόφυτο, 6937260508, (www.agnantio-xanthi.gr)



Η καλλιέργεια του καπνού στην κοιλάδα του Νέστου µεταφέρθηκε 
από τον Πόντο, από Οθωµανούς στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι 
ποιότητες του καπνού που παράγονταν στην περιοχή της Ξάνθης 
θεωρούνταν από τις καλύτερες του κόσµου και οι τιµές τους ήταν 
πολύ υψηλές. Οι καλύτερες ποικιλίες καπνού, γνωστές ως «χρυσό-
φυλλα» στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, παράγονταν στη Γενισέα και 
τη Χρυσούπολη. Η µεταφορά των καπνών γινόταν µε καραβάνια από 
καµήλες ή µουλάρια προς τα λιµάνια του Πόρτο Λάγους και της 
Καβάλας, αλλά και προς διάφορες πόλεις του εξωτερικού, όπου 
υπήρχαν εγκατεστηµένοι Ξανθιώτες καπνέµποροι. 
Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή 
της Ξάνθης έχει πάρει τη µορφή µονοκαλλιέργειας. Σε πληθυσµό 
περίπου 10.000 κατοίκων τότε, περισσότεροι από τους µισούς (γύρω 
στις 6.000) αναφέρονται ως ενεργοί καπνεργάτες ενώ όλα τα 
διαθέσιµα χέρια της αγροτικής οικογένειας απασχολούνταν µε την 
καλλιέργεια και τη συλλογή των φύλλων του καπνού. 

Η παρούσα τουριστική διαδροµή, σχετίζεται µε τον «δρόµο του 
καπνού» στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
Σκοπός της είναι να αποτυπώσει τη συµβολή της καλλιέργειας αλλά 
και εµπορίας του καπνού στην οικονοµική και κοινωνικοπολιτική 
εξέλιξη των χωρών αυτών. Η διαδροµή που προτείνεται περιλαµβά-
νει χώρες που είτε καλλιεργούσαν τον καπνό είτε τον εµπορευόταν 
προς τελική επεξεργασία και πώληση. Συγκεκριµένα, η διαδροµή 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες χώρες: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, 
Βέλγιο, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος. Στην Ελλάδα, προτείνεται µια τουριστική 
διαδροµή εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, καθώς αυτή 
αποτέλεσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα την πιο φηµισµένη περιοχή 
παραγωγής καπνού. Η εντατική παραγωγή αρωµατικών καπνών και 
η συστηµατική δραστηριοποίηση των καπνεµπόρων στην παγκόσµια 
αγορά, έθεσε την Ξάνθη αρκετά υψηλά στην κατάταξη µε τις πλουσι-
ότερες περιοχές της χώρας.

Η εισροή πλούτου στην περιοχή µαρτυρείται από την οικοδοµική 
δραστηριότητα που και σήµερα επιβιώνει στις σωζόµενες αποθή-
κες των καπνεµπόρων και στα σπίτια τους. Οι καπναποθήκες της 
Ξάνθης είναι κτισµένες κατά την εποχή της εντατικής ανοικοδόµη-
σης της πόλης (1860-1912) και σταδιακά έγιναν διώροφες και 
τριώροφες, καθώς την εποχή εκείνη η παραγωγή καπνού αυξανό-
ταν συνέχεια.

Τα κτίρια των Καπναποθηκών είναι έξοχα δείγµατα αρχιτε-
κτονικής, µοναδικά ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ξεχωρίζουν για τις κλασικές αισθητικές αρχές 
τους (συµµετρία στην οργάνωση της κάτοψης 
και της όψης, αρµονικές αναλογίες, αυστη-
ρό γεωµετρικό περίγραµµα, µεγάλο ύψος, 
καταξιωµένη χρήση παραδοσιακών 
υλικών κ.α.). Οι καπναποθήκες της 
Ξάνθης αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό 
σύνολο βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής και 
είναι η µοναδική παρόµοια περιοχή που 
σώζεται σήµερα στον ελληνικό χώρο. Έχουν 
χαρακτηριστεί µνηµεία από το Κεντρικό Συµβού-
λιο Νεωτέρων Μνηµείων και η αναβάθµισή τους 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναβάθµιση όλης της πόλης 
και τη δηµιουργία ενός µοναδικού πολεοδοµικού συνόλου.

Ξάνθη 
& Καπνός
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