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ΓΙΩΡΓΟΣ BΟΖIΚAΣ

ΟΙKΟΝΟΜΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ

Λίγο έξω από την πόλη των Σερρών, στη νοτιοανατολική πλευρά του
νομού, στους πρόποδες του Μενοίκιου όρους και με προέκταση προς το
σερραϊκό κάμπο, βρίσκεται μια ομάδα χωριών, τα ονομαζόμενα Δαρνακοχώρια: Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοϊ), Χρυσό (Τοπόλιανη), Άγιο Πνεύμα (Βεζνίκο), Πεντάπολη (Σαραμουσακλή) και Εμμανουήλ Παπάς (Δοβίστα)1. Τα
χωριά αυτά αποτελούν μια ενιαία πολιτισμική ομάδα, καθώς μοιράζονται
πολλά κοινά στοιχεία αναφορικά με την οικονομία, την κοινωνική οργάνωση, το γλωσσικό ιδίωμα, την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό. Τα
συγκεκριμένα χωριά έζησαν λαμπρές ημέρες τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αι., όταν διάφορες συγκυρίες έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στο προϊόν που αυτά
καλλιεργούσαν, τον καπνό. Η εξέλιξη αυτή, εκ πρώτης όψεως οικονομική,
υπήρξε επί της ουσίας κοινωνική και ευρύτερα πολιτισμική, καθώς οδήγησε
σε ένα επανακαθορισμό των βάσεων οργάνωσης των αναφερόμενων κοινοτήτων, καθώς και των πνευματικών τους οριζόντων.
Με αφορμή την καπνοκαλλιέργεια και τον καπνό, ως ένα εξαγωγικό
προϊόν, θα εξετάσω την ιστορική διαδρομή που ακολούθησε η οικονομία
στα Δαρνακοχώρια, με έμφαση στη Δοβίστα, από το παραδοσιακό στο
σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης, καθώς και τις επιδράσεις των αλλαγών που
προέκυψαν στη γενικότερη εξέλιξη της κοινότητας.
Πρόκειται για ένα οικονομικής φύσεως ζήτημα, το οποίο ωστόσο θα
το πραγματευθώ από την πολιτισμική του πλευρά, δηλαδή στην προοπτική της μετάβασης από μια οικονομία ενσωματωμένη στους κοινωνικούς
θεσμούς προς μια ανεξάρτητη από αυτούς2. Άλλωστε είναι πλέον ευρέως
διαπιστωμένο ότι η οικονομία και οι διάφορες φάσεις της (φεουδαλισμός,
1. Στην παρούσα εργασία, μη θέλοντας να απομακρυνθώ από την εποχή και ακολουθώντας την πρακτική των πηγών στις οποίες αναφέρομαι, χρησιμοποιώ, κυρίως, τα
παλαιά ονόματα των χωριών.
2. K. Polanyi, Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές απαρχές του καιρού μας,
μτφρ. Κ. Γαγανάκης, έκδ. Νησίδες, Σκόπελος χ.χ. Μ. Ντομπ – Π. Σουήζυ – Ρ. Χίλτον et al., Η
μετάβαση από το φεουδαλισμό στον καπιταλισμό, μτφρ. Π. Γρεβενίτη, έκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 21986.
Στ. Δαμιανάκου, Από το χωρικό στον αγρότη. Η ελληνική αγροτική κοινωνία απέναντι στην
παγκοσμιοποίηση, μτφρ. Α. Βουγιούκα, έκδ. Εξάντας
/ Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 2002.
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καπιταλισμός) δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αν δεν εξεταστεί και ο ρόλος
της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δω, κατ’ αρχάς, πώς ήταν
κοινωνικά οργανωμένη η παραδοσιακή κοινότητα και πώς ήταν διαμορφωμένες οι σχέσεις παραγωγής μέσα σε αυτήν, ενώ κατόπιν θα εξετάσω τις
όποιες αλλαγές επέφερε σε αυτό το μοντέλο η ένταξη της οικονομίας του
χωριού στην εθνική οικονομία και στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα ταξική διαστρωμάτωση εντός και εκτός της κοινότητας. Η αναγνώριση της ιστορικότητας των υπό εξέταση φαινομένων και
εννοιών (εργάτης, έμπορος, χρόνος, εργασία κ.λπ.) είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς έτσι αποφεύγονται συγχύσεις και ανιστόρητες προβολές του
παρόντος στο παρελθόν.
Θεωρητική βάση της μελέτης είναι η διαμάχη που εμφανίστηκε στο παρελθόν στους κόλπους της επιστήμης, και εν μέρει συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μέσα στις κοινωνίες.
Η διαμάχη αυτή επικεντρώνεται στο ερώτημα, εάν μπορούμε να διατυπώσουμε ένα γενικό μοντέλο οικονομικής ανάλυσης των κοινωνιών με ορισμένες σταθερές αρχές (αέναη αναζήτηση της «μεγιστοποίησης», δράση με
βάση την ορθολογική συμπεριφορά κ.λπ.), οι οποίες ενδεχομένως ισχύουν
σε όλες τις κοινωνίες ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και εποχής, ή μήπως, κάθε κοινωνία, ανάλογα με το είδος της (απλή, σύνθετη, παραδοσιακή, σύγχρονη) έχει και τη δική της οικονομική λογική, η οποία αποτελεί
όρο αναπαραγωγής των παραγωγικών μονάδων της3.
Η οικονομία της κοινότητας που εξετάζω εδώ ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα οργανωμένη με βάση τους υπάρχοντες κοινωνικούς θεσμούς και
ενσωματωμένη σε αυτούς. Δηλαδή ήταν ένα ουσιαστικό στοιχείο του πολιτισμού της, θεμελιωμένο και ενσωματωμένο στην κοινωνία και όχι έξω
από αυτήν. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας επιταχυνόμενης ένταξης της τοπικής
οικονομίας στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, η οποία σηματοδοτούσε
ταυτόχρονα τη μετάβαση από μια κοινωνικά θεσπισμένη οικονομία στην
ανεξάρτητη οικονομία της αγοράς, το χωριό υπέστη ανατροπές. Αυτές πήραν τη μορφή συγκεκριμένων αλλαγών στην οργάνωση της οικονομίας του,
από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο, με ανάλογες επιπτώσεις στην
κοινωνική του οργάνωση και τους πνευματικούς ορίζοντές του.
Οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινότητας αλλάζουν κατεύθυνση και
3. M. Godelier, Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, τόμ. Α΄, μτφρ. Θ.
Παραδέλλη, έκδ. Gutenberg, Αθήνα 1988. Σ. Δημητρίου, «Ο Marcel Mauss και η οικο- νομική
ανθρωπολογία», στο Μ. Μως, Το δώρο. Μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής στις αρχαϊκές
κοινωνίες, έκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1979, σσ. 11-64. Μ. Μερακλή, Ελληνική λαογραφία. Κοινωνική
συγκρότηση, έκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1984., Β. Νιτσιάκου, Παραδο- σιακές κοινωνικές δομές, έκδ.
Οδυσσέας, Αθήνα 1991, σσ. 121-156. R. Wilk - L. Cliggett, Οικονομία και πολιτισμός. Αρχές
οικονομικής ανθρωπολογίας, μτφρ. Γ. Βογιατζή, έκδ. Κριτική, Αθήνα 2010.
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σύνθεση. Η γη, ως μέσο εργασίας-παραγωγής, αρχίζει να χρησιμοποιείται
σχεδόν αποκλειστικά για περιορισμένες σε αριθμό και είδος καλλιέργειες.
Αντίστοιχα, αλλάζουν οι σχέσεις παραγωγής. Εκεί που οι σχέσεις συγγένειας αποτελούσαν ταυτόχρονα και σχέσεις παραγωγής, τώρα εξωτερικοί
παράγοντες υπεισέρχονται στην κοινότητα. Ο καπνέμπορος επιβάλλεται
στην τοπική οικονομία και η μισθωτή εργασία κάνει την εμφάνισή της. Το
εργατικό δυναμικό της κοινότητας αλλάζει ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς
εργάτες γης και καπνεργάτες έρχονται στο χωριό για να δουλέψουν.
Πρέπει ωστόσο να τονίσω ότι οι αλλαγές αυτές δεν είχαν ριζικό χαρακτήρα ούτε έγιναν απότομα. Αντίθετα για ένα μεγάλο διάστημα ο νέος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας συνέχιζε να ζει μαζί με παλαιότερες μορφές
της, οι οποίες απηχούσαν αντίστοιχα προγενέστερες κοινωνικές δομές και
νοοτροπίες. Μιλάμε για μια συνάρθρωση τρόπων παραγωγής που χαρακτηρίζει και στοιχειοθετεί τη μετάβαση από το ένα μοντέλο οργάνωσης της
οικονομίας στο άλλο και η οποία, ωστόσο, χρειάζεται πολλές ακόμη, εξειδικευμένες κατά τόπους, μελέτες για να ερμηνευθεί ως φαινόμενο.
Οι κατά παράδοση κοινωνικές δομές
Η Δοβίστα, όπως ονομαζόταν παλαιότερα ο σημερινός οικισμός του
Εμμανουήλ Παπά, είναι ένα ιστορικό ημιορεινό χωριό που βρίσκεται στις
υπώρειες του Μενοίκιου όρους και είναι γνωστό κυρίως ως η πατρίδα του
αρχηγού της ελληνικής επανάστασης του 1821 στη Μακεδονία, του Εμμανουήλ Παπά, από τον οποίο προέρχεται το σημερινό του όνομα. Περιδιαβαίνοντας κάποιος σήμερα μέσα στο χωριό, θαυμάζει τα ψηλά σπίτια με τα
νεοκλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία αποπνέουν ένα κλίμα ένδοξου αστικού παρελθόντος. Όμως το χωριό δεν ήταν έτσι από παλιά. Στα
πρώτα του χρόνια δεν πρέπει να διέφερε σε τίποτε από τα υπόλοιπα χωριά
της Μακεδονίας, καθώς, όπως φαίνεται από τα παλαιότερα υλικά κατάλοιπα, είχε ένα γεωργοκτηνοτροφικό προσανατολισμό στην οικονομία του.
Η εντύπωση αυτή ενισχύεται και από μια μαρτυρία, κοντινή στην εποχή
που αναφερόμαστε, η οποία περιγράφει την πρώτη μορφή του χωριού. Τη
βρίσκουμε μέσα στις σελίδες ενός τοπικού περιοδικού που εκδιδόταν στην
περίοδο του Μεσοπολέμου από νέους του χωριού:
«Απαραίτητον θεωρούμεν, πριν ή προχωρήσωμεν, εξιστορούντες άπασαν εν γένει την δράσιν
του Εμμ. Παπά, να δώσωμεν μίαν μικράν σκιαγραφίαν της τότε Δοβίστης, όπως ευρίσκετο
αύτη κατά την εποχήν της Επαναστά- σεως του 1821. Κτισμένη επί της σημερινής της
θέσεως, δεν ήτο βέβαια η Δοβίστα, όπως και σήμερον με τας ωραίας και υψηλάς οικοδομάς
της, με τας λιθοστρώτους οδούς της, με τα κοινοτικά της έργα κ.λ.π. Τότε ήτο εν μικρόν και
άσημον χωρίον με 60-80 περίπου οικίας, ως επί το πλείστον μονορώφους και
αραιοκτισμένας και τα μεταξύ των οικιών γήπεδα περι-
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τοιχισμένα διά μανδροτοίχων. Τα μικρά περιβολάκια ήσαν στολισμένα με οπωροφόρα τινά
δένδρα και εν τω μέσω των οπωροφόρων τούτων δένδρων επρόβαλλον οι χαμηλοί οικίσκοι
κτισμένοι δι’ υλικών της εποχής εκείνης, ήτοι πέτρας, καλαμοπλέγματα, πηλούς κ.τ.τ. Αι
γυναίκες της εποχής εκεί- νης κατά τας καθαριότητας των οικιών των και διά τα επιχρίσματα
των δωματίων των εχρησιμοποιούσαν φυσικά ασβεστολιθικά χώματα, αντί ασβέστου, τα
οποία μετέφερον εκ των παρακειμένων λόφων. [….] Οι πέριξ λόφοι πυκνοφυτευμένοι δι’
ελαιών, πουρναριών και βελανιδιών, τα ποί- μνια των προβάτων άφθονα κατά την εποχήν
εκείνην, τα απλά και αφελή έθιμα των κατοίκων, το προς δυσμάς γειτονικόν κατακάθαρον
έλος το μη υφιστάμενον ήδη με τας πανυψήλους λεύκας του και αι αγέλαι των βοών και
αγελάδων των κατοίκων, ως και αι γραφικαί αμφιέσεις των γυναικών και των ανδρών,
αναμφιβόλως άπαντα αναλλοίωτος διαδοχή από της επο- χής της κτίσεως της Δοβίστης,
προσέδιδον έν αρμονικόν και γοητευτικόν σύνολον»4.
Τον απόηχο του τρόπου ζωής των κατοίκων του χωριού στα παλαιότερα χρόνια μπορούμε να τον αφουγκραστούμε σήμερα στις προφορικές
αφηγήσεις των κατοίκων, στις ελάχιστες γραπτές πηγές που μας σώθηκαν,
στα υλικά απομεινάρια εκείνης της εποχής που έχουν περισωθεί (σπίτια,
αποθήκες κ.λπ.) στη δομή του ίδιου του οικισμού αλλά και στα ήθη-έθιμα
των κατοίκων.
Είναι γνωστό ότι στη διαμόρφωση των σημερινών οικισμών της Μακεδονίας έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο η δημογραφική κινητικότητα που
παρατηρήθηκε μετά την καταστροφή και εκκένωση περιοχών της Ηπείρου,
στα τέλη του 18ου με αρχές 19ου αι5. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται
και στην περίπτωση των Δαρνακοχωρίων, στα οποία παρατηρούμε μετακινήσεις πληθυσμών από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία6. Για τη Δοβίστα, που
από το 19ο αι. τη συναντάμε ως Ελευθεροχώρι, υπάρχει σχετική προφορική
παράδοση αναφορικά με τις ρίζες της κοινότητας. Σύμφωνα με αυτήν το
χωριό έχει ένα ιστορικό παρελθόν που εκτείνεται σε μεγάλο βάθος χρόνου
και κάποια στιγμή σε μια μετέπειτα περίοδο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν
σε αυτό Ηπειρώτες, Σαρακατσάνοι, και, ίσως, Θεσσαλοί. Στο χωριό μπορεί
κανείς να ακούσει πολλές οικογενειακές ιστορίες για την προέλευση των
προγόνων τους από την Ήπειρο, ενώ κάποιοι μάλιστα έχουν ψάξει και βρει
συγγενείς στα μέρη από τα οποία γνώριζαν ότι προέρχονται.
4. Κ. Βοζιάνη, «Η ιστορία του Εμμ. Παπά», Εμμ. Παπάς τεύχ. 2 [πρώτη περίοδος] (1932)
23.
5. Ελ. Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας
(19ος - αρχές 20ού αιώνα)», στο Ι. Κολιόπουλος - Ι Χασιώτης (επιμ.), Η νεότερη και σύγ- χρονη
Μακεδονία, τόμ. Α΄, έκδ. Παπαζήση / Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ., σσ. 328-334.
6. Α. Μπέγκου, Σελίδες από την ιστορία του χωριού μας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Σουλίου
Σερρών, Αθήνα 2012, σσ. 13-15.
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Αντίστοιχα η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και το είδος των
καλλιεργειών που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή των Σερρών δεν υπήρχαν
ανέκαθεν, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ιστορικών γεγονότων και
διαδικασιών που οδήγησαν στην αλλαγή του, της διαμόρφωσης που είχε το
περιβάλλον και στην εισαγωγή διαφόρων ειδών καλλιέργειας και διατροφής που εμπλούτισαν τις ήδη υπάρχουσες ποικιλίες.
Η ύπαιθρος, όπως και αλλού έτσι και στις Σέρρες, είχε ένα γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα, ενώ η καλλιέργεια ήταν εκτατική7. Από την άποψη
της έγγειας ιδιοκτησίας μετά την κατάρρευση του τιμαριωτικού συστήματος
είχε αρχίσει να επικρατεί το τσιφλίκι8. Η τεχνολογία ήταν ακόμη σε πρώι- μο
στάδιο, ενώ η λίπανση των χωραφιών γινόταν με οργανικά κατάλοιπα
(κοπριά αιγοπροβάτων ή βοοειδών, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας).
Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής και ευρύτερα της καθημερινότητας
γινόταν μέσα από τη συγγένεια, όπως αυτή προέκυπτε από το γάμο, ο οποίος στην παραδοσιακή κοινότητα ήταν περισσότερο μια σχέση μεταξύ ομάδων και λιγότερο μεταξύ δύο προσώπων9. Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση της συγγένειας, ως ενός συνόλου κοινωνικών σχέσεων αρθρωμένου με
κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, η συγκεκριμένη κοινότητα φαίνεται
να ακολουθεί ένα, κατά βάση, αμφιπλευρικό σύστημα με έμφαση, ωστόσο,
στην πλευρά του πατέρα10. Σύμφωνα με αυτό, η καταγωγή προσδιορίζεται
πρωτίστως από τον πατέρα και συνδέει τους απογόνους κυρίως με τον πατέρα και τους συγγενείς του, χωρίς όμως να αποκλείονται οι συγγενείς από
τη μεριά της μητέρας (εικ. 1). Ως προς την εγκατάσταση η οικογένεια είναι
7. Β. Παναγιωτόπουλου, «Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας», Τετράδια Εργασίας 18 (2003) 31-38.
8. Ν. Σβορώνου, «Διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις», στο Μ. Σακελλαρίου, (γεν. εποπτεία), Μακεδονία. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, έκδ. Εκδοτικής
Αθηνών, Αθήνα 1992, σσ. 359-361. Ι. Κολιόπουλου, «Διοικητικές, κοινω- νικές και
οικονομικές εξελίξεις», στο Μ. Σακελλαρίου, (γεν. εποπτεία), Μακεδονία. 4000 χρόνια
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, έκδ. Εκδοτικής Αθηνών, 1992, σσ. 484-490. Β. Γούναρη,
«Οικονομικές εξελίξεις στη Μακεδονία, 1430-1912», στο Ι. Κολιόπουλος – Ι. Χασιώτης (επιμ.),
Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία, τόμ. Α΄, έκδ. Παπαζήση / Παρατη- ρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ,
σσ. 58-59. Ν. Αναγνωστόπουλου, Ο κάμπος των Σερρών. Μελέτη συγκριτικής γεωπονικής,
Αθήναι 1937, σσ. 112-114. Στο 1914, όπως αναφέρει ο Παλαμιώ- της, υπήρχαν στην επαρχία
Σερρών 56 τσιφλίκια και 59 ελευθεροχώρια. Γ. Παλαμιώτη, Γεωργική Έρευνα της Μακεδονίας,
εν Αθήναις 1914, σ. 151.
9. Ε. Αλεξάκη, «Αναζητώντας τις οικογενειακές δομές στη νεότερη Ελλάδα. Η περίπτωση της πολυπυρηνικής οικογένειας», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας 29-30 (1999-2003) 35-60.
10. Για την οργάνωση της κοινωνικής ζωής στα Δαρνακοχώρια σε κοινοτικό επίπεδο
κατά την οθωμανική περίοδο, με βάση κοινοτικά και ιδιωτικά έγγραφα, κώδικες εκκλησιών, μονών κ.λπ., βλ. Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παππά,
Σέρραι 1970. Του ιδίου, Η κοινότης του Αγίου Πνεύματος Σερρών επί Τουρκο- κρατίας,
Θεσσαλονίκη 1971.

18

Γιώργος Βοζίκας

Εικ. 1. Οικογένεια στο Σουμπάσκιοϊ (1925)
[Πηγή: Α. Μπέγκου, Σελίδες από την ιστορία του χωριού μας, Αθήνα 2012, σ. 16].

στηριγμένη στην αρχή της πατροτοπικότητας και ως προς τη δομή της πολυπυρηνική. Έτσι μπορεί να δει κανείς πολλές οικογένειες σε ένα σπιτικό, στο
οποίο υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά, το ανδρόγυνο με τα παιδιά του και
τα αδέλφια του πατέρα μαζί με τις δικές τους οικογένειες (εικ. 2). Βέβαια η
οικογένεια ως ζωντανός οργανισμός γνωρίζει διάφορες φάσεις. Έτσι μετά
την πλήρη ανάπτυξή της που είδαμε πιο πριν αρχίζει η επόμενη φάση της
που είναι η σταδιακή αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι. Τα κορίτσια
της οικογένειας, όταν παντρευτούν, θα φύγουν από το πατρικό σπίτι και θα
πάνε να μείνουν στο σπίτι του άντρα τους, όπου εκεί ίσως βρουν μια άλλη
παρόμοια οικογένεια, όπου θα μένουν κάτω από την ίδια στέγη ο παππούς
με τη γιαγιά και τα άρρενα μέλη της οικογένειας του άντρα της που μπορεί
να είναι παντρεμένα και να έχουν τα δικά τους παιδιά. Στο τέλος θα μείνει
ο μικρότερος στην οικογένεια για να φροντίσει τους γονείς και να κληρονομήσει το πατρικό σπίτι. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της οικογένειας και
ευρύτερα της συγγένειας συνετέλεσε ώστε να βρίσκονται συγκεντρωμένα
κάτω από την ίδια στέγη σημαντικοί πόροι αναπαραγωγής της οικογένειας με άξονα αναφοράς όλων την καταγωγή από τον πατέρα. Μάλιστα ο
πατροτοπικός χαρακτήρας του συστήματος συγγένειας οδήγησε ώστε να
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Εικ. 2. Εστιακή ομάδα στη Δοβίστα (Μεσοπόλεμος) με τις διάφορες φάσεις της.

αποκτήσει το χωριό μια πυκνότητα στη δόμηση και ομαδοποίηση ως προς
τη δομή με διαμορφωμένους μαχαλάδες από ολόκληρα «σόγια», οι οποίοι
πήραν την ονομασία τους από το πλειοψηφούν σόι που τον κατοικεί.
Ο αναφερόμενος τρόπος συγκρότησης της οικογένειας στη Δοβίστα
συνετέλεσε ώστε αυτή να πάρει μια διευρυμένη μορφή και βοήθησε πολύ
στη διεκπεραίωση διαφόρων γεωργικών εργασιών, οι οποίες σχετίζονταν
με την ανάγκες της οικογένειας, καθιστώντας την, εκ του αποτελέσματος,
μια σχετικά μεγάλης κλίμακας παραγωγική μονάδα με πολλά διαθέσιμα
εργατικά χέρια. Με τη δομή που περιγράψαμε πιο πάνω βρίσκουμε την κοινότητα να λειτουργεί περίπου μέχρι την πρώτη δεκαετία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο όσο πιο κοντά πλησιάζουμε σε αυτό το όριο τόσο
περισσότερο οι αποκλίσεις από αυτό το πρότυπο τείνουν να καταστούν
κανόνας.
Τον πρώτο λόγο, με τη μορφή της επιστασίας, μέσα στην εστιακή ομάδα
τον έχει ο παππούς. Αυτός μοιράζει τις υποχρεώσεις των οικογενειών που
βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη και επιβλέπει την τήρησή τους. Συνήθως η περιουσία αντιμετωπίζεται συλλογικά ως ενιαία και χρησιμοποιείται
ως τέτοια, ασχέτως εάν μερικές φορές έχει επιμεριστεί και κατοχυρωθεί με
προφορική υπόσχεση σε μέλη της οικογένειας. Ο καταμερισμός της εργασίας γίνεται, συνήθως, κατά φύλα και ηλικία. Στην οικογένεια του ζευγαριού
η δραστηριότητα του άνδρα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω και είναι
αυτή που φέρνει τη δημόσια ζωή του χωριού μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας και
η μυϊκή του ισχύς, ως μια πρωτογενής παραγωγική δύναμη, μπαίνει στην
υπηρεσία της αναπαραγωγής της οικογενειακής περιουσίας, αναλαμβάνο-
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ντας τις πιο σκληρές δουλειές του σπιτιού (όργωμα, κουβάλημα, κλάδεμα
κ.λπ.). Οι γυναίκες αποτελούν έναν εξίσου σημαντικό πόρο της οικογένειας, συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και παράλληλα
φροντίζοντας για τη διατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών. Αλλά και τα
παιδιά από μικρή ηλικία, 10-12 ετών, αναλαμβάνουν ευθύνες όπως είναι
π.χ. η φροντίδα των ζώων, ενώ τα αγόρια πηγαίνουν κατά ομάδες με τα
ζώα στο βουνό προκειμένου να κόψουν και να κουβαλήσουν ξύλα για τις
ανάγκες της οικογένειας.
Συμπερασματικά, το πνεύμα ή αλλιώς, η λογική της οικονομίας που
επικρατούσε στην κοινότητα διεπόταν από την αρχή της αυτοσυντήρησης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διευρυμένη πολυπυρηνική οικογένεια λειτουργούσε ως μια αυτοτελής παραγωγική μονάδα, ενώ η υποχρέωση της βοήθειας που επιτάσσει η ηθική της συγγένειας, πάνω στην οποία αυτή ήταν
θεμελιωμένη, ρύθμιζε τις σχέσεις παραγωγής και ταυτόχρονα λειτουργούσε
ως όρος αναπαραγωγής της.
Η περίοδος της μετάβασης
Από τα παραπάνω δεν πρέπει ωστόσο να δημιουργηθεί η εντύπωση
ότι η ζωή στην κοινότητα στην οποία αναφερόμαστε ήταν ακύμαντη σαν
μια γαλήνια λίμνη. Μπορεί ο πολιτισμός του χωριού να χαρακτηριζόταν
από την επικράτηση της «μακράς διάρκειας», της μακρόπνοης ιστορίας που
απλώνεται σε αιώνες ή αλλιώς, του χρόνου που επιβραδύνεται μέχρι στο
ελάχιστο όριο της κίνησης, όπως υποστήριζε ο Braudel11, ωστόσο είχε μέσα
του δυναμική, η οποία βασιζόταν στην ίδια την ιστορική εξέλιξη με τις συνέχειες και ασυνέχειές της.
Η ανάπτυξη γενικά στις Σέρρες μπορεί να θεωρηθεί ως μια μακρόχρονη
διαδικασία αυξανόμενης ενσωμάτωσης της τοπικής οικονομίας στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 16ου
αιώνα12. Ήταν τότε που άρχισε στην περιοχή μια σχέση συναλλαγής με την
Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία,
ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια αυτοκαταναλωτική οικονομία, από
την άλλη μεριά, η εμπορευματική αξιοποίηση του έγγειου προϊόντος και ο
εκχρηματισμός της οικονομίας ήταν γεγονός13.
11. F. Braudel, «Ιστορία και διάρκειες», στο βιβλίο του ιδίου, Μελέτες για την Ιστορία, μτφρ.
Ο. Βαρών - Ρ. Σταμούλη, Ε.Μ.Ν.Ε. / Μνήμων, Αθήνα 21987, σσ. 19-32.
12. Σ. Πετμεζά, «Σχόλια», στο P. Odorico, Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα
Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), έκδ. Association “Pierre Belon”, χ.τ. 1996, σ. 434.
13. Στοιχεία αυτής της συνύπαρξης βρίσκουμε σε μια μαρτυρία των αρχών του 17ου
αι. από την περιοχή των Σερρών (Χρονικό των Σερρών), γραμμένη από ένα προύχοντα της
πόλης, τον Συναδινό, ιερέα και αξιωματούχο της Μητρόπολης, P. Odorico, Αναμνήσεις και
συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), έκδ. Association
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Στα τέλη του 19ου αι. και αρχές 20ού αι. οι περισσότερες εκτάσεις στην
περιοχή των Σερρών, όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ήταν αραιοκατοικημένες, ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν πολύ μικρότερες από τις σημερινές14. Στα πεδινά πλεόναζαν τα τσιφλίκια, ενώ πολλά χωράφια παρέμεναν ακαλλιέργητα, καθώς το χειμώνα ο Στρυμόνας πλημμύριζε το σερραϊκό
κάμπο και η κοίτη του άλλαζε συχνά. Φυσική συνέπεια ήταν οι ελώδεις αυτές περιοχές να χρησιμοποιούνται περισσότερο για την κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα, άλογα και βουβάλια) και λιγότερο για τη γεωργία. Αλλά και στις
περιοχές που η γη χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια, ο τρόπος ήταν σε
μεγάλο βαθμό εκτατικός, ενώ η στρεμματική απόδοση των χωραφιών, λόγω
της αρχαϊκότητας των καλλιεργητικών μεθόδων και των εργαλείων, ήταν
χαμηλή. Στις κοινότητες κυριαρχούσε η αυτοκατανάλωση, ενώ ως προς την
καλλιέργεια και τα καλλιεργούμενα προϊόντα επικρατούσε η συμπληρωματικότητα μέσω της πολυκαλλιέργειας (σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο, βρώμη,
σουσάμι, καπνό, βαμβάκι, γλυκάνισο, κρεμμύδια, ρόβι, όσπρια, σταφύλια
και κηπουρικά), διασφαλίζοντας έτσι τους κατοίκους από τον κίνδυνο των
οικονομικών κρίσεων ή διαφόρων καταστροφών σοδειάς. Την κατάσταση,
ιδιαίτερα στον κάμπο, επιδείνωνε η ελονοσία που μάστιζε τους κατοίκους,
ενώ οι πολεμικές συρράξεις (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
Μικρασιατική Καταστροφή), οι διαμάχες και οι συνεπαγόμενες ανακατατάξεις που ταλάνιζαν την περιοχή δημιουργούσαν ένα κλίμα ανασφάλειας
για τη ζωή αλλά και την παραγωγή της περιοχής, καθώς λόγω αυτών των
γεγονότων σημειώνονταν καταστροφές της παραγωγής και μια σειρά διαδοχικές βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών που ανακάτευαν τη δημογραφική
σύνθεση15.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες σημαντικό ρόλο στην οικονομία των Σερ-

“Pierre Belon”, χ.τ. 1996. Ο Σπ. Ασδραχάς σχολιάζοντας το σχετικό ζήτημα της συνύπαρξης
διαφορετικών οικονομιών μιλά για «παράλληλες καταστάσεις» που βίωνε ο Συναδινός
στην εποχή του: αυτοκατανάλωση, αγορά, χρήμα. Όπως γράφει «η μαρτυρία του Παπασυναδινού είναι συνειδητή και πολυμερής: η πολυμέρεια οφείλεται στο γεγονός ότι έχει να κάνει με πολυμερείς
επίσης καταστάσεις· ο μάρτυρας ζει σε μια πόλη, δηλαδή σε ένα σύνολο όπου ο εκχρηματισμός είναι
προχωρημένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο σύ- νολό της η οικονομία έχει εκχρηματιστεί». Σπ. Ασδραχά,
Οικονομία και νοοτροπίες, έκδ. Ερμής, Αθήνα 1988, σ. 176.
14. Μ. Sivignon, «Η γεωγραφική εικόνα της Μακεδονίας», στο Μ. Σακελλαρίου (γεν.
εποπτεία), Μακεδονία. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, έκδ. Εκδοτικής Αθηνών,
Αθήνα 1992, σσ. 12-27.
15. Κ. Καυκούλα, «Μεταμορφώσεις του αγροτικού χώρου: Ο εποικισμός της ανατολικής Μακεδονίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα» στο Επιστημονικό Συμπόσιο, Ο
ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, (11 και 12 Απριλίου 1997), έκδ.
Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1999, σσ. 259300.
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ρών, και όχι μόνον, ήρθε να παίξει ο καπνός16. Πρόκειται για ένα προϊόν
που προστέθηκε στην οικονομία της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του
17ου αι., μαζί με άλλα νέα καλλιεργητικά προϊόντα: βαμβάκι, καλαμπόκι,
ρύζι.
Αναφορές σχετικά με τον καπνό ειδικά στην περιοχή των Σερρών συναντάμε ήδη από τις αρχές του 17ου αι., στο Χρονικό του παπα-Συναδινού17,
ενώ στα τέλη του 17ου αι. έχουμε μαρτυρίες πως υπήρχε συστηματική καλλιέργεια στα βόρεια μέρη της περιοχής των Σερρών, Δεμίρ Χισάρ (Σιδηρόκαστρο), Σπάτοβα (Κοίμηση), Βετρίνα (Νέο Πετρίτσι), Χατζή Μπεϊλίκ (Βυρώνεια) κ.ά., με συμμετοχή μουσουλμάνων και ορθοδόξων καλλιεργητών18.
Η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή άρχισε να επεκτείνεται μετά το
δεύτερο μισό του 18ου αι.19, ενώ στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του
20ού αι. έγινε το πιο σημαντικό παραγόμενο προϊόν20.
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την καπνοκαλλιέργεια στη Δοβίστα εντοπίζονται στον κώδικα της εκκλησίας του αγίου Αθανασίου (έτος
1885)21, όταν το χωριό είχε περίπου 150 οικογένειες22. Η κυρίαρχη και ρυθμιστική θέση του καπνού στη ζωή του χωριού εκείνη την περίοδο ήταν τέτοια ώστε, όπως διαβάζουμε στον αναφερόμενο κώδικα της εκκλησίας, η
οικονομική συνεισφορά των κατοίκων της κοινότητας για μια σειρά από
έργα στο χωριό (ανέγερση σχολείου, αρδευτικό δίκτυο κ.λπ.) ρυθμιζόταν
με βάση την ετήσια παραγωγή καπνού που είχε η κάθε οικογένεια23. Πρό16. Σ. Πετμεζά, Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέμου,
έκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012. Ευ. Πρόντζα, «Ο χωρικός, ο καπνός και
το κράτος. Η
ελληνική αγορά του καπνού (1887–1939)», Τα Ιστορικά 9/17 (1992) 275-300.
17. P. Odorico, Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), έκδ. Association “Pierre Belon”, χ.τ. 1996, σσ. 92-92 [§16, ζρλβ΄].
18. H. Aydin, «History of Tobacco Cultivation in Serres and its Periphery in the 18th
Century», στο Π. Σαμσάρης – Γ. Πάσχος – Κ. Τσαλαπάτης (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους
από την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου (Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006), τόμ. Α΄, έκδ. Δήμου Σερρών, Σέρ- ρες 2013, σ. 253.
19. H. Aydin, «History of Tobacco Cultivation in Serres and its Periphery in the 18 th
Century», ό.π., σσ. 256-257.
20. Σ. Πετμεζά, «Σχόλια», στο P. Odorico, Αναμνήσεις και συμβουλές του Συναδινού, ιερέα
Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), έκδ. Association “Pierre Belon”, χ.τ. 1996, σ. 438.
21. Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παππά, ό.π., σ.
34. Ανάλογες μαρτυρίες για την καπνοκαλλιέργεια (δεκαετία του 19ου αι.) εντοπίζονται
και στον κώδικα της μονής του Αγίου Πνεύματος στο ομώνυμο Δαρνακοχώρι, Δ. Σαμσάρη,
Η κοινότης του Αγίου Πνεύματος Σερρών επί τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 43.
22. Ν. Σχινά, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμ- μής και
Θεσσαλίας, εν Αθήναις 1887, σ. 444.
23. Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παππά, ό.π., σσ. 37-38.
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κειται για μια περίοδο που η καπνοπαραγωγή γνωρίζει ανάπτυξη και ο
καπνός εισάγεται ως καλλιέργεια σε πολλά άλλα χωριά της περιοχής των
Σερρών, αλλά και γύρω από αυτήν, όπως π.χ. στην Καβάλα 24. Τα χωριά,
μάλιστα, που μας ενδιαφέρουν εδώ φημίζονταν για την άριστη ποιότητα
του καπνού τους25. Η ποικιλία των καπνών που καλλιεργούσαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο δεν μας είναι γνωστή. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι
στις βόρειες περιοχές των Σερρών καλλιεργούνταν στα τέλη του 17ου αι. η
ποικιλία καμπά26. Σύμφωνα με τον Γ. Παλαμιώτη, η ποικιλία μπασμά, την
οποία καλλιεργούσαν επί της εποχής του οι αγρότες στην περιοχή των Δαρνακοχωρίων, είχε μεταφερθεί από την Ξάνθη, στις αρχές του 20ού αιώνα,
δίνοντας ανά στρέμμα 100 έως 150 οκάδες καπνό πολύ καλής ποιότητας27.
Η δομή της οικογένειας στη Δοβίστα ήταν ένας από τους βασικότερους
παράγοντες που οδήγησε τους κατοίκους να αφοσιωθούν στην καπνοκαλλιέργεια, αφού ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης καλλιέργειας και χωρικής επεξεργασίας του προϊόντος. Κι αυτό γιατί η καπνοκαλλιέργεια τα χρόνια εκείνα ήταν μια δουλειά που απαιτούσε σε ορισμένες
φάσεις της πολλά εργατικά χέρια για την παραγωγή και ανάλογους χώρους
για την επεξεργασία του καπνού28. Η οικογένεια αυτού του τύπου, η οποία
συγκέντρωνε κάτω από μία στέγη πολλά διαθέσιμα εργατικά χέρια, και
ενδεχομένως ζώα, ταίριαζε σε αυτό το σκοπό, ενώ το σπίτι της χρησίμευε
ως χώρος διεκπεραίωσης διαφόρων φάσεων της επεξεργασίας του καπνού
μετά τη συλλογή του (μπούρλιασμα, ξήρανση, σαντάλιασμα, ύγρανση, παστάλιασμα, δεμάτιασμα και αποθήκευση του καπνού).
Όμως, εκείνο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και δια24. Β. Φυνδάνη, Η Μεσορώπη στο Παγγαίο, τόμ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 82.
25. Αναφερόμενος ο Ν. Σχινάς ιδιαίτερα στην Πεντάπολη γράφει πως παράγει «τα μάλλον
εξαίρετα καπνά της επαρχίας Σερρών». Ν. Σχινά, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακε- δονίας, Ηπείρου, νέας
οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, εν Αθήναις 1887, σ. 444.
26. H. Aydin, «History of Tobacco Cultivation in Serres and its Periphery in the 18th
Century», ό.π., σσ. 252-253.
27. Γ. Παλαμιώτη, Γεωργική Έρευνα της Μακεδονίας, ό.π., σ. 149.
28. Για την καπνοκαλλιέργεια, όπως εφαρμοζόταν στις Σέρρες, όπως και ειδικά στα
Δαρνακοχώρια, βλ. αντίστοιχα, Ν. Πασχαλούδη, Η Βισαλτία του χθές. Η ζωή στο αγρο- τικό
περιβάλλον της Νιγρίτας και των χωριών της Βισαλτίας, έκδ. Ελληνικού Ορειβατι- κού Συλλόγου
Νιγρίτας / Συλλόγου Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Ο Βισάλτης» / Συλλόγου Νιγριτινών και
Βισαλτινών Αττικής «Ο Βισάλτης» / Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης
«Η Τερπνή» / Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 338-387. Δ. Μπατσιούλα, Η Τοπολιάνη στο διάβα του χρόνου, Ν. και Σ.
Μπατσιούλας, Αθήνα 2013, σσ. 72-80. Κ. Παπακυριάκου, Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της
Κοινότητας Αγίου Πνεύματος και της ομωνύμου ιεράς Μονής (στα πλαίσια της γενι- κής ιστορίας της
Ελλάδας), Σέρρες 2003. Χ. Βάκουλη, Παραδοσιακά τραγούδια, λαϊκή και θρησκευτική παράδοση του
Αγίου Πνεύματος Σερρών και των Νταρνακοχωρίων Ν. Σερρών, έκδ. Πολιτιστικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης «Άγιο Πνεύμα», Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 234-242.
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τήρηση της καπνοκαλλιέργειας στην περιοχή σε σύνδεση με τη δομή της
οικογένειας είναι, οπωσδήποτε, το γαιοκτητικό καθεστώς που χαρακτήριζε
την περιοχή, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου
καλλιεργητικού προϊόντος, τα οποία ενισχύονταν και από την άριστη, για
αυτήν την καλλιέργεια, ποιοτική σύσταση του εδάφους της περιοχής.
Αναλυτικά, η ιδιοκτησία γης στη Δοβίστα στις αρχές του 20ού αι. εξακολουθούσε να παραμένει μικρή και η οικογένεια διατηρούσε την αρχαϊκή της δομή. Με τις παραδοσιακές καλλιέργειες οι μικρές ιδιοκτησίες δεν
μπορούσαν να προσπορίσουν στις οικογένειες τα απαραίτητα για την επιβίωση, ενώ επίσης έμεναν αδιάθετα τα πολλά εργατικά χέρια που συγκεντρώνονταν, λόγω της συγκεκριμένης δομής της οικογένειας, κάτω από την
ίδια στέγη. Από την άλλη μεριά η καπνοκαλλιέργεια ήταν μια δουλειά που
είχε υψηλές αποδόσεις, ακόμη κι αν ο γεωργικός κλήρος ήταν μικρός, και
μπορούσε να απορροφήσει το πλεονάζον δυναμικό της οικογένειας, καθώς
απαιτούσε πολλά εργατικά χέρια στις διάφορες καλλιεργητικές φάσεις του
προϊόντος. Όπως γράφει σχετικά ο Ρ. Δημητριάδης, «ό,τι χαρακτηρίζει πά- σαν
καπνοπαραγωγήν, και ιδιαιτέρως την παραγωγήν του μικροφύλλου διά σιγαρέττα καπνού
της Ελλάδος και της Τουρκίας, είναι η αφθονία των ημερομισθίων, η οποία απαιτείται κατά
στρέμμα, και μάλιστα ημερομισθί- ων γυναικείων ιδίως. Διά να παράγει μία γεωργική
οικογένεια καπνόν αξίας χιλίων δραχμών, αρκεί έκτασις δέκα στρεμμάτων. Η αυτή οικογένεια διά να παράγει σίτον αξίας χιλίων δραχμών πρέπει να σπείρει περί τα 50 στρέμματα, να
έχει και άλλα 50 στρέμματα εις αγρανάπαυσιν, άλλα είκοσι προς παραγωγήν της τροφής των
αροτριώντων κτηνών και άλλα τριάκοντα ίσως προς βόσκησιν των αροτριώντων κτηνών· το
όλον περί τα 150 στρέμματα γης. Συνεπώς η καπνοπαραγωγή εγκαθίσταται και επιβάλ- λεται
αφ’ εαυτής ιδίως εις κοινότητας, όπου ο πληθυσμός είναι πυκνός εν σχέσει προς την
καλλιεργουμένην έκτασιν»29. Η καπνοκαλλιέργεια, λοιπόν, φαίνεται πως
επικράτησε, γιατί εκτός της απόδοσης που είχε ήταν επιπλέον απόλυτα συμβατή
με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και γαιοκτητικά χαρακτη- ριστικά της Δοβίστας.
Με την απελευθέρωση σημειώνεται η έναρξη μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης των Νέων Χωρών στην Παλαιά Ελλάδα και ένταξης των κοινοτήτων
και της οικονομίας τους σε καινούργια δεδομένα. Πρόκειται για την περίο29. Ρ. Δημητριάδη, Ο καπνός, έκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, εν
Αθήναις 1904, σ. 10. Παρόμοια, Ευ. Πρόντζα, «Ο χωρικός, ο καπνός και το κράτος. Η
ελληνική αγορά του καπνού (1887-1939)», Τα Ιστορικά 9/17 (1992) 276. Το συγκριτικό
πλεονέκτημα της καπνοκαλλιέργειας έναντι άλλων καλλιεργειών βλέπουμε να διατηρείται
για πολλά χρόνια, σε όποιες περιοχές επικρατούν αντίστοιχες συνθήκες, όπως π.χ. στην
κοινότητα Παλιό Κεραμίδι της Κατερίνης, Αθ. Καραβέργου, Ανατομίας μιας αγροτικής
καπνοπαραγωγικής κοινότητας του νομού Πιερίας (Παλιό Κεραμίδι), (δακτυλ. διδ. δι- ατρ.), Αθήνα
1993, σσ. 52-53.
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δο συγκρότησης του εθνικού κράτους, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, η οποία
ξεκινά σε πολιτικό επίπεδο με τη διοικητική ένταξη των Νέων Χωρών στον
υπόλοιπο κορμό της Ελλάδας και συντελείται κυρίως στη βάση των υποδομών του κράτους. Στο ιδεολογικό επίπεδο, η κίνηση αυτή συνοδεύεται
από έναν εθνικό λόγο, ο οποίος υποστηρίχτηκε, κυρίως, από κρατικούς
μηχανισμούς (εκπαίδευση, εμπειρογνώμονες κ.λπ.), αλλά και από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται μια συρρίκνωση
του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας και ενσωμάτωσή του μέσα
στην ευρύτερη ενότητα του ονομαζόμενου «νεοελληνικού πολιτισμού», καθώς στο όνομα της ολότητας και της ενότητας που ήταν το ζητούμενο της
εποχής προκρίνεται η εθνική ομοιογένεια έναντι της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας30.
Το ελληνικό κράτος, το οποίο έως τότε είχε μια αδύναμη οικονομία και
ένα πρωτόγονο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, άρχισε να αλλάζει. Κι
όπως γράφει ο Mazower «η επέκταση του ελληνικού κράτους προς το βορ- ρά το
μετέτρεψε και σε βαλκανική εκτός από μεσογειακή χώρα»31. Οι εδα- φικές και
κλιματικές συνθήκες που χαρακτήριζαν τις νεοπροσαρτηθείσες βόρειες περιοχές
δημιουργούσαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ελληνική γεωργία στο σύνολό
της και μελλοντικά εξασφάλιζαν αυτάρκεια μέσω της αντικειμενικής αύξησης
της καλλιεργούμενης έκτασης.
Οι αναφερόμενες αλλαγές γνωρίζουν ιδιαίτερη ένταση μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση των προσφύγων, η οποία επέσπευσε,
και κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό του κράτους, όπως αυτός εκφράστηκε κυρίως με διάφορα παραγωγικά έργα, καθώς και τη ριζική μεταβολή της αγροτικής οικονομίας (απαλλοτρίωση των
γαιών και των τσιφλικιών προς όφελος των ακτημόνων κ.ά.)32. Ταυτόχρονα
μια σειρά θεσμικές ενέργειες που συντελούνται στην πρώτη τριακονταετία
του 20ού αι. αλλάζουν το τοπίο στην αγροτική οικονομία (ιδρύεται ξεχωριστό υπουργείο Γεωργίας, Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, Αγροτική Τράπεζα,
θεσμοθετούνται νομικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ά.). Έτσι η οικονομία της Μακεδονίας μπαίνει σε μια διαδικασία πλήρους αστικής ανάπτυ30. Ελ. Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας (19ος - αρχές 20ού αιώνα)», στο Ι. Κολιόπουλος - Ι. Χασιώτης (επιμ.), Η νεότερη και
σύγχρονη Μακεδονία, τόμ. Α΄, έκδ. Παπαζήση / Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 327.
31. M. Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, μτφρ. Σπ. Μαρκέτου,
έκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σ. 68.
32. Π. Πέννα, «Ο Στρυμών και τα παραγωγικά έργα της πεδιάδος των Σερρών», Σερ- ραϊκά
Χρονικά 7 (1976) 91-114. Ελ. Κοντογιώργη, «Προσδοκίες και όρια στην εφαρμογή της
αγροτικής πολιτικής στο νομό Σερρών κατά τον Μεσοπόλεμο», στο Π. Σαμσάρης – Γ. Πάσχος –
Κ. Τσαλαπάτης (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την Οθωμανική κατά- κτηση μέχρι τη σύγχρονη
εποχή, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Σέρ- ρες, 6-9 Απριλίου 2006), τόμ. Α΄, έκδ.
Δήμου Σερρών, Σέρρες 2013, σσ. 267-290.
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ξης (εμπορευματοποίηση αγροτικών προϊόντων, εκχρηματισμός αγροτικής
οικονομίας, εκμηχανισμός αγροτικής παραγωγής) που συνδέεται και με την
υιοθέτηση αστικών και ευρωπαϊκών πολιτισμικών προτύπων.
Στην περίοδο αυτή συρρέουν στα Δαρνακοχώρια έμποροι για να αγοράσουν τα καπνά από τους παραγωγούς, καθώς και καπνεργάτες για να
δουλέψουν στα καπνομάγαζα και στα σπίτια των κατοίκων. Ο πληθυσμός
των χωριών αυξάνεται εντυπωσιακά33.
Αν δεχτούμε ότι κάθε μία κατηγορία από αυτές (αγρότες, έμποροι,
καπνεργάτες) αντιπροσώπευε και μια διαφορετική στάση ζωής, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι νέες συνθήκες οδήγησαν ώστε την περίοδο αυτή να
μετατραπεί η Δοβίστα σε πεδίο συνάντησης τριών διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων, οι οποίες εξέφραζαν αντίστοιχα διαφορετικά αξιακά συστήματα, καθόριζαν αντίστοιχες στάσεις-συμπεριφορές των φορέων τους και
προσπαθούσαν, ταυτόχρονα, να επιβάλουν την οργάνωση των σχέσεων
παραγωγής σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα αναφοράς. Η συνάντηση
και συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών «πολιτισμών» μέσα στο ίδιο χωρικό και κοινωνικό πλαίσιο δεν ήταν πάντα αρμονική, αφενός μεν γιατί
κάποια ζεύγη από αυτά ήταν από θέση αντικρουόμενα, αφετέρου δε γιατί
οι σχέσεις που ανέπτυσσαν μεταξύ τους ήταν άνισες. Όμως, ποιες αλλαγές
επέφεραν στην κοινότητα οι αναφερόμενες εξελίξεις και πώς οργανωνόταν
το σύστημα σχέσεων σε αυτές;
Αγρότες
Η οικονομία της Δοβίστας ήταν ήδη περίπου από τα τέλη του 19ου αι.
ως ένα βαθμό εκχρηματισμένη και η παραγωγή εμπορευματοποιημένη, ενώ
η μισθωτή εργασία είχε εισαχθεί στο χωριό, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν
πως κάτοικοι από χωριά της Βισαλτίας μεταναστεύουν στην περιοχή την
περίοδο εκείνη προκειμένου να δουλέψουν στα καπνά34.
Η αυγή του 20ού αιώνα εξακολουθεί να βρίσκει την πλειονότητα των
κατοίκων της Δοβίστας να ασχολούνται με την καπνοκαλλιέργεια, μέσα
όμως σε ένα νέο πλαίσιο, οι βάσεις του οποίου είχαν μπει από τα μέσα
περίπου του προηγούμενου αιώνα με τις μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανι33. Το έτος 1920, η Δοβίστα είχε 1.652 κατοίκους, ενώ το 1928 ο πληθυσμός της έφτασε
στους 2.407 κατοίκους, Μ. Χουλιαράκη, Εξελίξεις του πληθυσμού των αγροτικών περιο- χών της
Ελλάδος 1920-1981, έκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1988, σ. 376. Να
σημειωθεί πως παρά το γεγονός της μεγάλης εγκατάστασης προσφύγων στην περιοχή των
Σερρών, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στη Δοβίστα δε σημειώθηκε ανάλογη μαζική
εγκατάσταση, όπως συνέβη σε άλλα χωριά.
34. H. Vermeulen, «Αγροτικές συγκρούσεις και κοινωνική διαμαρτυρία στην ιστορία
ενός Μακεδονικού χωριού (1900-1936)», στο Στ. Δαμιανάκος (επιμ.), Διαδικασίες κοινω- νικού
μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, έκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευ- νών, Αθήνα
1987, σ. 225.
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κή Αυτοκρατορία. Η ακόμη μεγαλύτερη διεθνοποίηση των κεφαλαίων που
ασχολούνταν με την οικονομία του καπνού – ήδη από τα τέλη του 19ου αι.
το ευρωπαϊκό κεφάλαιο στρέφεται στις περιφερειακές χώρες και διεισδύει
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ τις αρχές του 20ού αι. μπαίνει στην
αγορά του καπνού και η Αμερική (1903) – και η διεθνής ζήτηση οδήγησαν
σε μια αύξηση της τιμής του προϊόντος. Το γεγονός αυτό συνέβαλε ώστε να
έχουμε μια απότομη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο χωριό,
όπως συνέβη και σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας35, και οι
κάτοικοι να αφοσιωθούν σχεδόν ολοκληρωτικά στην καλλιέργεια του καπνού. Το χωριό εγκαταλείπει, ως ένα βαθμό, άλλες συμπληρωματικές καλλιέργειες, όπως και το αυτοκαναταλωτικό-συμπληρωματικό μοντέλο της οικονομίας, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εστιακής ομάδας.
Ο γεωπόνος Γ. Παλαμιώτης γράφει εκείνη την περίοδο για τα Δαρνα- κοχώρια:
«Ως μάλλον καπνοπαραγωγά χωρία της περιφερείας με καλλι- τέρας ποιότητας καπνών
φέρονται τα χωρία Βεσνίκο και Σουμπάσκιοϊ, άτιναέχουσιτουςαγρούςτωνειςτακλιτύαςκαι
υπωρείαςτωνοροσειρών. Επίσης τα επί της λοφώδους επιφανείας ευρισκόμενα χωρία
Τοπόλιανη, Σαρμουσακλή κ.λ.π. Οι κάτοικοι των χωρίων τούτων είναιου μόνον καλοί
καπνοκαλλιεργηταί αλλά και καλοί συσκευασταί, πωλούντες τον καπνόν συσκευασμένον εις
μαξούλι, εργάζονται 14 ώρας την ημέραν και καθ’ όλον τον χειμώνα ασχολούνται εις την
συσκευήν των καπνών, άτινα πωλούσι 45-60 γρόσια την οκάν το μαξούλι και 10-15 γρ.
την οκάν το ροφούζο (σκάρτο). Οι γεωργοί των μερών τούτων φίλεργοι, ηθικοί και
εύπλαστοι, διαιτώνται καλώς και έχουσιν ωραίας οικοδομάς με αρκετά διαμερίσματα προς
αποθήκευσιν και κατεργασίαν των καπνών. Ούτοι εύπλαστον υλικόν, καταλλήλως
διαπαιδαγωγούμενοι και ενισχυόμενοι προτού διαφθαρώσι δύνανται ν’ αποβώσιν οι άριστοι
των γεωργών»36. Το μέγεθος της στροφής που σημειώθηκε προς την
καπνοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα μετά την απελευθέ- ρωση, μπορεί κανείς να το
διαπιστώσει από τα στοιχεία που παραθέτει ο
ίδιος για την καπνοπαραγωγή στους καζάδες Σερρών και Νιγρίτας 37.
35. Σ. Πετμεζά, Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέμου,
ό.π., σ. 126.
36. Γ. Παλαμιώτη, Γεωργική Έρευνα της Μακεδονίας, ό.π., σ. 149.
37. Αν και οι στατιστικές της περιόδου εκείνης ελέγχονται για την πιστή απόδοση
της πραγματικότητας, ωστόσο είναι ενδεικτικοί οι αριθμοί. Σύμφωνα με στατιστική του
Υπουργείου Γεωργίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για το έτος 1906 στους καζάδες
Σερρών και Νιγρίτας χρησιμοποιούνταν για την καπνοκαλλιέργεια 8.200 στρέμματα και
η καπνοπαραγωγή ανέρχονταν σε 875.000 οκάδες, Γ. Παλαμιώτη, ό.π., σσ. 146-147. Μόνο
στα Δαρνακοχώρια, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, στο έτος συγγραφής της ίδιας σχετικής
μελέτης (1914), ανέρχονταν σε 6.770 στρ. και η καπνοπαραγωγή σε 1.100.000 οκάδες. Ειδικότερα, η καπνοπαραγωγή στα Δαρνακοχώρια ήταν με τη σειρά ως εξής: Σαραμουσακλή 1.750 στρ. (350.000 οκάδες), Δοβίστα 1.670 στρ. (250.000 οκάδες), Βεζνίκο 1.350 στρ.
(200.000 οκάδες), Τοπόλιανη 1.000 στρ. (150.000 οκάδες), Σουμπάσκιοϊ 1.000 στρ. (150.000
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Ενδεικτικά είναι και τα σχόλια του ιερομόναχου Γαβριήλ Κουντιάδη
για την κατάσταση στο Σουμπάσκιοϊ για το έτος 1925: «Η κυριωτέρα παραγωγή του τόπου της περιφερείας Σουμπάσκιοϊ είναι τα σιτηρά και ο κα- πνός. Αλλά προ
πάντων ο καπνός. Επιμελούνται περισσότερον από κάθε άλλο προϊόν τον καπνόν, διότι
αυτός είναι σήμερον το επικερδέστερον όλων και ικανοποιεί περισσότερον τον γεωργόν.
Και από τα γεννήματά των όμως δεν υστερούνται ποσώς. Έχουν το σιτάρι των, το κριθάρι
των, το καλαμπόκι των, το σησάμι των, τα κρομμύδια των, τα φασόλια των, τις φακές των,
τα κουκιά των και όλα τα άλλα, όσα είναι χρήσιμα δι’ ένα γεωργικόν σπίτι. Είναι τα εύφορα
αυλοτόπια των, τα οποία ποτίζονται και δίδουν δύο προϊόντα το έτος. Τα σπέρνουν πρώιμα
κριθάρια ή σιτά- ρια, και αμέσως μετά τον θερισμόν των τα φυτεύουν καπνά ή καλαμπόκια
(μισήρια). […] Η καλλιέργεια όμως του καπνού εις το Σουμπάσκιοϊ είναι σήμερον, όπως
ήτο πριν από 20 έτη η καλλιέργεια του βαμβακιού. Το βαμ- βάκι έπαυσε, το καπνό επήρ’
εμπρός. Όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα, άν- δρες και γυναίκες από μικρού έως μεγάλου, εις
την εργασίαν του καπνού. Δι’ αυτό και βλέπει κανείς σήμερον την πρόοδον του χωρίου και
την ευη- μερίαν των κατοίκων. Κατά τον μετριότερον υπολογισμόν όλη η εσοδεία του
καπνού από το Σουμπάσκιοϊ ημπορεί να ανέλθη το έτος εις 180 χιλ. οκάδας. Η περυσινή
του εσοδεία ήτο ολιγοτέρα, ήτοι 140 χιλιάδες οκά- δες. Επωλήθησαν δε τα περυσινά καπνά
του Σουμπάσκιοϊ τον παρελθόντα Μάρτιον (1925) προς 90-95 δραχμάς την οκάν εις
καθαρόν διά τον οικο- κύρην λογαριασμόν, επεξεργασμένα εις δέματα μόνον. Ώστε από 180
χιλ. οκάδας καπνού το έτος ημπορούν να εισαχθούν μέσα εις το Σουμπάσκιοϊ 18 περίπου
εκατομμύρια δραχμαί, εν αρκετά κολοσιαίον ποσόν. Δηλαδή από 1.500 κατοίκους όπου έχει
το χωρίον, αναλογούν εις τον καθένα ανά 12 χιλ. δραχμαί»38.
Ο εξαιρετικός πλούτος φαίνεται τόσο στο μέγεθος όσο και την αρχιτεκτονική των περισσοτέρων σπιτιών της περιοχής. Όπως είπε ένας πληροφορητής από τη Δοβίστα, αναφερόμενος στην περίοδο πριν την απελευθέρωση, «αν και ήταν Τουρκία τότι, ώς του δώδικα, καλά ζούσαμι. Πιδιά δηλαδή, καλά
ζούσαμι. Διότι ήμασταν σκλαβουμέν’ στους Τούρκους, αλλά είχαμι νοικουκυριό καλό. Όλοι!
Έχ’ μιτρημένα σπίτια καλά, νοικουκυριά! Παράδις! Πεντακόσιες λίρες σπίτ’ έφτιαξαμι ’μείς
του ’10. Άρα, λοιπόν, είχι χρήμα»39.
Βρισκόμαστε στην περίοδο που αρχίζουν να αλλάζουν οι σχέσεις παραγωγής και οι πολιτισμικοί ορίζοντες του χωριού. Η καπνοκαλλιέργεια
οκάδες), ό.π., σ. 150.
38. Ιερομ. Γαβριήλ Κουντιάδη, Λεύκωμα του Σουμπάσκιοϊ, χωρίου της περιφερείας Σερρών, εν
Θεσσαλονίκη 1925, σ. 22.
39. Γ. Βοζίκα, «Αφηγήσεις - αναπαραστάσεις - ταυτότητες. Αγρότες Σερραίοι μιλούν
για τη ζωή τους», Σερραϊκά Χρονικά 14 (2002) 148.
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τείνει να επικρατήσει ολοκληρωτικά έναντι των άλλων καλλιεργειών, ιδιαίτερα στη Δοβίστα, και οι αγρότες αρχίζουν να προμηθεύονται από την
αγορά τα αναγκαία προϊόντα ένδυσης-διατροφής. Ειδικότερα, στα χρόνια
του Μεσοπολέμου λειτουργούσε στο χωριό μια μόνιμη αγορά με παντοπώλες, κουρείς, ράφτες, μοδίστρες, κρεοπώλες κ.λπ., που την αποτελούσαν
κυρίως μη γηγενείς κάτοικοι του χωριού (Αρμένιοι, Μικρασιάτες, Βλάχοι),
αφού οι ντόπιοι ασχολούνταν με την καπνοκαλλιέργεια. Παράλληλα με
αυτήν λειτουργούσε και μια εβδομαδιαία αγορά με τη μορφή παζαριού. Σε
αυτήν οι κάτοικοι μπορούσαν να αγοράσουν υφάσματα που έφερναν οι
μπασματζήδες, ζαρζαβατικά από τα πεδινά που έφερναν οι κάτοικοι των
χωριών αυτών, τυριά και ούρδα που έφερναν οι Βλάχοι, μάλλινα πλεχτά
που πωλούσαν σλαβόφωνες γριές, ξυλοκάρβουνα για το μαγκάλι που έφερναν καμηλιέρηδες με καραβάνι, ενώ δίπλα στο παζάρι γινόταν και μικρή
ζωοπανήγυρη40.
Έτσι, η αυτάρκεια και συμπληρωματικότητα, ως χαρακτηριστικό της
οικονομίας του χωριού, περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που επρόκειτο
να θέσει σε κίνδυνο την κοινότητα στην επερχόμενη οικονομική κρίση του
1929. Η εκτατική καλλιέργεια με τις απαραίτητες αγραναπαύσεις εγκαταλείπεται και, όπως είδαμε πιο πάνω, δίνει τη θέση της στην εντατική καλλιέργεια. Ο εκχρηματισμός της οικονομίας και η συνακόλουθη εμπορευματοποίηση της παραγωγής στο χωριό βαθαίνει.
Στην ίδια κατεύθυνση μπορούν να θεωρηθούν και οι συνεταιρισμοί
(νόμος 602/1915), οι οποίοι πέρα από την κοινωνική τους βάση ήταν ταυτόχρονα και μια οικονομική (με την ευρεία έννοια) οργάνωση41. Ιδρύθηκαν με
πρωτοβουλία ειδικών διανοούμενων της εποχής, όπως ήταν οι γεωπόνοι42,
και η εμφάνισή τους συμπίπτει με την άνοδο της αστικής τάξης στην Ελλάδα, κατά την οποία επιχειρείται εξορθολογισμός της παραγωγής και αποδέσμευση των παραγωγικών δυνάμεων από τις προκαπιταλιστικές δομές.
Τον πρώτο συνεταιρισμό στα Δαρνακοχώρια τον συναντάμε στο Σου40. Γ. Βοζιάνη, «Προπολεμικό παζάρι στο χωριό μας», στο ιδίου, Ιστορικά - Λαογρα- φικά
της κοινότητας Εμμανουήλ Παπά - Σερρών (Ανατύπωση λαογραφικών και ιστορι- κών κειμένων
από το περιοδικό “Εμμανουήλ Παπάς” του ομωνύμου Πολιτιστικού Συλλό- γου
Θεσσαλονίκης της περιόδου 1978-1999), αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 296-297.
41. Π. Αβδελίδη, Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλι- ξη και δράση.
Προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης, έκδ. Παπαζήση, Αθήνα 41986. Σ. Πετμεζά, Προλεγόμενα στην
ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέ- μου, ό.π., σσ. 212-215. Για τους
συνεταιρισμούς στο Ν. Σερρών, βλ. Ν. Αναγνωστόπουλου, Ο κάμπος των Σερρών. Μελέτη
συγκριτικής γεωπονικής, ό.π., σσ. 69-74. Α. Ανεσιάδη, 90 χρόνια. Ιστορική ανασκόπηση λειτουργίας της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών, Σέρρες 2013.
42. Δ. Σωτηρόπουλου - Δ. Παναγιωτόπουλου, «“Ειδικοί” διανοούμενοι και θύλακες
χειραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμιστές γεωπόνοι και μηχανικοί στην ύπαιθρο
και το άστυ», Μνήμων 29 (2008) 121-150.
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μπάσκιοϊ το 1914 και είναι ο πρώτος συνεταιρισμός σε όλο το νομό, πριν
ακόμη ψηφισθεί ο σχετικός νόμος43 και, βέβαια, πριν ακόμη συσταθεί η
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σερρών (1922). Μετά από ένα μικρό διάστημα (1915) ιδρύεται ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Δοβίστης44, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλοι τόσο στο
ίδιο χωριό, όσο και στα διπλανά Δαρνακοχώρια.
Η αναφερόμενη αλλαγή των σχέσεων παραγωγής επέφερε αντίστοιχα
μια διεύρυνση και επιτάχυνση της κοινωνικής διαφοροποίησης στο χωριό.
Μπορεί η κοινότητα να γνώριζε στην περίοδο του Μεσοπολέμου ημέρες
πλούτου, πλην όμως αυτό δεν ίσχυε για όλους. Στο χωριό υπήρχαν grosso
modo τρία κοινωνικά στρώματα45. Ήταν μία κατηγορία εύπορων χωριανών (τζορμπατζήδες) με πολλές εκτάσεις χωραφιών και κοπάδια ζώων,
τους οποίους συνήθως τους βρίσκουμε ως πρόκριτους στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ αργότερα, μετά την απελευθέρωση,
τους συναντάμε ως προέδρους της κοινότητας και κατόπιν ως καπνομεσίτες, επιχειρηματίες κ.λπ. Η επόμενη κατηγορία και η μεγαλύτερη ήταν αυτοί
που είχαν λιγότερα χωράφια, αλλά ήταν αυτάρκεις, ενώ τέλος υπήρχαν και
αγρότες που είχαν πολύ λίγα χωράφια (τσιπλάκηδες) και συχνά αναγκάζονταν είτε να νοικιάζουν ξένα χωράφια είτε να ξενοδουλεύουν. Οι τελευταίοι ήταν και από τους πρώτους που μετανάστευσαν. Όμως στις αρχές
του 20ού αι., η αναβάθμιση του ρόλου της αγοράς στο χωριό με τη μαζική
εισροή καπνεμπόρων που πολλοί από αυτούς αντιπροσώπευαν ξένες εταιρείες, σε συνδυασμό με άλλες συγκυρίες, έδωσε την ευκαιρία και σε ορισμένους δραστήριους χωριανούς να αποκτήσουν χρήματα, να αγοράσουν
χωράφια, να μπουν στην αγορά, να ασχοληθούν με το εμπόριο καπνού και
να ανελιχθούν οικονομικά και κοινωνικά, όπως θα δούμε παρακάτω.
Παρόλα αυτά, μπορεί το εμπορευματικό πνεύμα να είχε επιβληθεί - άλλωστε η επέκταση της καπνοκαλλιέργειας, η αύξηση της καπνοπαραγωγής,
εμπορευματοποιημένης ήδη, και η εμφάνιση της μισθωτής εργασίας αυτό
δείχνουν, δηλαδή μια επικράτηση των ανταλλακτικών αξιών - όμως η δομή
της οικογένειας δεν είχε αλλάξει ακόμη, ενώ νοοτροπίες του παρελθόντος
εξακολουθούσαν να παραμένουν σε ισχύ, όπως είναι π.χ. η κοινωνική χρήση του χρήματος. Στις φωτογραφίες του Μεσοπολέμου μπορεί κανείς να δει
τα νεαρά κορίτσια του χωριού να έχουν ως κόσμημα στο στήθος τους σειρές
43. Γ. Καφταντζή, Οι Σέρρες άλλοτε και τώρα, έκδ. Ομίλου Ορφέας Σερρών, Σέρρες 1985,
σ. 47. Γ. Κόκκινου, Νέο Σούλι Σερρών (Σουμπάσκιοϊ). Ιστορία - Λαογραφία, έκδ. Κοινότητας Νέου
Σουλίου Σερρών, Σέρρες 1998, σσ. 147-148. Πρβλ. Ιερομ. Γαβριήλ Κου- ντιάδη, ό.π., σ. 21.
44. [Ανυπόγραφο], «Καπνοπαραγωγικός συνεταιρισμός Δοβίστης», εφ. Χαραυγή
(Σέρρες), Πέμπτη 13 Αυγούστου 1915, σ. 2.
45. Πρβλ. H. Vermeulen, «Αγροτικές συγκρούσεις και κοινωνική διαμαρτυρία στην
ιστορία ενός Μακεδονικού χωριού (1900-1936)», ό.π., σσ. 225-227.
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ολόκληρες με ντούπλες και χρυσά φλουριά (εικ.
3)46. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για μια σειρά άλλες κεντρικές έννοιες που οργάνωναν την
καθημερινότητα του χωριού, όπως είναι ο χρόνος
και η εργασία47. Οι αργίες εξακολουθούν να τηρούνται όλες όπως παραδόθηκαν και οι θρησκευτικές γιορτές με τα πανηγύρια συνεχίζουν να οργανώνουν το χρόνο στο χωριό.
Καπνέμποροι
Οι καπνέμποροι αντιπροσώπευαν την ανερχόμενη αστική τάξη του Μεσοπολέμου και το νέο
πνεύμα της εποχής. Ήταν αυτοί που υποστήριζαν
τον εκσυγχρονισμό του κράτους, απαλλαγμένο
από τους τσιφλικάδες και όλες τις παλιές δομές.
Εξέφραζαν σε σύγκριση με την προκαπιταλιστιΕικ. 3. Λεπτομέρεια από την
κή περίοδο ένα διαφορετικό πνεύμα ως προς την
εικόνα νο1.
οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, το
ονομαζόμενο πνεύμα του αστού. Οι καπνέμποροι
ως αστοί διακρίνονταν για το λογιστικό τρόπο σκέψης και την ορθολογικότητα στη συμπεριφορά. Από την άλλη όμως μεριά, ως επιχειρηματίες
χαρακτηρίζονταν από επιχειρηματικό εγωισμό, φιλοχρηματία και τυχοδιωκτισμό, με την έννοια του καιροσκοπισμού. Και τα δύο μαζί ενωμένα,
αστικό και επιχειρηματικό πνεύμα μας δίνουν αυτό που χαρακτηρίζει τη
νεότερη εποχή και το οποίο ο W. Zombart, στη συγγραφή της γενετικής
ιστορίας του καπιταλιστικού φαινομένου, αποκαλεί ως «κεφαλαιοκρατικό
πνεύμα»48.
Η Ελλάδα, μετά την προσάρτηση των «Νέων Χωρών», έγινε ο σημαντικότερος εξαγωγέας ανατολικών καπνών παγκοσμίως49. Η μεγάλη αξία
που απέκτησε στην πορεία το προϊόν συνέβαλε ώστε να δραστηριοποιηθεί
46. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερρών, Η τοπική ενδυμασία του Αγίου
Πνεύματος Σερρών και της ευρύτερης περιοχής των Δαρνακοχωρίων. Τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα, έκδ.
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη χ.χ.
47. Ι. Τσεβρεμέ, Από το χωράφι στο καπνομάγαζο. Χρόνος, εργασία και ανθρώπινες νοοτροπίες στη
Βόρεια Ελλάδα του Μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών χρό- νων, (δακτυλ. διδ. διατρ.),
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003.
48. W. Zombart, Ο αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του Δυτικού
πολιτισμού, μτφρ. Κ. Κουτσουρέλη, έκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1998, σσ. 31-193.
49. M. Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, μτφρ. Σπ. Μαρκέτου,
έκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σσ. 121-122. Σ. Πετμεζά,
Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέ- μου, ό.π., σσ. 198-199.
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ένας μεγάλος αριθμός εμπόρων και να μπει στην οικονομία του καπνού, δημιουργώντας κέντρα εμπορικής επεξεργασίας καπνού σε διάφορες καπνοπαραγωγικές περιοχές. Αποτέλεσμα όλης αυτής της δραστηριότητας ήταν
πόλεις και περιοχές ολόκληρες να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
οικονομία του καπνού50.
Οι Σέρρες ήταν μία από αυτές. Μέσα στην πόλη υπήρχαν πολλά και μεγάλα καπνεργοστάσια, τα οποία επεξεργάζονταν εμπορικά τον καπνό που
ερχόταν από τα χωριά της περιφέρειας, ενώ επίσης λειτουργούσαν στην
περιοχή και πολλά υποκαταστήματα τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα
της Ανατολής, Τράπεζα της Θεσσαλίας, Τράπεζα των Αθηνών, Ιονική)51.
Η επικοινωνία του χωριού με την αγορά (εθνική και παγκόσμια) γινόταν μέσα από ένα ιεραρχικό σύστημα. Από την καπνεμπορική εταιρεία
μέχρι τον παραγωγό υπήρχαν μια σειρά από ενδιάμεσα πρόσωπα (άλλοτε
πολλά, άλλοτε λίγα) που το καθένα είχε τη θέση και το ρόλο του μέσα στον
κύκλο της οικονομίας του καπνού. Σχηματικά, το όλο σύστημα σε τοπικό
επίπεδο ήταν βαθμιδωτό και το αποτελούσε ο καπνέμπορος, ο «κεντρικός»
καπνομεσίτης (εξπέρ), ο «τοπικός» καπνομεσίτης ή υπομεσίτης και ο καπνοπαραγωγός.
Ο καπνέμπορος ήταν αυτός που επεξεργαζόταν εμπορικά τον καπνό
και μπορούσε να είναι φυσικό πρόσωπο (Έλληνας ή ξένος) ή εταιρεία (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων). Εμφάνιζε μεγάλη ποικιλία ως προς την
κλίμακα της δραστηριότητάς του (εύρος περιοχής που κάλυπτε, μέγεθος
ποσοτήτων καπνού που επεξεργαζόταν), ως προς τη θέση του μέσα στην
αγορά (π.χ. αντιπρόσωπος ξένων εμπόρων ή τοπικός καπνέμπορος που επεξεργαζόταν τον καπνό για ίδιο λογαριασμό και μεταπώλησή του μετέπειτα
σε μεγαλύτερο καπνέμπορο ή σε ξένη εταιρεία), όπως επίσης και ως προς
την «εθνικότητα» του κεφαλαίου (εθνικό, ξένο) και των αγορών (Γερμανία,
50. Στην οικονομία του Μεσοπολέμου περίπου το 1/7 του ενεργού πληθυσμού της
χώρας λάμβανε με κάποιο τρόπο μέρος στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία του καπνού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις της Βόρειας Ελλάδας το σύνολο της εμπορικής ζωής
(λιανικό εμπόριο και τοπική μεταποίηση) εξαρτιόταν από τη γενικότερη οικονομία του
καπνού, Σ. Πετμεζά, Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέμου,
ό.π., σ. 198. Πρώτη από όλες ήταν η Καβάλα, ενώ ανάμεσα στις άλλες κα- πνουπόλεις ήταν η
Θεσσαλονίκη, το Αγρίνιο, ο Βόλος, κ.ά. Σχετικά βλ., Ι. Βύζικα, Καβάλα, η Μέκκα του
καπνού, τόμ. 1-3, έκδ. Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, Καβάλα 2010.
Μ. Αγγελή, Ο κόσμος της εργασίας: Γυναίκες και άνδρες στην παραγωγή και επεξεργασία του καπνού
(Αγρίνιο 19ος – 20ός αι.), τόμ. Α΄, (δακτυλ. διδ. διατρ.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική
Σχολή, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Ιω- άννινα 2007.
51. Γ. Αψηλίδη, «Οικονομικές συνθήκες και επιχειρήσεις στην πόλη των Σερρών (19131940)», στο Α. Καραδήμου-Γερολύμπου - Λ. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου (επιμ.), Σέρρες 19001940: Χώρος και Ιστορία, έκδ. Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες 2008,
σ. 162.
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Αμερική κ.λπ.) που αντιπροσώπευε52.
Ο κεντρικός καπνομεσίτης, εκπροσωπούσε τον καπνέμπορο σε μία ή
περισσότερες περιφέρειες της περιοχής και μπορούσε να είναι ταυτόχρονα
καπνοπαραγωγός. Αυτός είχε σε κάθε χωριό της περιφερείας του τους δικούς του καπνομεσίτες ή υπομεσίτες, οι οποίοι γνώριζαν από πρώτο χέρι
τον καπνοπαραγωγό, την ποιότητα του καπνού του, αλλά και τις ανάγκες
του. Αυτοί έφερναν σε επαφή τον καπνοπαραγωγό με τον περιφερειακό
καπνομεσίτη μέχρι να ολοκληρωθεί η καπνοπούληση.
Ο τοπικός καπνομεσίτης ήταν κατά βάση καπνοπαραγωγός. Πολλοί
από αυτούς ήταν ή εξελίχτηκαν στην πορεία σε μεγαλοκτηματίες και κατόπιν χωρίς να απολέσουν την ιδιότητα του καπνοπαραγωγού μετατράπηκαν
οι ίδιοι ή τα παιδιά τους σε κεντρικούς καπνομεσίτες και καπνέμπορους.
Στην εξέλιξή τους κατασκεύασαν μεγάλα οικοδομήματα (καπνομάγαζα),
όπου μέσα αποθήκευαν και έκαναν την επεξεργασία του αποξηραμένου
καπνού. Γνωστές είναι στη Δοβίστα οι συγγενικές οικογένειες Αναστάση
Αλευρά και Αθανάσιου Κόρδα (ο υιός του τελευταίου διατηρούσε μέχρι
και μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καπνομάγαζο στην πόλη των Σερρών)53.
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, προφορικές μαρτυρίες και φωτογραφικά τεκμήρια δείχνουν πως ο Αναστάσης Αλευράς είχε κατασκευάσει ολόκληρο
συγκρότημα οικοδομημάτων για την επεξεργασία και αποθήκευση του καπνού αλλά και για τη σίτιση των εργατών του (εικ. 4).
Στον κύκλο της οικονομίας του καπνού υπήρχαν επίσης και εκείνοι οι
καπνομεσίτες ή υπομεσίτες που απλώς είχαν καπναποθήκες, στις οποίες
προπολεμικά συγκεντρωνόταν ο καπνός του χωριού. Οι αποθήκες αυτές
συνήθως ήταν φτιαγμένες με χρηματοδότηση της καπνεμπορικής εταιρίας
στη δούλεψη της οποίας βρίσκονταν οι ίδιοι.
Η ανάπτυξη, λοιπόν, της αγροτικής παραγωγής, της καπνοκαλλιέργειας, οδήγησε και στη δημιουργία μιας, περιορισμένης μεν αλλά υπαρκτής,
δευτερογενούς παραγωγής μέσα στο χωριό, όπως έχει συμβεί και σε άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις54.
Ο τελευταίος στην αλυσίδα αυτή ήταν ο καπνοπαραγωγός, ο οποίος
52. Ι. Ιωαννίδη, «Ο καπνός στην Καβάλα», Υπόστεγο 8/9 (1997) 89-90. Ν. Πασχαλούδη,
Παραδοσιακά επαγγέλματα στη Νιγρίτα και την Τερπνή, έκδ. Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου
Νιγρίτας, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 111-113.
53. Βλ. Ν. Καπετανάκη-Ακρίτα, Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, Δράμα 1937, σσ. 9293. Ευχαριστίες οφείλω στον Γ. Αψηλίδη που μου έκανε γνωστή τη σχετική έκδοση, στην
οποία αναφέρεται και τεκμηριώνεται γραπτώς ως καπνέμπορος ο Δημήτρης Αλευράς, γιος
του Αναστάση Αλευρά.
54. Καπνεργοστάσια υπήρχαν και σε άλλα μέρη εκτός της πόλης των Σερρών, όπως
στην επαρχία της Βισαλτίας και στο Ροδολίβος. C. J. Vermeulen, «Development and
Migration in the Serres Basin», Annals of the New York Academy of Sciences 268/1 (1976)
60. Ν. Πασχαλούδη, Η Βισαλτία του χθές…, ό.π., σσ. 383-384.
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Εικ. 4. Το σωζόμενο καπνομάγαζο του Αναστάση Αλευρά (1929), όπως
διατηρείται σήμερα.

αν και ήταν αυτός που παρήγαγε το προϊόν, εντούτοις δεν το όριζε. Εκείνο που τελικά αξιολογούσε το όλο του έργο ήταν η αγορά, η κατάσταση
και το ήθος της οποίας, στο πρόσωπο του καπνεμπόρου, όριζαν την τιμή
πώλησης του καπνού μαζί με το μέλλον του παραγωγού και της εστιακής
ομάδας. Οι καπνοπαραγωγοί, στην πλειοψηφία τους ανοργάνωτοι και με
παντελή έλλειψη ενημέρωσης για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, είχαν
να αντιμετωπίσουν τους καπνεμπόρους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν ή δούλευαν για περιορισμένες σε αριθμό επιχειρήσεις (μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές), έλεγχαν την αγορά και, έχοντας πλεονέκτημα στην πληροφόρηση,
με συγκεκριμένη στρατηγική στην εμπορική διαπραγμάτευση, εξασφάλιζαν
τον καπνό σε χαμηλότερη τιμή55. Κάποτε μάλιστα οι επιχειρήσεις αυτές επιχειρούν να δημιουργήσουν συνασπισμό μεταξύ τους, καταστρατηγώντας
την έννοια της ελεύθερης αγοράς υπό τη σκέπη της οποίας δούλευαν, προκειμένου να επιτύχουν ακόμη χαμηλότερες τιμές από τους καπνοπαραγωγούς56. Οι καπνοπαραγωγοί προσπαθούν να απαντήσουν με την ανάληψη
της επεξεργασίας των καπνών τους μέσω του συνεταιρισμού. Οι συνθήκες
όμως, όταν αυτό επιχειρείται, δεν ευνοούν.
Έχοντας έτσι τα πράγματα είναι φανερό πως η συνάντηση καπνοπαραγωγών και καπνεμπόρων δεν επρόκειτο να είναι απλώς οικονομική, αλλά
55. Σ. Πετμεζά, Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέμου,
ό.π., σσ. 198-205.
56. Γ. Παλαμιώτη, Γεωργική Έρευνα της Μακεδονίας, ό.π., σσ. 149-150.
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μια συνάντηση επί της ουσίας δύο ασύμβατων, μοντέλων όχι μόνο οικονομικής αλλά κοινωνικής και συμβολικής οργάνωσης της κοινωνίας, η οποία
θα χαρακτηριζόταν από εντάσεις και συγκρούσεις στα αντίστοιχα επίπεδα.
Εργάτες
Ο πλούτος των χωριών της περιοχής και η ανάγκη για εργατικά χέρια,
λόγω της επέκτασης της καπνοκαλλιέργειας, οδήγησε πολλούς κατοίκους
των γύρω περιοχών να πάνε στα χωριά αυτά είτε για να εργαστούν ως
εργάτες είτε για να διαθέσουν τα προϊόντα τους στους αφοσιωμένους στο
έργο τους καπνοπαραγωγούς. Η κίνηση αυτή προς τα Δαρνακοχώρια αυξήθηκε ιδιαίτερα με την έλευση των προσφύγων (Θράκες, Πόντιοι, Μικρασιάτες). Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους οι κάτοικοι των
πεδινών χωριών της περιοχής των Σερρών, κατά κύριο λόγο πρόσφυγες,
επέζησαν, όπως οι ίδιοι έλεγαν, χάρη στην εργασία τους στα Δαρνακοχώρια57. Πήγαιναν, συνήθως, ως ζευγίτες για να οργώσουν τα χωράφια, να
μεταφέρουν κοπριά, εμπορεύματα, νερό για τη φυτεία του καπνού κ.λπ. ή
για να πουλήσουν το χειμώνα τα διάφορα προϊόντα τους (σιτάρι, κριθάρι,
αραβόσιτο κ.λπ.), συνήθως υπερτιμημένα. Στην κατηγορία αυτή μπορούν
να προστεθούν και διάφοροι αγρεργάτες που έρχονταν από ακόμη πιο μακρινές περιοχές (Φλώρινα, Καστοριά κ.λπ.) στις εποχές που τα χωράφια της
περιοχής χρειάζονταν περιποίηση. Τέλος σε αυτούς μπορούν να προστεθούν και κάποιοι που έμεναν και δούλευαν όλο το χρόνο στα σπίτια του
χωριού ως βοηθητικοί ή όπως αλλιώς ονομάζονταν, ως «δούλοι».
Επίσης, μετά την επέκταση της καπνοκαλλιέργειας και τη μεγάλη παραγωγή καπνού, τα εργατικά χέρια της οικογένειας δεν επαρκούσαν, ιδίως κατά την εποχή του πασταλιάσματος. Για το λόγο αυτό οι οικογένειες
του χωριού χρησιμοποιούσαν πασταλτζήδες (διαλογείς φύλλων), οι οποίοι
ήταν φτωχοί αγρότες, γνώστες του πασταλιάσματος που έρχονταν από τα
γύρω χωριά, κάποτε και από πιο μακριά (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική). Αυτοί
έμεναν συνήθως μέσα στο σπίτι του χωρικού, έτρωγαν στο ίδιο τραπέζι
μαζί με την οικογένεια και από το ίδιο φαγητό της οικογένειας, ενώ τα
Σαββατοκύριακα, αυτοί που ήταν από κοντινούς τόπους, επέστρεφαν στο
χωριό τους. Κατά κάποιο τρόπο, η οικονομία της αγοράς προσαρμοζόταν
στις συνθήκες και συνήθειες του χωριού, στον τρόπο ζωής και εργασίας της
χειροτεχνικής οικογενειακής μονάδας.
Μια ξεχωριστή κατηγορία εργατών στα αναφερόμενα χωριά ήταν οι
καπνεργάτες, δηλαδή αυτοί που εργάζονταν στην εμπορική επεξεργασία
57. Ο Ν. Αναγνωστόπουλος, αναφερόμενος στο Ν. Σκοπό και το Λευκώνα, μιλά για
«τυχοδιωκτικήν εκμετάλλευσιν των πλουσίων τότε καπνοπαραγωγικών χωρίων της περι- φερείας» από τη
μεριά των πεδινών χωριών. Ν. Αναγνωστόπουλου, Ο κάμπος των Σερ- ρών. Μελέτη συγκριτικής
γεωπονικής, ό.π., σ. 46.
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των ξηρών φύλλων του καπνού (πασταλτζήδες, ντεγκτσήδες, στοιβαδόροι)
μέσα στα καπνομάγαζα58. Δείγμα των αλλαγών της οικονομίας του χωριού
και της συγκέντρωσης κεφαλαίου σε αυτό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με
αναφορές σε δημοσιεύματα εφημερίδων, ανταποκρίσεις κ.λπ., στη Δοβίστα
το εργατικό δυναμικό αυτής της κατηγορίας ανερχόταν το 1930 στους 200300 καπνεργάτες, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά αν συνυπολογισθούν
και οι πασταλτζήδες που δούλευαν στα σπίτια του χωριού.
Οι καπνεργάτες που δούλευαν στα καπνομάγαζα ήταν το πιο πολυπληθές, το πιο συμπαγές και πιο μαχητικό κομμάτι της εργατικής τάξης στα
χρόνια του Μεσοπολέμου59. Οι μέχρι πριν αγρότες που γίνονταν για ένα
διάστημα καπνεργάτες αποσπάστηκαν από τη γη και έγιναν αποκλειστικά
καπνεργάτες, καθώς η αύξηση της καπνοπαραγωγής επέβαλε τη δημιουργία μόνιμου προσωπικού στα καπνομάγαζα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε
τη βάση της δημιουργίας μιας ταξικής συνείδησης με κομμουνιστικές αναφορές. Η ταξική συνειδητοποίηση των καπνεργατών ενισχύθηκε από τις
συνθήκες εργασίας στα καπνομάγαζα, καθώς αυτά ήταν μεγάλες παραγωγικές μονάδες με αχανείς χώρους, στους οποίους συγκεντρωνόταν μεγάλος
αριθμός καπνεργατών και έτσι δινόταν η ευκαιρία για προπαγάνδιση και
διάδοση των ιδεών. Η βελτίωση του επιπέδου της ζωής, την οποία υποσχόταν η νέα αυτή ιδεολογία, καθώς και η δημιουργία ενός νέου και πιο
δίκαιου κόσμου που αυτή οραματιζόταν ήταν εύκολο να τραβήξουν την
προσοχή των καπνεργατών, πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσφυγες και
είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (η γνωστή Φεντερασιόν), η πολυεθνική και σημαντικότερη πολιτική σοσιαλιστική οργάνωση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα επεκταθεί, εκτός των άλλων, και μέσα
από το πολυάριθμο καπνεργατικό σωματείο. Μάλιστα ανάμεσα στις πόλεις

58. Σε αντίθεση με τους καπνεργάτες των καπνομάγαζων, η δουλειά των πασταλτζήδων που δούλευαν στα σπίτια ήταν στο πλαίσιο της χωρικής επεξεργασίας του καπνού και
συνήθως ήταν ανασφάλιστη. Η κατηγορία αυτή διατηρήθηκε μέχρι και τη δεκαετία του
’60 από αγρότες που στην περίοδο αιχμής των καπνών μετέβαιναν στα Δαρνακοχώρια για
να δουλέψουν ως πασταλτζήδες. Ωστόσο για τα χρόνια του Μεσοπολέμου, τουλάχιστον
πριν τη δημιουργία του Τ.Α.Π.Κ., αν και, κατά τα φαινόμενα, υπήρχε η διάκριση μεταξύ
πασταλτζήδων και καπνεργατών, παρόλα αυτά δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα όρια των δύο αυτών κατηγοριών στα αναφερόμενα χωριά
και κατά πόσο αυτά ήταν διαπερατά. Πρβλ. Ν. Πασχαλούδη, Παραδοσιακά επαγγέλματα στη
Νιγρίτα και την Τερπνή, ό.π., σσ. 108-111.
59. Κ. Φουντανόπουλου, «Εργασία και εργατικό κίνημα στην Ελλάδα», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιστημ. επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τόμ. Β΄ μέρος
1ο, έκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002, σσ. 316-319. Ν. Κωνσταντινίδη, «Πτυχές του
καπνεργατικού κινήματος από την Ξάνθη και την Βόρειο Ελλάδα: 1879-1936», Mare
Ponticum 4 (2014) 31-45.
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που αυτή θα επεκταθεί είναι και οι Σέρρες60.
Οι καπνεργάτες μέσα στο πλέγμα των σχέσεων παραγωγής στο καπνεργοστάσιο βρίσκονται βεβαίως σε υποδεέστερη θέση. Οι καπνέμποροι κατέχουν τα μέσα παραγωγής και στο όνομα του επιχειρηματικού κέρδους
επιδιώκουν μονομερώς και με κάθε μέσο να μειώσουν το κόστος της επεξεργασίας του καπνού (επιβολή της «τόγκας», περιορισμός των δικαιωμάτων των καπνεργατών, μείωση προσωπικού, αναζήτηση φτηνού εργατικού
δυναμικού με την εξασφάλισης της συμμετοχής γυναικών στην παραγωγή
κ.λπ.). Η δύναμη όμως του καπνεμπόρου επεκτείνεται και στον καπνοπαραγωγό, καθώς την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση έχει από τις διεκδικήσεις των καπνεργατών ή τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες τη μετακυλύει στον καπνοπαραγωγό αποδίδοντάς την αντίστοιχα στις απαιτήσεις
των καπνεργατών ή τις διεθνείς συγκυρίες.
Έτσι, όταν το κράτος παίρνει το μέρος των εμπόρων, καθώς οι καπνεργάτες αρχίζουν να αποτελούν πολιτικό κίνδυνο για το υφιστάμενο καθεστώς - είχε εν τω μεταξύ προηγηθεί η μεγάλη απεργία του 1927, αλλά και η
όξυνση του αντικομμουνισμού σε επίπεδο ιδεολογίας, ρητορικής και πρακτικής (με διαχωρισμούς σε προδότες/πατριώτες, επικίνδυνους/φιλήσυχους
κ.λπ.)61 - ήταν εύκολο μέρος των αγροτών να στραφεί εναντίον των καπνεργατών. Οι καπνοπαραγωγοί, καθώς βλέπουν ότι ο έλεγχος της παραγωγής
φεύγει από τα χέρια τους, υιοθετούν την επιχειρηματολογία των καπνεμπόρων: «Οι καπνοπαραγωγικοί συνεταιρισμοί Δοβίστης ″Αναγέννησις‶ ,
″Πρόοδος‶ , ″Ένωσις‶ συνελθόντες εις έκτακτον συνέλευσιν προς εξέτασιν της
δημιουργηθείσης καταστάσεως ως εκ των αναρχικών τάσεων των κομ- μουνιζόντων
καπνεργατών και ιδόντες, ότι μεγάλη προσγίγνεται ζημία εις τον καπνοπαραγωγικόν κόσμον
εκ των διαρκών ταραχών, εκφράζουν την αγανάκτησίν των διά την ανήκουστον και
φθοροποιόν στάσιν των κομ- μουνιστών καπνεργατών. Διαμαρτυρόμεθα διά την
επιδειχθείσαν μέχρι τούδε χαλαράν τακτικήν του Κράτους απέναντι των εργατών
δρώντων αντεθνικώς και προς βλάβην της εθνικής οικονομίας και εξορκίζομεν την
Οικουμενικήν Κυβέρνησιν όχι μόνο να εξακολουθήσει την εφαρμογήν ριζι- κωτέρων και
αυστηροτέρων μέτρων αλλά και να πατάξει αμειλίκτως εκμη- δενίζουσα πάσαν υπόστασιν ως
οργανωμένων υπονομευτών της Πατρίδος,
60. Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης. Η δια- μόρφωση της
εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, έκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 31988, σσ. 348-349.
61. Δ. Μπαχάρα, «Μελετώντας τις απαρχές του αντικομμουνισμού. Τα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του 1920 στην Ελλάδα», Μνήμων, 29 (2008) 175-198. Γ. Μπακάλη, Χειραγώγηση και ριζοσπαστικοποίηση. Το καπνεργατικό ζήτημα στην Ανατολική Μακεδονία (1919-1936),
(δακτυλ. διδ. διατριβή), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμή- μα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας - Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 175-185.
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ίνα εξασφαλισθεί η πλήρης ελευθερία της παραγωγής και του εμπορίου του καπνού»62.
Η ταξική αντιπαλότητα μεταξύ καπνεμπόρων και καπνεργατών δεν
περιορίζεται στις πόλεις αλλά μεταφέρεται, οπωσδήποτε σε μικρότερο βαθμό, και σε εκείνα τα χωριά όπου υπήρχαν αντίστοιχα καπνομάγαζα και
καπνεργάτες. Έτσι τα Δαρνακοχώρια, μετατράπηκαν σε πεδίο ταξικής σύγκρουσης σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Νέες ιδέες και πρωτόγνωρες
κοσμοθεωρίες άρχισαν να διασπείρονται μέσα στις αγροτικές κοινότητες.
Οι διακρίσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών παίρνουν νέο και πιο επεξεργασμένο περιεχόμενο, βασισμένες επάνω σε μια νέα ορθολογικά θεμελιωμένη
και συστηματικά ανεπτυγμένη κοσμοθεωρία, τον κομμουνισμό63. Κι αυτό,
γιατί για τους κομμουνιστές καπνεργάτες ο αγώνας τους δεν ήταν απλώς
συνδικαλιστικός, αλλά είχε πολιτικές προεκτάσεις, καθώς θεωρούσαν ότι
τα συνδικαλιστικά τους προβλήματα ήταν μέρος του ευρύτερου πολιτικού
ζητήματος που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και η επίλυσή τους περνούσε μέσα
από το γενικότερο ζήτημα της πολιτικής εξουσίας και της χειραφέτησης της
εργατικής τάξης.
Στον αγώνα τους αυτό οι καπνεργάτες θεωρούσαν τους αγρότες ως
συμμάχους και για το λόγο αυτό προσέβλεπαν σε μια συνεργασία. Άλλωστε υπήρχε κοινή βάση, η εκμετάλλευση που υφίσταντο και οι ίδιοι οι
αγρότες από το κράτος με την ασκούμενη πολιτική στην αγροτική πίστη
και τη βαριά φορολογία, αλλά και από τους καπνεμπόρους με τις στρατηγικές τους για τη μείωση της τιμής του προϊόντος τους. Κι όλα αυτά, παρά
την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που υποσχόταν η άνοδος
της αστικής τάξης στην εξουσία. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται σε ένα
ρεπορτάζ από τη Δοβίστα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το
ρεπορτάζ γραμμένο προφανώς από κάποιον καπνεργάτη στο χωριό, εκφράζοντας ίσως περισσότερο την επιθυμία για το πώς θα έπρεπε να εξελιχθεί η κατάσταση απέναντι στην εκμετάλλευση που βιώνει ο αγρότης,
περιγράφει:
«Έξω απ’ τις Σέρρες είναι ένα χωριό που λέγεται Δοβίστα. Οι κάτοικοι του χωρίου αυτού είναι
όλοι τους φτωχοί καπνοπαραγωγοί που απ’ τον ιδρώ- τα τους οι καπνέμποροι φτιάχνουν τα
πλούτη και τα μέγαρά τους. Είναι όλοι τους καταχρεωμένοι και τα εντάλματα κυκλοφορούν
κατά μάζας. […] Σήμερα όμως οι φτωχοί καπνοπαραγωγοί ξύπνησαν και στα άτιμα σχέδια και
στις κλεψιές των καπνεμπόρων απάντησαν με τον ομαδικό τους Συνε62. Από δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία. [Ανυπόγραφο], «Οι καπνοπαραγω- γοί»,
Μακεδονία, 5 Ιουνίου 1927, σ. 6. Πρβλ., Γ. Μπακάλη, Χειραγώγηση και ριζοσπαστικοποίηση…, ό.π., σσ. 180-181.
63. Κ. Μαρξ – Φ. Ένγκελς, Το μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος, μτφρ. Γ. Κότ- τη, έκδ.
Θεμέλιο, Αθήνα 1999 (πρώτη έκδοση 1848 στο Λονδίνο, από την Εκπαιδευτική Ένωση
Εργατών).
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ταιρισμό, δηλαδή επεξεργάζονται κολλεχτιβιστικά τα καπνά των και δεν δίνουν ούτε φύλλο
στους κλέφτες καπνεμπόρους κάτω απ’ την τιμή που κανονίζει ο Συνεταιρισμός. Και έτσι
σήμερα οι φτωχοί καπνοπαραγωγοί της Δοβίστας ζουν πολύ καλλίτερα από πριν που τους
εκμεταλλεύονταν οι καπνέμποροι με διάφορα μέσα και με συκοφαντίες εναντίον των καπνεργατών ότι αυτοί δηλ. οι καπνεργάτες ήσαν η αιτία που τα καπνά τους πουλώνται χαμηλά,
επειδή οι καπνεργάτες παίρνουν μεγάλα μεροκάματα. […] Οι καπνεργάτες που δουλεύουν
στο χωριό δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να κινηθούν να
διαφωτίσουν τους φτωχούς καπνοπαραγωγούς για να μη πέσουν θύματα πλουσίων
τζορμπατζήδων. […]64».
Τα πράγματα για καπνοπαραγωγούς και καπνεργάτες οξύνονται περισσότερο με την έλευση της μεγάλης οικονομικής κρίσης 1929-1934. Πέφτει
δραματικά η τιμή του καπνού, καταστρέφεται η παραγωγή στα υπόλοιπα
αγροτικά προϊόντα των Σερρών λόγω πλημμυρών, τα ημερομίσθια των καπνεργατών συρρικνώνονται παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των εργατών, οι κακές χρονιές συνεχίζονται, και οι τράπεζες και το κράτος απαιτούν την εξόφληση των οφειλών65. Στα Δαρνακοχώρια και στα γύρω χωριά
πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις καπνεργατών66 και απεργίες. Κορύφωση των κινητοποιήσεων στην περιοχή, κι ενώ είχε ήδη ψηφιστεί το Ιδιώνυμο από την κυβέρνηση Βενιζέλου, υπήρξε η πρωτομαγιάτικη απεργία στη
64. [Του ανταποκριτού μας], «Η κατάσταση των φτωχών χωρικών στην Δοβίστας»,
Ριζοσπάσπης, 24 Απριλίου 1930, σ. 3.
65. Γ. Αψηλίδη, «Οικονομικές συνθήκες και επιχειρήσεις στην πόλη των Σερρών (19131940)», στο Α. Καραδήμου-Γερολύμπου - Λ. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου (επιμ.), Σέρρες 19001940: Χώρος και Ιστορία, Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες 2008, σσ.
162-167. Χαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα για την είσπραξη των φόρων: «Στο χωριό μας
γίνεται από καιρό τώρα άγριο κυνηγητό για τους φόρους. Χωροφύλακες μαζί με εισπράχτορα ταχτικά έρχονται
με εντάλματα. Οι χωριάτες μόλις μαθαίνουν την άφιξή τους, αντί ομαδικά να αρνηθούν την πληρωμή των
φόρων και να τσακίσουν όλοι μαζί τους χωροφύλακες στο ξύλο, το βάζουν στα πόδια. Άλλοι παίρνουν τα
βουνά κι άλλοι κρύβονται μέσα στο χωριό». [Του ανταποκριτού μας], «Οι χωριάτες γίνηκαν ήδη ″αγνώριστοι‶ . Άγριο κυνηγητό για φόρους στη Δοβίστα», Ριζοσπάστης, 30 Ιουλίου 1930, σ.
1. Επίσης σε δημοσιευμένο τηλεγράφημα των γεωργικών συνεταιρισμών της Πεντάπολης
προς το υπουργείο των Οικονομικών αναφέρεται: «Η βιαία είσπραξις των φόρων, ένεκα της οποίας
πτωχοί χωρικοί οδηγούνται σιδηροδέσμιοι εις τα φυλακάς διά χρέη 250-300 δραχμών καθ’ ην εποχήν τα καπνά
μας παραμένουν απώλητα, τα δε της νέας εσοδείας αμάζωτα, κρατεί ανάστατον την ενταύθα κοινωνίαν».
[Ανυπόγραφο] «Φτωχοί χωρικοί της Πεντάπολης σέρνονται βιαίως στις φυλακές για φόρους
διακοσίων πενήντα δραχμών», Ριζοσπάστης, 28 Αυγούστου 1930, σ. 1.
66. [Ανυπόγραφο], «Καπνεργατική συγκέντρωση στην Τούμπα (Σερρών)», Ριζοσπάστης, 6 Ιουνίου 1930, σ. 2. [Του ανταποκριτού μας], «Συγκέντρωση καπνεργατών στις Σέρρες. Κινητοποίηση για την κάθοδο στην απεργία. Η κατάσταση των φτωχών καπνοπαραγωγών», Ριζοσπάστης, 26 Μαρτίου 1930, σ. 3.
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Δοβίστα, για την οποία μάλιστα η εφημερίδα Ριζοσπάστης αφιερώνει ένα
κεντρικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι της μέχρι πριν παραδοσιακής κοινότητας βιώνουν μέσα στο ίδιο τους το χωριό τούς κλυδωνισμούς
από την κίνηση της ιστορίας:
«Στη Δοβίστα λίγες μέρες προ της πρωτομαγιάς κλήθηκε σύσκεψη των κα- πνεργατών με
θέματα: Οργανωτικό, ΤΑΚ και πρωτομαγιά. Στη σύσκεψη αυτή πήραν μέρος 40 εργάτες.
Απεφασίσθη να εκλεγούν επιτροπές σαλο- νιών και μια κεντρική επιτροπή αγώνος. Για την
πρωτομαγιά απεφασίσθη να κατέβουν οι καπνεργάτες στην 24ωρη απεργία και
διαδηλώσεις. Την επομένη έγινε συγκέντρωση στην οποία πήραν μέρος όλοι οι καπνεργάτες
και καπνεργάτριες, 200 τον αριθμό και 20 αγρότες. Στη συγκέντρωση μί- λησε ο σ.
Μερκάντης. Ανέλυσε το ιστορικό της πρωτομαγιάς και κάλεσε τους εργάτες ν’
ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξε η Ε.Γ.Σ. και το Κ. Κόμ- μα και να κατέβουν στην 24ωρη
απεργία και τις διαδηλώσεις του δρόμου. Η συγκέντρωση παμψηφεί απεφάσισε την κάθοδο
στην απεργία και στη διαδήλωση. Οι τζορμπατζήδες του χωριού μας όταν έμαθαν την
απόφαση ειδοποίησαν την χωροφυλακή να στείλει ενισχύσεις […] Την πρωτομαγιά άρχισαν
οι εργάτες να μαζεύονται στο μέρος που είχε ορίσει η επιτροπή. Οι χωροφύλακες είχαν
καταλάβει ολόκληρη τη πλατεία και δεν επέτρεπαν να βαδίζουν δύο μαζί ενώ ο ενωμοτάρχης
φώναζε ″διαλυθείτε γιατί θα ρίξω‶ . […] Στη συγκέντρωση αυτή ήταν 115 εργάτες και 20
φτωχοί χωριάτες. Οι ρέστοι κατέβηκαν στις Σέρρες. Προϊστάμενος της συγκέντρωσης
ωρίσθη ο σ. Τακτικός. Η συγκέντρωση άνοιξε με επαναστατικά τραγούδια. […] Μίλησε
για τη σημασία των κινητοποιήσεων της εργατικής πρωτομαγιάς, ανέλυσε το ρόλο του
κόμματος και τόνισε την ανάγκη της εγγραφής στο Κόμμα των πιο ξυπνημένων και
θαρραλέων εργατών για την πιο επιτυχή έκβαση του αγώνος τους κατά της τρομοκρατίας και
για τα διάφορα άλλα ζητήματά τους. Οι συγκεντρωμένοι χτύπησαν και στιγμάτισαν τη στάση 14
καπνεργατών που δεν πήραν μέρος στην απεργία. Ύστεραδιαλύθηκαν»67.
Η ώσμωση καπνοπαραγωγών και καπνεργατών θα επηρεάσει την τοπική κοινωνία και με τη συμβολή των τελευταίων θα σημειωθεί μια ριζοσπαστικοποίηση των συνειδήσεων στην κοινότητα, όπως συνέβη και σε άλλες
αντίστοιχες περιπτώσεις68, στην κατεύθυνση της κατανόησης της ταξικής
φύσης του κράτους και των θεσμών του. Η εξέλιξη αυτή, ενισχυμένη, ίσως,
και από την υπάρχουσα κατάσταση που βίωναν οι κάτοικοι της κοινότητας, λόγω της καθυστερημένης ενσωμάτωσης της Μακεδονίας με την υπό67. [Ανυπόγραφο], «Η κόκκινη Πρωτομαγιά στη Δοβίστα», Ριζοσπάστης, 8 Μαΐου
1930, σ. 1.
68. Β. Πατρώνη, «Η οικονομία του καπνού και το καπνεργατικό ζήτημα στο Αγρίνιο
του Μεσοπολέμου», στο Κ. Μπάδα (γεν. επιμ.), Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και
τοπίου: Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του ’60, έκδ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Μεταίχ- μιο / Δήμος
Αγρινίου, Αθήνα 2003, σσ. 161-169.
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λοιπη Ελλάδα69, θα φανεί καθαρά μετέπειτα, όταν τους επόμενους μήνες
ιδρύεται στη Δοβίστα κομμουνιστικός πυρήνας70, βασική οργανωτική μονάδα του Κ.Κ.Ε. την εποχή του Μεσοπολέμου, ενώ στο Σαραμουσακλή και
την Τοπόλιανη σημειώνονται κινήσεις διαμαρτυρίας αγροτών, υποστήριξης εκλογικών συνδυασμών που στηρίζονται από το Κ.Κ.Ε. κ.ά.
Παράδοση και Ιστορία στα Δαρνακοχώρια
Είναι γνωστό ότι η ιστορία των κοινοτήτων είναι μια ιστορία των σχέσεων της μικρής με τη μεγάλη κλίμακα, του χωριού με το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, αφού η παροιμιώδης αυτάρκεια
και απομόνωση της αγροτικής κοινότητας, ως ενός ξεχασμένου παραδείσου, έχει αποδειχθεί πως σχεδόν δεν υπήρξε ποτέ71. Η οριζόντια όμως αυτή
σχέση (μέσα/έξω) γίνεται πιο περίπλοκη και αποκτά επιπλέον ένα κάθετο άξονα (πάνω/κάτω), όταν το ευρύτερο περιβάλλον αρχίζει να παίρνει
έναν ισχυρό προσδιορισμό από τις αρχές και τις επιδιώξεις της αστικής
τάξης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που μελετάμε. Στην περίπτωση αυτή
η αναφερόμενη σχέση κλίμακας μετατρέπεται σε σχέση εξουσίας, με ταξικές διαστάσεις, που θεμελιώνεται στο ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής,
την αγορά, τη ροή της πληροφορίας κ.λπ. Οι επιπτώσεις αυτής της σχέσης
εξουσίας ξεκινούν από τις σχέσεις παραγωγής και επεκτείνονται στο εποικοδόμημα.
Η Ελλάδα την εποχή που εξετάζουμε μπαίνει στη διαδικασία της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης κουβαλώντας, ωστόσο, μαζί της παλαιότερες,
προκαπιταλιστικές, μορφές οργάνωσης της οικονομίας. Την περίοδο αυτή
έχουμε στη Δοβίστα, αλλά και στα άλλα Δαρνακοχώρια, ένα παράξενο
συνδυασμό μιας διάθεσης εκσυγχρονισμού ή, ως ένα βαθμό, αποδοχής των
69. Ο Vermeulen, μελετώντας ένα αντίστοιχο παράδειγμα από την περιοχή της
Βισαλτίας Σερρών, το οποίο έχει ορισμένες αναλογίες με τα χωριά που μελετούμε εδώ,
υποστηρίζει ότι, λόγω της καθυστέρησης στην ενσωμάτωση με την Ελλάδα, η απουσία
δεσμών πατρωνίας της τοπικής κοινότητας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, οι οποίοι θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δικλείδες απορρόφησης της κοινωνικής δυσαρέσκειας
στο χωριό, όπως π.χ. συνέβη στη Νότια Ελλάδα, καθώς και η ίδια η φύση της τοπικής
κοινότητας, οδήγησε στην δημιουργία μιας «ριζοσπαστικής αλληλεγγύης» στο χωριό, με
την έννοια των «θεσμικών ρυθμίσεων που διευκολύνουν την επέκταση της διαμαρτυρίας».
H. Vermeulen, «Αγροτικές συγκρούσεις και κοινωνική διαμαρτυρία στην ιστορία ενός
Μακεδονικού χωριού (1900-1936)», ό.π., σ. 241.
70. «Σε απάντηση των καθημερινών επιδρομών χωροφυλάκων και εισπραχτόρων ιδρύθηκε δω
πυρήνας με 4 μέλη που άρχισε κιόλας να κάνει δουλειά. Μοιράσαμε προ- κηρύξεις στους χωριάτες που είχαν
μεγάλη απήχηση. Δοβίστα 27-7-30». [Ανυπόγραφο],
«Ιδρύθηκε κομμουνιστικός πυρήνας στη Δοβίστα», Ριζοσπάστης, 5 Αυγούστου 1930, σ. 2.
71. Β. Νιτσιάκου, Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, ό.π., σ. 138. Δ. Ανωγιάτη-Πελέ, Δρόμοι
και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, έκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1993.
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όρων της αναφερόμενης καπιταλιστικής ολοκλήρωσης με την ταυτόχρονη
διατήρηση στοιχείων της παραδοσιακής οικονομίας. Με άλλα λόγια βρισκόμαστε σε φάση μετάβασης από μια προνεωτερική προς μια καινούργια
κατάσταση, η οποία δε σηματοδοτεί οπωσδήποτε ριζική αναδιάρθρωση της
προϋπάρχουσας.
Η αυτοκατανάλωση και συμπληρωματικότητα που χαρακτήριζε την οικονομία της κοινότητας στο παρελθόν μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και πολλές
καλλιέργειες αντικαθίστανται με τον καπνό. Για τη διαδικασία της παραγωγής η κοινότητα δεν αρκείται στην οικογένεια, ως παραγωγική μονάδα,
ούτε στην ηθική της συγγένειας για τη διεκπεραίωση των αγροτικών εργασιών. Υιοθετεί ένα νέο μοντέλο στις σχέσεις παραγωγής το οποίο, παράλληλα με το θεσμό της οικογένειας που εξακολουθεί να έχει οικονομικές λειτουργίες, ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς και χρησιμοποιεί τη μισθωτή
εργασία, το μέγεθος της οποίας στην περίοδο που εξετάζουμε αυξάνεται
σημαντικά.
Τη νέα διαφοροποιημένη κατάσταση στη διαδικασία παραγωγής διαμορφώνουν μέσα από μια διαλεκτική σχέση: η οικογένεια που τα μέλη
της κατέχουν από κοινού τα μέσα παραγωγής και εργάζονται στα καπνοχώραφα, οι εργάτες που συμμετέχουν στην επεξεργασία του παραγόμενου
προϊόντος με τη μορφή της μισθωτής εργασίας στο σπίτι του χωρικού ή στο
καπνομάγαζο του καπνέμπορου και, τέλος, οι καπνέμποροι. Οι τελευταίοι
έχουν μια διττή εξουσία στις σχέσεις παραγωγής. Ενώ έχουν στη δούλεψή
τους καπνεργάτες και, φαινομενικά, περιορίζονται στο κομμάτι της εμπορικής επεξεργασίας και εμπορίας του καπνού, επί της ουσίας, η ισχύς τους
επεκτείνεται και στους χωρικούς, όπως και στον έλεγχο των μέσων παραγωγής που αυτοί διαθέτουν, τα χωράφια και το προϊόν τους.
Βέβαια αν και η παρουσία μισθωτής εργασίας δηλώνει μια, κατά κάποιο τρόπο, κεφαλαιοκρατική οργάνωση της παραγωγής, ωστόσο όπως
είπαμε και φάνηκε πιο πάνω η κοινότητα δεν υιοθετεί αυτό το μοντέλο
σε όλες τις παραμέτρους του, αλλά το χρησιμοποιεί επιλεκτικά. Το χωριό
αρχίζει να πλουτίζει, αλλά, από την άλλη μεριά, η συσσώρευση πλούτου
από μόνη της δε στοιχειοθετεί για το χωριό μια ολοκληρωτική προσχώρηση
στο αστικό μοντέλο, εφόσον αυτή δε συνοδεύεται και από μια γενικότερη
αλλαγή στη λογική της οικονομίας που επικρατεί στην κοινότητα.
Και πράγματι στο χωριό τα βήματα προς μια ενσωμάτωση της αστικής
οικονομίας μένουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων μετέωρα, καθώς
η «επένδυση» των κεφαλαίων που διαθέτουν οι αγρότες περιορίζεται σε
παραδοσιακές πρακτικές, όπως είναι το σπίτι-εργαστήριο και η επίπλωσή
του. Με άλλα λόγια, ξοδεύουν μεν τα χρήματά τους για τη βελτίωση των
τεχνικών υποδομών που σχετίζονται με την επεξεργασία και αποθήκευση
του καπνού τους, όμως η κίνηση αυτή, αν θεωρήσουμε ότι ακολουθεί τη
λογική της «μεγιστοποίησης», δεν έχει συνέχεια, αλλά ούτε είναι, τελικά,
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Εικ. 5. Σπίτι του Μεσοπολέμου στη Δοβίστα.

αμιγώς οικονομική. Σχετίζεται και με πρακτικές κοινωνικού κύρους, όπως
είναι η κατασκευή σπιτιού, αφού οι χώροι επεξεργασίας και αποθήκευσης
του καπνού στο χωριό ήταν τα ίδια τα σπίτια τους (εικ. 5) 72. Δηλαδή, δεν
ριψοκινδυνεύουν το κεφάλαιό τους με σκοπό την επαύξησή του. Απλώνουν
τα πόδια τους μέχρι εκεί που φθάνει το πάπλωμά τους73. Αντίστοιχα στο
72. «Η εισροή του χρήματος εις τα γύρω χωρία ώθησε και ταύτα εις μίαν άνευ προη- γουμένου άμιλλαν
οικοδομικού οργασμού, ο οποίος ήλλαξε τελείως την όψιν αυτών. Βλέ- πων τις και σήμερον ακόμη τας διωρόφους
και τριωρόφους οικοδομάς της εποχής εκείνης εις την Πεντάπολιν, το Χρυσό, τον Εμμανουήλ Παπά, το
Ροδολίβος, την Πρώτην και άλλα χωρία του Παγγαίου, λαμβάνει απτήν εικόνα, περί του πόσον ευεργετική
υπήρξε διά τον τόπον η επίδοσις εις την καλλιέργειαν καπνών». Π. Πέννα, Ιστορία των Σερρών, Σέρρες
1966, σ. 377.
73. Μ. Μερακλή, «Μικροαστικός πολιτισμός στον ελληνικό Μεσοπόλεμο», στο Ευ.
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επίπεδο του εποικοδομήματος παρατηρούμε μαζί με τα νεοεμφανιζόμενα
νεωτερικά στοιχεία να διατηρούνται νοοτροπίες που δεν ανταποκρίνονται
στην εξέλιξη της οικονομίας.
Βέβαια, υπάρχουν και ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως του καπνέμπορου
Αναστάση Αλευρά, ο οποίος έδειξε πως είχε μια άλλη αντίληψη74. Ο ίδιος
έκτισε δύο μεγάλα καπνομάγαζα (το ένα υπερμέγεθες) στο χωριό, επένδυσε, σύμφωνα με τους απογόνους του, σε αγορά ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε το γιο του, Δημήτρη, στην Εμπορική Σχολή και στις ξένες
γλώσσες, χρηματοδότησε έναν ευφυή ανιψιό του για να μεταβεί στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει μια ευρεσιτεχνία του (επρόκειτο για μια
φυτευτική μηχανή), όπως επίσης χρηματοδότησε τον γαμπρό του για την
ίδρυση ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο χωριό κ.ά.
Ανάλογη περίπτωση ήταν του Κόρδα, επίσης καπνέμπορου, στις Σέρρες.
Όπως επίσης ξεχωριστές περιπτώσεις ήταν και οι κάτοικοι του χωριού που
ως καπνομεσίτες έκτισαν μεγάλες καπναποθήκες. Όμως όλα τα παραπάνω
παραδείγματα είναι εξαιρέσεις στον κανόνα που ακολουθεί το σύνολο του
χωριού.
Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι την περίοδο εκείνη μπαίνουν οι
βάσεις της διαδικασίας αστικοποίησης του χωριού, η οποία σηματοδοτεί
και μια αλλαγή στους πνευματικούς ορίζοντες της κοινότητας. Άλλωστε,
μπορεί η κοινωνική ζωή και οι νοοτροπίες να μην ακολουθούν αμέσως τις
αλλαγές στην οικονομία, όμως, από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η αιτιακή σχέση που συνδέει αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο
αυτών των αλλαγών, η κοινότητα αρχίζει να γίνεται εξωστρεφής και να
επηρεάζεται από τις νέες ιδέες, διαμορφώνοντας έτσι σταδιακά έναν αστικό πολιτισμό, ο οποίος εκδηλώνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής της.
Την περίοδο αυτή σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στην κοινότητα σε επίπεδο έργων υποδομής. Έτσι το έτος 1898, όπως διαβάζουμε στον κώδικα
της εκκλησίας του αγίου Αθανασίου, βρίσκουμε ένα σχεδόν ανεπτυγμένο
δίκτυο υδροδότησης των μαχαλάδων του χωριού με κρουνούς σε κεντρικά
σημεία. Στη δεκαετία του 1930 έχουμε τον εξηλεκτρισμό του χωριού. Επίσης
το έτος 1938 υπήρχε ήδη πλήρως ανεπτυγμένο αποχετευτικό σύστημα, το
οποίο είχε αρχίσει να δημιουργείται πριν από το 1920. Ακόμη, από τα μέσα
Αυδίκος (επιστ. - γεν. επιμ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση από το παρελθόν στο μέλλον, έκδ. Αλέξανδρος,
Αθήνα 2014, σσ. 491-517.
74. Δείγμα του οικονομικού μεγέθους του Αν. Αλευρά είναι ότι, στον κατάλογο δανειοληπτών από τα Δαρνακοχώρια που δημοσιεύει ο Γιώργος Αψηλίδης, εμφανίζεται να
λαμβάνει, το έτος 1910, από το πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής, στις Σέρρες, δάνειο ύψους 1.000 τουρκικών λιρών, όταν ο μέσος όρος του δανείου που χορηγήθηκε το ίδιο
έτος στους καπνοκαλλιεργητές της περιοχής ήταν περίπου 50-100 τουρκικές λίρες στον
κάθε αιτούντα. Γ. Αψηλίδη, «Το πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής στις Σέρρες: Μια
ελληνική τράπεζα των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας», Σίρις 5 (1996) 48.
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του τελευταίου τέταρτου του 19ου αι. υπάρχει επίσημα στο χωριό εκπαιδευτήριο (με αρρεναγωγείο, παρθεναγωγείο και αργότερα νηπιαγωγείο),
στο οποίο δίδαξε το 1894 γυναίκα δασκάλα, και το οποίο ολοκληρώνεται
το 1906 με ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό κτήριο75. Ακόμη, στις αρχές της
δεκαετίας του ’30, ο σύλλογος του χωριού «Εμμανουήλ Παπάς», εμφορούμενος από το πνεύμα και τις αρχές του Διαφωτισμού, αποφάσισε την έκδοση ενός δεκαπενθήμερου ομώνυμου περιοδικού, προκειμένου να προωθήσει τους εθνικούς, επιμορφωτικούς, εξωραϊστικούς και εκσυγχρονιστικούς
σκοπούς που όριζε το καταστατικό του. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία
αστικοποίησης στο χωριό η οποία όμως διακόπηκε απότομα με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης του 1929.
Μια μελέτη της μετάβασης που βιώνουν τα Δαρνακοχώρια, πέρα από
αυτά που θίξαμε, έχει οπωσδήποτε ακόμη πολλά να μελετήσει, κυρίως σε
διαχρονικό επίπεδο, όπως π.χ. οι τεχνικές παραγωγής, ο όγκος της συνολικής παραγωγής, το μέγεθος του εμπορικού κεφαλαίου που εμπλέκεται στην
οικονομία του χωριού, η εμπορευματική παραγωγή σε σχέση με το συνολικό σύστημα παραγωγής της κοινότητας, η χρήση του χρόνου, η στάση
απέναντι στην καινοτομία κ.ά.
Ωστόσο, νομίζω πως μπορούμε να καταλήξουμε, ως βασικό συμπέρασμα,
στην άποψη ότι η καπνοκαλλιέργεια, μέσα σε ένα περιβάλλον ευνοϊκών διεθνών συγκυριών, υπήρξε για το χωριό, όπως και για όλα τα Δαρνακοχώρια, ένας καθοριστικός παράγοντας που άλλαξε ριζικά τη φυσιογνωμία του
σε όλα τα επίπεδα. Συνετέλεσε στην επιτάχυνση της μετάβασης της κοινότητας από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο οικονομικής οργάνωσης.
Η μετάβαση αυτή είχε και τις συνέπειές της, καθώς στο χωριό αρχίζουν να διαμορφώνονται σταδιακά διαφορετικές σχέσεις παραγωγής και
οι κάτοικοι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την αγορά και, εφόσον
αναφερόμαστε στην καπνοκαλλιέργεια, από την παγκόσμια αγορά. Αν τα
παλαιότερα χρόνια ήταν οι καιρικές συνθήκες που, ως αστάθμητος παράγοντας, έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του καλλιεργητή και
γενικότερα του χωριού, τώρα προστίθεται άλλος ένας, η αγορά με τις διακυμάνσεις της. Με άλλα λόγια και με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο ασύμβατα μοντέλα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, με δύο αντίθετες λογικές. Το οικονομικό όφελος και
η υπόσχεση της προόδου τον ωθούν στην αγορά, η οντολογική ασφάλεια
τον κρατά στην κοινότητα. Θα προσπαθήσει να συνδυάσει και τα δύο. Η
κοινότητα αφήνει τα βραδυκίνητα νερά της Παράδοσης και μπαίνει στο
ορμητικό ποτάμι της Ιστορίας.

75. Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παππά, ό.π.,
σσ. 70-76. Θ. Κοκόντζαρη, «Η εξέλιξη του χωριού μας», Εμμανουήλ Παπάς 11 (1980) 16-17.

ABSTRACT
GIORGOS VOZIKAS

ECONOMY, PRODUCTIVE RELATIONS AND HISTORICAL
DEVELOPMENT IN DARNAKOCHORIA
Darnakochoria is a group of villages in the prefecture of Serres that have
been developed very much during the beginning of the 20th century. Oriental
tobaccos which were the main cultivated product of the region in combination
with the international economic conditions played important role in the
development of Darnakochoria.
In my presentation I focus on the way these two factors are represented
in a community (Emmanouil Papas) of Darnakochoria. In particular I will
examine the role of the tobacco cultivation in the development of the village
taking in consideration the productive relations among the population of the
village as they formed on the one hand in the context of the tradition of the
community and on the other hand in the context of the market rules that
started to invade in the village.

