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καπνεργατικό και εργατικό κίνηµα 
 
 
Πρώτη φωτογραφία 

 

∆εύτερη φωτογραφία 

 
 
Ερωτήσεις για την πρώτη φωτογραφία 
Ποια περιοχή της ∆ράµας απεικονίζει η φωτογραφία; Πώς µπορεί να το καταλάβει 

κάποιος; Περιγράψτε το τοπίο και τα κτίρια που φαίνονται στο βάθος. Γνωρίζετε τι 
εξυπηρετούσαν τα συγκεκριµένα κτίρια; Γνωρίζετε αν υπάρχουν ανάλογα κτίρια στην πόλη ή σε 
κάποιο µεγάλο χωριό του νοµού; Πώς ονοµάζονται µε µία λέξη; Γνωρίζετε αν υπάρχουν 
ανάλογα κτίρια σε άλλες πόλεις της χώρας; Τι ακριβώς γινόταν µέσα στα κτίρια; 

Ερωτήσεις για τη δεύτερη φωτογραφία 
Περιγράψτε την φωτογραφία. Παρατηρήστε την εργασία που κάνουν οι γυναίκες. 

Γνωρίζετε άλλες εργασίες σχετικές µε το συγκεκριµένο προϊόν µε το οποίο ασχολούνται οι 
εργάτριες; 

 
Κείµενο 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν 

να πάρουν µέρος οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες 
και οι καπνεργάτες της ∆ράµας συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο 
µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά 
στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω της µεγάλης σηµασίας του 
συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Στο συνέδριο στάλθηκαν εκ µέρους της οργάνωσης καπνεργατών «Η Ευδαιµονία» 
οι συναγωνιστές Βασίλης Παπαθεοδώρου και Πρόδροµος Μοσχίδης (Μποντόσης) και εκ µέρους 
των τσιγαράδων µια νεαρή, πολύ δραστήρια και µορφωµένη κοπέλα, η συναγωνίστρια 
Τσιαούση. Στο συνέδριο αποφασίστηκε να αγωνιστούν για µια µεγάλη αποζηµίωση όλων των 
τσιγαράδων έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα προσαρµογής τους σε άλλο επάγγελµα. Με 
µεγάλες κινητοποιήσεις και παραστάσεις στις αρχές και στις τσιγαροβιοµηχανίες επί δύο µήνες 
έγινε δεκτό το αίτηµα τους. Μετά από πολύ καιρό όλοι οι τσιγαράδες αποζηµιώθηκαν και έτσι 
έπαψε να υπάρχει το επάγγελµα τους. 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας 
αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν 
µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων 
αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική Οµοσπονδία 
Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 
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Ερωτήσεις για το κείµενο 
Σε ποια εποχή αναφέρεται το κείµενο; Ποια νοµίζετε ότι είναι τα σπουδαία ζητήµατα που 

απασχολούν την οµοσπονδία; Ποιος είναι ο σκοπός των ∆ραµινών αντιπροσώπων; Ποιοι 
εκπροσωπούν την οργάνωση «Η Ευδαιµονία» στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας; Πώς 
αποκαλούνται οι αντιπρόσωποι; Γιατί; Ποια δουλειά νοµίζετε ότι έκαναν οι τσιγαράδες; Γιατί θα 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα; Ποιο ρόλο νοµίζετε ότι έπαιξε η ίδρυση της ΓΣΕΕ στην ίδρυση 
καπνεργατικής οµοσπονδίας;  

 
Σύνδεση µε σχολικά βιβλία - µαθήµατα 
1. Με ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης γ΄ Λυκείου. Το κείµενο, (ή οι δύο τελευταίες 

παράγραφοι µπορεί να δοθεί ως παράθεµα σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο «Τα πρώτα βήµατα 
του εργατικού κινήµατος» όπου αναφέρονται η Φεντερασιόν, η ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ (σελ46-47). 
Ενδεικτική ερώτηση στο «ύφος» των πανελλαδικών: 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που σας 
δίνονται, να αναφερθείτε στα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς 
πολέµους. 

2. ∆ε µπορεί να συνδυαστεί µε την Ιστορία γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου γιατί το 
βιβλίο που είναι σε χρήση δεν κάνει καµία σχετική αναφορά σε ανάλογα θέµατα. 

 
επιπλέον δραστηριότητες 
Περιηγηθείτε στο Μουσείο Καπνού του ∆ήµου Καβάλας (εδώ: 

http://www.tobaccomuseum.gr/) 
 
σηµ. Οι φωτογραφίες και το κείµενο είναι από το: Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. 

Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), ∆ράµα: 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας 

 
 

Σχόλιο για τον τρόπο αξιοποίησης 
 

Η πρόταση δε δοκιµάστηκε διδακτικά, επειδή είχαν ήδη διδαχτεί τα σχετικά κεφάλαια του 
βιβλίου Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης. Το κείµενο χρησιµοποιήθηκε σε επαναληπτικό 
διαγώνισµα τετραµήνου. Συγκεκριµένα δόθηκε ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ Β1  
Με βάση το παρακάτω κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα πρώτα 

βήµατα του εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 
 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν 

να πάρουν µέρος οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες 
και οι καπνεργάτες της ∆ράµας συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο 
µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά 
στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω της µεγάλης σηµασίας του 
συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. (…) 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας 
αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν 
µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων 
αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική Οµοσπονδία 
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Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 

Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας 
(1840-1940), ∆ράµα: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας, σελ. 24-25 

(Μονάδες 50) 
 

 
Τα κείµενα «λειτούργησαν» καλά και ο «τοπικός» χαρακτήρας τους δε δηµιούργησε 

προβλήµατα. Σε συζήτηση µε το υποθετικό ερώτηµα αν υπάρχει περίπτωση να δοθούν κείµενα 
«τοπικού» χαρακτήρα φάνηκε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει σηµασία για τον τρόπο απάντησης και 
βέβαια είναι ανοιχτή η περίπτωση να δοθεί και τέτοιο ιστορικό κείµενο. 

Το αξιοσηµείωτο που ακούστηκε µέσα στην τάξη ήταν ότι «µαθαίνουµε τόσα, αλλά δεν 
ξέρουµε τίποτα για τον τόπο µας». 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Βασίλης Συµεωνίδης 


