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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ο καπνός στην ιστορία: 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις 

 

Τόπος διεξαγωγής 

Καβάλα 

Χρόνος διεξαγωγής και διάρκεια:  

7-9 Δεκεμβρίου 2018 

Διοργάνωση 

Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ) 

Σε συνεργασία με: 

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Τμήμα Γλωσσών, Λογοτεχνίας και Μέσων II 

Σκεπτικό του συνεδρίου: 

Πώς συνδέεται ο καπνός, η παραγωγή και η εμπορία του με την οικονομική ανάπτυξη, 

τις κρίσεις, τους πολέμους και τις μετατοπίσεις των συνόρων, τις προσφυγικές ροές, 

τις ιδεολογίες, τα εργατικά κινήματα, τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες, τις έμφυλες 

σχέσεις, τις εθνικές πολιτικές αλλά και την καλλιτεχνική έκφραση, τα κοινωνικά 

πρότυπα, τις ιδεολογίες και τα στερεότυπα κάθε εποχής, τη διαμόρφωση και το 

μετασχηματισμό του αγροτικού και αστικού τοπίου και της ανθρωπογεωγραφίας 

τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσει να θέσει το συνέδριο 

εξετάζοντας τον καπνό μέσα στις ποικίλες ιστορικές του διαστάσεις. 

Στόχος του συνεδρίου είναι αφενός να φέρει την Καβάλα και την περιοχή της ως ένα 

εθνικό, περιφερειακό και διεθνές κέντρο επεξεργασίας και εμπορίας του καπνού στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αφετέρου να διευρύνει το πεδίο μελέτης και 

ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνοντας ανάλογες περιπτώσεις καπνουπόλεων.  



[2] 
 

Οι θεματικές του συνεδρίου θα αφορούν σε ένα σύνολο ερευνητικών πεδίων που 

συνδέονται ιστορικά με τον καπνό κατά τον 19ο και 20ό αιώνα: οικονομία, 

δημογραφία, κοινωνία, πολιτική, ιδεολογίες, παιδική, γυναικεία και ανδρική εργασία, 

βιομηχανική τεχνολογία, εργατικά κινήματα, κουλτούρα (μουσική, λογοτεχνία, 

κινηματογράφος, διαφήμιση κ.ά.). Προσδοκάται, επίσης, να φωτιστούν πλευρές  της 

αγροτικής παραγωγής και της εμπορικής επεξεργασίας και διακίνησης του καπνού 

που καλύπτουν τις προπολεμικές κοινότητες των πόλεων του καπνού, όπως η 

ελληνορθόδοξη, η μουσουλμανική, η εβραϊκή, η αρμενική και η καθολική.  

Στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή επιστήμονες διεθνούς 

κύρους και νέοι ερευνητές, να ανταλλάξουν απόψεις και να σχεδιάσουν νέα 

ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, θα τεθούν ζητήματα σύγχρονης αξιοποίησης της 

ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του καπνού, διάσωσης, οργάνωσης και 

αξιοποίησης των αρχείων και της βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και δημιουργίας 

καινοτόμων μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 Αγροτικά νοικοκυριά και καπνοκαλλιέργεια 

 Αγροτική, εμπορική και βιομηχανική επεξεργασία του καπνού 

 Επιχειρηματικές στρατηγικές 

 Το εμπόριο του καπνού: ανταγωνισμοί, στρατηγικές εμπορικής διείσδυσης, 

εμπορικό δίκαιο 

 Πόλεις του καπνού 

 Τεχνολογικές αλλαγές και οργάνωση της εργασίας 

 Εργατικά κινήματα, εργατική διαμαρτυρία 

 Εθνικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διαστάσεις στην καπνεργασία: 

Χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Αρμένιοι και πρόσφυγες Μικρασιάτες 

εργάτες. 

 Έμφυλες διαστάσεις της καπνεργασίας 

 Δημόσιες ρητορικές για τον καπνό  

 Μουσεία, αρχεία και εκπαίδευση 

 Πολιτιστική κληρονομιά του καπνού: Μνήμη, μνημεία και σύγχρονη διαχείριση  

 Ο καπνός στην τέχνη (λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, μουσική, κινηματογράφος) 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 Τίτλος και περίληψη μέχρι 250 λέξεις 

 Ονοματεπώνυμο εισηγητή/τριας-ιδιότητα-θέση-διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου-τηλέφωνο επικοινωνίας 
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 Πρόταση πιθανής ένταξης της εισήγησης σε μια έως δύο θεματικές ενότητες 

του συνεδρίου 

Οι προτάσεις εισηγήσεων να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
historyoftobacco@gmail.com 

Ενημέρωση θα παρέχεται και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και 

Ιστορίας Καπνού http://www.ikkik.gr/homepage  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Ανακοίνωση συνεδρίου: 9 Μαΐου 2018 

Λήξη υποβολής περιλήψεων 

εργασιών: 

30 Ιουνίου 2018 

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών:  24 Ιουλίου 2018 

Ανακοίνωση προγράμματος 

συνεδρίου: 

10 Οκτωβρίου 2018 

Διεξαγωγή συνεδρίου: 7-9 Δεκεμβρίου 2018 

Τελική υποβολή κειμένων εργασιών 

για την έκδοση πρακτικών: 

31 Ιανουαρίου 2019 

 

Διαμονή εισηγητών/τριών-έξοδα 

Με νεότερη ανακοίνωση θα διευκρινιστούν ζητήματα μετακίνησης και διαμονής των 

συνέδρων. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη μείωση του κόστους διαμονής σε 

συμβεβλημένα με το ΙΚΚΙΚ ξενοδοχεία της πόλης. Γεύματα, καφές, χυμοί κτλ. κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου θα προσφέρονται δωρεάν από το Ινστιτούτο. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Γιάννης Βύζικας, Πρόεδρος ΙΚΚΙΚ ioannis.vyzikas@gmail.com  

Μιχάλης Σαχσαμάνογλου, Αντιπρόεδρος ΙΚΚΙΚ  michsach@yahoo.com  

Άγγελος Παληκίδης, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ-επιστημονικός σύμβουλος ΙΚΚΙΚ 

agpalik@otenet.gr 

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια ΔΠΘ-Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών zoegab@otenet.gr 

Μάρκος Δέμπας, Οικονομολόγος mdempas@otenet.gr  
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Γιάννης Γονατίδης, Υπ. διδάκτορας ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, εξωτ. 

συνεργάτης ΙΜΣ/ΙΤΕ gonatidis@gmail.com  

Επιστημονική Επιτροπή 

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

zoegab@otenet.gr  

Βασίλης Δαλκαβούκης, Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

vdalkavo@he.duth.gr  

Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας mzoub@econ.uth.gr  

Ulrich Moennig, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αμβούργου ulrich.moennig@uni-

hamburg.de   

Άγγελος Παληκίδης, Επίκ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

agpalik@otenet.gr  

Λήδα Παπαστεφανάκη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ lpapast@cc.uoi.gr   

Σωκράτης Πετμεζάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης & Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών/ΙΤΕ petmezas@uoc.gr 

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

marstina@eie.gr 

Ευάγγελος Χεκίμογλου, Διδάκτωρ Οικονομικών, Έφορος Εβραϊκού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης  chekimoglou@gmail.com  

 

Γραμματεία συνεδρίου 

Μαρία Μαντζουράνη 

Ελένη Μαυρουδή 
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