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ΤΟBACCO MUSEUM - 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α3 (Ιούνιος 2021)

ZACHAROULA JUN 01, 2021 03:47PM

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:32AM

Μουσείο Καπνού
Με την επίσκεψη μας στο μουσείο,  αποκομίσαμε πολλές ωφέλιμες
πληροφορίες και οι δυνατές εικόνες που χαράχτηκαν στο μυαλό μου.
Αυτές οι εικόνες αποτύπωναν την εξέλιξη στην διαδικασία παραγωγής του
καπνού.  
Σίσσυ Βέις

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:30AM

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Μου έμεινε από σήμερα ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η αποξήρανση των
φύλλων του καπνού και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η δεματοποίηση.

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:29AM

Μουσείο Καπνού
Εχθές επισκεφτήκαμε το μουσείο καπνού και αυτό που μου έκανε
εντύπωση ήταν η αυτόματη μηχανή γιατί γινόντουσαν όλα ταχύτατα,
χωρίς να χρειάζονται εργάτες. 
Μάριος Μωραίτης

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:26AM

Μουσείο καπνού
Χθες επισκεφτήκαμε το μουσείο καπνού και αυτό που μου έκανε
εντύπωση ήταν ο τρόπος αποξήρανσης των φύλλων, με την βελόνα. 
Σαμπίνα Χαιντάρι - Α'3

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:32AM

Μουσείο καπνού
Χθες πήγαμε στο μουσείο καπνού και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με
τον οποίο βάζαν τα φύλλα στις συσκευασίες. 
Τρέχας Κωνσταντίνος 
  

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:21AM

Μουσείο Καπνού
Χθές επισκεφθήκαμε με το τμήμα μας το μουσείο καπνού . Αυτό το οποίο
μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν οι εικόνες που μας έδειχναν την
διαδικασία της παραγωγής του καπνού,ο τρόπος αποξήρανσης των

φύλλων και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για την συγκομιδή
των φύλλων του καπνού.  
Ιωσηφίδη Άντρια 

ANONYMOUS JUN 02, 2021 11:14AM

Μουσείο Καπνού
Την Τρίτη 1 Ιουνίου, επισκεφτήκαμε το μουσείο καπνού και αυτό που μου
έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τα μηχανήματα τα οποία βοήθησαν
στην παραγωγή καπνού και επίσης ο ιδιαίτερος τρόπος που τύλιγαν τα
φύλλα και τα συσκεύαζαν σε πακέτα. 
Κωνσταντίνα Σδούκου

ANONYMOUS JUN 02, 2021 03:35PM

Μουσείο Καπνού
Με την επίσκεψη μας στο μουσείο υπήρχαν πολλά αντικείμενα που μας
έκαναν εντύπωση αλλά εμένα προσωπικά πιο πολύ από όλα μου άρεσε ο
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τρόπος που τύλιγαν τα φύλλα καπνού μετά την αποξήρανση τους. 
Βλησίδου Χαρούλα 

ANONYMOUS JUN 02, 2021 03:36PM

Μουσείο Καπνού
Εχθές επισκεφτήκαμε το μουσείο καπνού και αυτό που μου κίνησε το
ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος που εξελίχθηκε η τρόπος παρασκευής του
καπνού. 
Δέσποινα Άννα Αργυριάδου 

ANONYMOUS JUN 01, 2021 07:51PM

Μουσείο Καπνού
Οδυσσέας Ουζούνης - Α'3 
Σήμερα, ως τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε στο Μουσείο
Καπνού Καβάλας, το οποίο φιλοξενεί αντικείμενα και υλικά μεγάλης
αξίας, από την καπνική ιστορία της πόλης.  Συγκεκριμένα, η ξεναγός, μας
αφηγήθηκε την σταδιακή εξέλιξη του καπνού, από τότε μέχρι τώρα,
εστιάζοντας στην μονοκαλλιέργεια εκείνης της εποχής, "τον καπνό".  
Από όλα τα πράγματα τα οποία ακούστηκαν, στην σημερινή διδακτική
επίσκεψη, μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε η μεταφορά των
εμπορευμάτων από τους αχθοφόρους. Το θέμα το οποίο μου κίνησε την
περιέργεια, είναι η απαιτητικότητα αυτής της δουλειάς, καθώς μια λάθος
κίνηση, θα μπορούσε να στερήσει τον μηνιαίο μισθό των αχθοφόρων. Οι
αχθοφόροι (οι άνθρωποι που εμπλέκονταν στην μεταφορά των
εμπορευμάτων), ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλάνε στις πλάτες τους, τα
εμπορεύματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλο βάρος,  υποβοηθούμενοι από
ένα συγκεκριμένο μέσο "το σαμάρι", το οποίο τοποθετούνταν στην πλάτη
τους, διευκολύνοντας την μετακίνηση των αγαθών. Αφότου,
πραγματοποιούνταν αυτή η διαδικασία, τα εμπορεύματα φορτώνονταν στα
καράβια, ώστε να σταλούν στην Βορειοδυτική Ευρώπη.  
Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται η κόπωση που ένιωθαν οι αχθοφόροι,
ασκώντας αυτήν την δουλεία, κυρίως λόγω της βαριάς φύσης αυτού του
επαγγέλματος και των πολλών ωρών εργασίας.  

Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ξενάγηση, καθώς μάθαμε σημαντικά
πράγματα για την ιστορία της πόλης μας. 

Οδυσσέας Ουζούνης Α'3 

*Στην παρακάτω φωτογραφία, απεικονίζεται το σαμάρι.

ZACHAROULA JUN 01, 2021 04:07PM

Μουσείο Καπνού ΚΑΒΑΛΑ
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