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 Η Καπνοβιομηχανύα «Ματςϊγγου»                                                                                          

αποτελεύ αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ                                                                                               

ιςτορύασ  του εργατικού κινόματοσ του                                                                                  

Βόλου.  την  ακμό τησ απαςχολούςε                                                                                          

ςχεδόν 2.000 εργϊτεσ και όταν πρώτη                                                                                                                     

ςε  παραγωγό ςτην Ελλϊδα. Σο εν λόγω                                                                              

ςυγκρότημα βρύςκεται ςτο εμπορικό                                                                             

κϋντρο, ςτην καρδιϊ τησ πόλησ, μεταξύ των                                                                     

οδών  28ησΟκτωβρύου, Μακεδονομϊχων,                                                                      

Ερμού και Παύλου Μελϊ. (Εικ.1, 2 και 3) .                                                                                                                                

Η κτηριακό του επιφϊνεια ςε όλουσ τουσ                                                                                              

ορόφουσ εύναι περύπου 13.000 τ.μ. ςε                                                                                      

οικόπεδο  3.800 τ.μ. Καταλαμβϊνει δύο                                                               

οικοδομικϊ  τετρϊγωνα  ςυνδεδεμϋνα                                                                                                                                               

με ςτοϊ πϊνω από την οδό  ωκρϊτουσ .      Εικ.1   

Σο κτόριο, κτιςμϋνο ςε τρεισ διαφορετικϋσ χρονικϋσ φϊςεισ, αποτελεύ 

εξαύρετο δεύγμα βιομηχανικόσ αρχιτεκτονικόσ 

Εικ.2                                                                                                     Εικ.3 
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                      Ωσ ϋτοσ ύδρυςησ τησ Καπνοβιομηχανύασ  Ματςϊγγου  αναφϋρεται 

το 1890. Ο ιδρυτόσ όταν ο Νικόλαοσ Ματςϊγγοσ από το Κατηχώρι Πηλύου, 

ο οπούοσ ωσ το 1889  αςχολούνταν με το καπνεμπόριο. Σο 1890  ϊρχιςε  να 

αςχολεύται με τη βιομηχανύα καπνού, ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

καπνοβιομόχανουσ Καρακύτη. Η επιχεύρηςη πρώτα ςτεγϊςτηκε ςτο κτόριο 1 

(Εικ. 4, 5 και 6 ). Σο κτόριο βριςκόταν εντόσ του ςχεδύου πόλησ του Βόλου, 

που από το 1883 περιελϊμβανε την περιοχό Αργοναυτών-Μεταμορφώςεωσ-

Υ. Ιωϊννου και Αναλόψεωσ  ςε αδόμητη περιοχό τησ εποχόσ εκεύνησ.                                                            

Το 1900 η Βιομηχανύα Ματςϊγγου                                                                                                            

αποςύρεται από την ςυνεργαςύα                                                                                               

και ιδρύει τον καπνεμπορικό                                                                                                          

ούκο « Το ςτϋμμα», καθώσ και  τη                                                                                     

μικρό βιοτεχνύα χειροπούητων                                                                                      

τςιγϊρων. Με χειροπούητο χαβϊνι                                                                                  

γινόταν η κοπό του καπνού, και                                                                                                  

με τα χϋρια γύνονταν τα τςιγϊρα.           Εικ.4                                                                                                 

υγχρόνωσ κτύςτηκε και η κατοικύα τησ οικογϋνειασ (κτόριο 2) που ςόμερα 

ϋχει κατεδαφιςτεύ  (Εικ. 4, 5 και 7).    

 

                                                                                                                         
Εικ.7                                                              Εικ.6                                        Εικ.5,  Πθγι: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι 
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Σο 1910 ο Ματςϊγγοσ ειςόγαγε την πρώτη καπνοκοπτικό μηχανό από την 

Αγγλύα. 

Σο 1918 ανϋλαβαν τη διεύθυνςη του εργοςταςύου οι δύο γιού του Νικόλαου, 

ο Ιωϊννησ  και ο Κωνςταντύνοσ. Σότε ιδρύεται η ετερόρρυθμοσ εταιρύα 

«Αδελφού Ματςϊγγου», και το πρώτο ιδιωτικό  καπνοκοπτόριο ςτην 

Ελλϊδα ςτεγϊζεται ςτο κτόριο 3 (Εικ. 8 και 9) , ςτη διαςταύρωςη των οδών 

Π. Μελϊ και ωκρϊτουσ. Σο κτόριο όταν τριώροφο με ημιυπόγειο και 

ταρϊτςα.  Η  αρχιτεκτονικό  των δημοςύων αλλϊ και των ιδιωτικών κτιρύων 

τησ εποχόσ χαρακτηρύζει  και το κτόριο Ματςϊγγου.                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                         

                                                                             Εικ.9 

Το κτίριο  1  είναι   λιθόκτι                

 

                                                                                            Εικ.8 

Εικ.9,  Πθγι: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι 

Οι αύθουςεσ όταν μεγϊλεσ και                                                                            

χρηςιμοποιούνταν για κόψιμο του καπνού                                                                                     

και  πακετϊριςμα των τςιγϊρων (Εικ.10). 

Οι αδελφού Ματςϊγγου  μαζύ με τον                                                                            

ςυνεργϊτη  Δημοςθϋνη Γαντζόπουλο                                                                                        

προχώρηςαν ςε αύξηςη τησ                                                                                         

παραγωγόσ  και το 1920   αγόραςαν την                                                                                             

πρώτη ςιγαροποιητικό μηχανό .                           Εικ.10,  Πθγι: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι                                              

Αυτό η μηχανό όταν  ϋνασ από τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ μεγϊλησ επιτυχύασ 

τησ Καπνοβιομηχανύασ Ματςϊγγου.   Από την πλευρϊ των εργαζομϋνων , η 

δουλειϊ  όταν πιο εύκολη και πιο γρόγορη, με αποτϋλεςμα η παραγωγό να 

φθϊνει , το 1925,  ςτα  500.000.000  τςιγϊρα ετηςύωσ, «βγαλμϋνα» από τα 

χϋρια 350 εργαζομϋνων. 
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Το 1926 κτύζεται ςτη διαςταύρωςη των οδών Ερμού και Π. Μελϊ το κτόριο 

4  (Εικ. 11 και 12) . Σην ύδια περύοδο, ςτο κτόριο 3 προςτύθεται και τρύτοσ 

όροφοσ με ξύλινεσ ςτϋγεσ, μύα μεγϊλη και μύα μικρό. υγχρόνωσ, προςτύθεται 

νϋο κτόριο 5 (Εικ. 13) μϋχρι τη διαςταύρωςη των οδών Μακεδονομϊχων και 

ωκρϊτουσ, το οπούο εύναι τετραώροφο .                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                        
Εικ.11                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικ.13  

 

                                                                                                      Εικ.12  , Πθγι: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι                                        

Το 1927, για τισ ανϊγκεσ του εργοςταςύου αγορϊζεται το κυτιοποιεύο και 

αργότερα το λιθογραφεύο Σρϊςτα, το οπούο δε βριςκόταν ςτο κτόριο 

Ματςϊγγου-αλλϊ όταν  μεταξύ οδών Καρτϊλη – Γαλλύασ - Γαζό. Η παραγωγό 

τςιγϊρων παρουςύαςε ςυνεχό ϊνοδο, και το 1930 ϋφθαςε  60.000 κιλϊ το 

μόνα και το 1940 τα 130.000 κιλϊ.  Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα η τοπικό 

καπνοβιομηχανύα  να κατακτόςει  τη δεύτερη θϋςη ςε όλη την Ελλϊδα.  
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Το 1936  καταςκευϊζεται η τρύτη και τελευταύα                                                                            

επϋκταςη του εργοςταςύου, το  κτόριο 6, (Εικ. 14)                                                                           

(Εικ. 15,16,17) από την οδό ωκρϊτουσ μϋχρι οδό                                                                                                    

28ησ Οκτωβρύου και επύ τησ οδού Μακεδονομϊχων.                                                                              

Σο κτόριο εύναι τριώροφο με ημιυπόγειο μϋχρι το                                                                    

μιςό περύπου του μόκουσ του επύ τησ                                                                     

Μακεδονομϊχου, οπότε γύνεται τετραώροφο                                                                                      

μϋχρι την οδό ωκρϊτουσ. Αποτελεύ δεύγμα τησ                                                            

μεςοπολεμικόσ βιομηχανικόσ αρχιτεκτονικόσ.                                                                         

το επύπεδο του πρώτου ορόφου, καλύπτει την                                                               

οδό ωκρϊτουσ, (Εικ. 18) δημιουργώντασ την                                                                                  

ιςτορικό ςτοϊ Ματςϊγγου. 

 

                                                                                         Εικ.15 

 

 

 

 

 

Εικ.18                                                                                                 Εικ.14 

Εικ.16    Εικ.17                                    

Πθγι: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι 
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την διϊρκεια τησ Κατοχόσ, τα τςιγϊρα Ματςϊγγου όταν  τρόπον τινϊ 

ϋκφραςη  του ανταλλακτικού εμπορύου ςτην πόλη του Βόλου. 

Η καλύτερη περύοδοσ για την Καπνοβιομηχανύα «Ματςϊγγου» όταν                        

το 1947 και το 1948 . Σότε η επιχεύρηςη εύχε κατακτόςει την πρώτη θϋςη 

ςτην Ελλϊδα.  Σο προςωπικό απαςχόληςησ εύχε φθϊςει τα 1.850 ϊτομα  και 

το ποςοςτό κατανϊλωςησ τα 180-200 χιλ. κιλϊ το μόνα. Σον ύδιο χρόνο              

η Καπνοβιομηχανύα γιορτϊζει τρεισ ιςτορικϋσ επετεύουσ:                                                  

α) 60 χρόνια από την ύδρυςη τησ υπό τον Νικόλαο Ματςϊγγο,                                

β) 30 χρόνια από το 1919, όπου ανϋλαβαν την διεύθυνςη ο Κωνςταντύνοσ και 

Ιωϊννησ Ματςϊγγοσ με ςυνεργϊτη τον Δημοςθϋνη Γαντζόπουλο,                      

γ) 30 χρόνια ςυνεχούσ υπηρεςύασ του Γενικού Διευθυντού Δημοςθϋνη 

Γαντζόπουλου.  

τα επόμενα χρόνια, ςιγϊ- ςιγϊ ϊρχιςε να επηρεϊζεται δυςμενώσ η πορεύα 

τησ επιχεύρηςησ, καθώσ υπόρξαν αλλαγϋσ προςώπων και καταςτϊςεων ςτην 

ιδιοκτηςύα, ςτη διούκηςη και ςτη διαχεύριςη τησ εταιρύασ.                                                  

Θα μπορούςαμε να πούμε, ότι μετϊ τουσ ςειςμούσ του 1955, ςημειώθηκαν 

ζημιϋσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των κτηρύων, όμωσ αυτϋσ δεν όταν και οι βαςικϋσ 

αιτύεσ για την παρακμό τησ καπνοβιομηχανύασ.                                                                           

Τον Οκτώβρη του1960, η καπνοβιομηχανύα νοικιϊςτηκε ςτην ΣΕΚΕ 

(υνεταιριςτικό Ένωςη Καπνοπαραγωγών Ελλϊδοσ) για τρύα χρόνια, αλλϊ 

πριν την λόξη τησ ενοικύαςησ, τον Μϊιο του 1963  γύνεται πλειςτηριαςμόσ με 

τιμό εκκύνηςησ 30.000.000 δραχμϋσ. Η Καπνοβιομηχανύα περιόλθε ςτο 

δημόςιο, καθώσ δεν βρϋθηκε ενδιαφερόμενοσ, και μετϊ από ϋνα χρόνο 

ϊκαρπησ κοινοπραξύασ (Δημοςύου- Αγροτικόσ Σρϊπεζασ - ΕΚΕ) περιόλθε 

ςτην ΕΤΒΑ  ( Σρϊπεζα Βιομηχανικόσ Ανϊπτυξησ).                                                       

τισ 25 Ιουλύου του 1965, γύνονται ςτον Βόλο λαμπρϋσ τελετϋσ και 

γιορτϊζονται τα 75 χρόνια τησ Καπνοβιομηχανύασ Ματςϊγγου, όπου 

μαζεύτηκαν 10.000 ϊτομα ςτο Εθνικό τϊδιο. 

Το 1970, η ιςτορικό Καπνοβιομηχανύα τϋθηκε υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη 

και ύςτερα από δύο χρόνια – 1972- ςταμϊτηςε και η παραγωγικό διαδικαςύα.  
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Σόμερα, το κτόριο Ματςϊγγου ανόκει ςτο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ. 

Τον Ιούνιο του 2006  το Τπουργεύο Πολιτιςμού αποφϊςιςε τον χαρακτηριςμό του ωσ 

διατηρητϋου μνημεύου του υγκροτόματοσ τησ Καπνοβιομηχανύασ Ματςϊγγου. Ειδικότερα 

χαρακτηρύζονται το κτόριο 1, η όψη του κτιρύου 3 επύ τησ οδού Π. Μελϊ, το κϋλυφοσ και το ιςόγειο 

του κτηρύου 4, οι όψεισ του κτηρύου 6 και η ςτοϊ ςτην οδό ωκρϊτουσ.                                ( 

ακολουθεί επίςημο έγγραφο με το Θέμα: «Ανακοίνωςη απόφαςησ χαρακτηριςμού ωσ 

μνημείου του Βιομηχανικού Συγκροτήματοσ τησ Καπνοβιομηχανίασ Ματςάγγου, ςτο Βόλο 

Ν. Μαγνηςίασ, φερόμενησ Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ» από το Υπουργείο Πολιτιςμού, ςτην 

Αθήνα 5.Ιουλίου 2006, ςτισ ςελίδεσ- 10 ωσ 15 )                                                                                                                                                             

Από 27. Νοεμβρύου του 2002 μϋχρι ςόμερα το Κτόριο Ματςϊγγου εύναι υπό κατϊληψη  

«των φοιτητών, εργατών και κατούκων του Βόλου», όπωσ αναφϋρεται από τουσ ύδιουσ τουσ 

καταληψύεσ. Οι ύδιοι όμωσ, ςτην επύςκεψό μου με ςκοπό να μϊθω περιςςότερα δεδομϋνα για την 

ανϊπτυξη των δρϊςεών τουσ, με παρϋπεμψαν ςε δύο φυλλϊδια με την «προπαγϊνδα των 

αναρχικών ιδεών». Για να καταλϊβουμε περιςςότερο τουσ ςκοπούσ του φορϋα κατϊληψησ και τον 

τρόπο με τον οπούο ϊρχιςε αυτό η διαδικαςύα, θα αναφϋρω μια από τισ πρώτεσ ανακοινώςεισ του, 

κατεβαςμϋνη από το δύκτυο. 

«Κατάλθψθ Ματςάγγου - αυτοδιαχειριηόμενο ςτζκι/ραδιόφωνο                                       

Η πρϊτθ προκιρυξθ (Νοζμβριοσ 2002) 

Ο χώροσ τθσ πόλθσ: κάγκελα, αυτοκίνθτα, ενοίκια, ςκουπίδια, διαφθμίςεισ, αςτυνομία, κάμερεσ, 

αξιοποίθςθ, αποκλειςμοί, μόλυνςθ.Ο χώροσ του πανεπιςτθμίου: κλειδαριζσ, δεξιώςεισ, τελετζσ, λζςχθ 

κλειςτι, εςτία ανφπαρκτθ, ανακζςεισ, φιλτράριςμα, διαχωριςμοί.Ο χώροσ των ερτηιανών: ειδιςεισ, κι 

άλλεσ διαφθμίςεισ, ςιωπι, κρατικό μονοπώλιο, ιδιώτεσ εργολάβοι.Ζνα παλιό και παρατθμζνο 

βιομθχανικό κτίριο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κα μποροφςε να ανικει ςε αυτοφσ που τθν κατοικοφν. Για 

αυτό το λόγο κάποιοι ςκζφτθκαν ότι κα πρζπει να ανικει ςτο «Διμο» ι ςτο «Πανεπιςτιμιο». 

Ωςτόςο ο Διμοσ δεν υπάρχει ςαν κοινότθτα των πολιτών, παρά ςαν μια γραφειοκρατικι δομι. 

Παρόμοια δεν υπάρχει το Πανεπιςτιμιο, τουλάχιςτον όχι περιςςότερο από το Διμο. 

Για το Διμο ι το Πανεπιςτιμιο, ο χώροσ είναι εμπόρευμα. Σαν εμπόρευμα, γίνεται αντικείμενο 

ςυναλλαγισ και ζχει μία τιμι. Η τιμι κακορίηει τθ χριςθ.Για τουσ ανκρώπουσ, ο χώροσ είναι θ χριςθ          

του. Είναι εμπειρία, βίωμα» 

                                                                                                                                            Εικ.19                                                                                                                                                                                                                                                                     

  



 
10 



 
11 



 
12 



 
13 



 
14 



 
15 



 
16 

Για ζυνέχιζη ηης ανάγνωζης ζηίξηε εδώ 

http://geander.com/vol_mats_ivana2.pdf

