
Αλέξανδρος ∆άγκας, 
Συµβολή στην έρευνα για την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης:  
Οικονοµική δοµή και κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας, 1912-1940. 
                            Έρευνα υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας 
      Ελένης Μπιµπίκου-Αντωνιάδη 
 
Πίνακας περιεχοµένων. 
 
Εισαγωγή. 
 
Μέρος Πρώτο. Η Θεσσαλονίκη κατά την εποχή του κοινωνικού µετασχηµατισµού της. 
 
1. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επί οθωµανικής κυριαρχίας. 
1.1. Οθωµανική Αυτοκρατορία και Βαλκάνια. 
1.2. Η οθωµανική Μακεδονία. 
1.2.1. Το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. ∆ιάρθρωση και συγκέντρωση των 

επαγγελµάτων. 
1.2.2. Εθνικές εντάσεις και επαναστατικές διεργασίες. 
 
2. Η πόλη της Θεσσαλονίκης. 
2.1. Φυσική θέση. 
2.2. ∆ηµογραφία. 
 
3. Η οικονοµική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. 
3.1. Ο πρωτογενής τοµέας. 
Καλλιέργειες, κτηνοτροφία. 
∆άση, υλοτοµία. 
Μεταλλεία-λατοµεία, κατεργασία ορυκτών. 
3.2. Ο δευτερογενής τοµέας. 
3.2.1. Ο επισιτιστικός κλάδος. 
3.2.2. Χηµική βιοµηχανία. 
3.2.3. Ο κλάδος των κατασκευών. 
3.2.4. Παραγωγή και διανοµή ενέργειας, φωτός, ύδατος και ψύχους. 
3.2.5. Μεταλλουργία, µηχανουργία. 
3.2.6. Ξυλουργία. 
3.2.7. Βιοµηχανία δέρµατος. 
3.2.8. Υφαντουργία. 
3.2.9. Βιοµηχανία χάρτου. 
3.2.10. Καπνική βιοµηχανία. 
3.3. Ο τριτογενής τοµέας. 
3.3.1. Οι µεταφορές, συγκοινωνίες και επικοινωνίες. 
3.3.1.1. Οι µεταφορές και συγκοινωνίες. 
Η υποδοµή στις θαλάσσιες µεταφορές. 
Οι σιδηρόδροµοι. 
Άλλα µέσα συγκοινωνίας. 
Οι αστικές συγκοινωνίες. 
3.3.1.2. Τηλεπικοινωνίες. 
3.3.2. Πίστη, ανταλλαγή και µεσολάβηση. 
3.3.2.1. Το τραπεζικό δίκτυο. 
3.3.2.2. Ασφάλειες. 
3.3.3. Το εµπόριο. 



3.3.4. Η παροχή υπηρεσιών. 
3.3.5. Άλλες δραστηριότητες. 
 
4. Η κοινωνία. 
 
Μέρος δεύτερο. Η ελληνική Θεσσαλονίκη. 
 
Το νέο σκηνικό. Οι βλέψεις των µεγάλων δυνάµεων. 
5. Οι αλλαγές στα δηµογραφικά δεδοµένα. Μελέτη της δηµογραφίας της Θεσσαλονίκης. 
5.1. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων µετά το 1912.  
5.2. Ο πληθυσµός κατά τοµέα οικονοµίας, 1920-1928. Ο πληθυσµός σύµφωνα µε τη 

θέση στην οργάνωση της εργασίας το 1928.  
 
6. Η διαδικασία ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων υπό το νέο κοινωνικό καθεστώς.  
6.1. Ο πρωτογενής τοµέας. 
6.2. Η βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
6.2.1. Οι βιοµηχανικές δραστηριότητες. 
6.2.2. Η βιοτεχνική παραγωγή. 
6.2.3. Στατιστική της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής παραγωγής. 
6.2.4. Οι κατηγορίες βιοµηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 
6.2.4.1. Επισιτιστική βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
6.2.4.2. Χηµικά προϊόντα. 
6.2.4.3. Οικοδοµικές δραστηριότητες κ.λπ. 
6.2.4.4. Παραγωγή και διανοµή ενέργειας, φωτός, ύδατος, ψύχους. 
6.2.4.5. Μεταλλουργία. 
6.2.4.6. Βιοµηχανία-βιοτεχνία ξυλείας κ.λπ. 
6.2.4.7. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες δέρµατος. 
6.2.4.8. Νηµατουργία και υφαντουργία. 
6.2.4.9. Βιοµηχανία-βιοτεχνία χάρτου. 
6.2.4.10. Καπνοβιοµηχανία. 
6.3. Ο τριτογενής τοµέας. 
6.3.1. Η ενίσχυση της υποδοµής. 
6.3.1.1. Τα υδραυλικά έργα. 
6.3.1.2. Η ανοικοδόµηση της πόλης. 
6.3.1.3. Έργα κοινής ωφέλειας. 
Αστικό οδικό δίκτυο. 
Αποχετευτικό δίκτυο. 
Άλλα έργα κοινής ωφέλειας. 
6.3.2. Μεταφορές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. 
6.3.2.1. Ναυτιλία, λιµάνι.  
6.3.2.2. Χερσαίες συγκοινωνίες. 
Ο σιδηρόδροµος. 
Το αυτοκίνητο. 
Οι αστικές συγκοινωνίες. 
Οι αερογραµµές. 
Οι δραστηριότητες στους κλάδους των µεταφορών - συγκοινωνιών. 
Ταχυδροµικές, τηλεγραφικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες. 
6.3.3. Πίστη, ανταλλαγή, µεσολάβηση. 
6.3.3.1. Η πίστη. 
6.3.3.2. Ασφάλειες. 
6.3.3.3. Οι δραστηριότητες στην πίστη, ανταλλαγή και µεσολάβηση. 



6.3.4. Το εµπόριο.  
6.3.4.1. Το εξωτερικό εµπόριο. 
6.3.4.2. Το θεσµικό πλαίσιο προώθησης του εµπορίου. 
Τα επιµελητήρια. 
Η Ελευθέρα Ζώνη.  
Η Γιουγκοσλαβική Ελευθέρα Ζώνη. 
Η ∆ιεθνής Έκθεσις.  
Το Χρηµατιστήριον Εµπορευµάτων. 
6.3.4.3. Οι δραστηριότητες στους κλάδους του εµπορίου. 
6.3.5. Η παροχή υπηρεσιών. 
6.3.5.1. Οι δραστηριότητες. 
6.3.5.2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες. 
6.3.5.3. Η περιηγητική κίνηση. 
6.3.6. Στατιστική των µονάδων του τριτογενούς τοµέα. 
6.4. Στατιστική επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού στην εξόρυξη, δευτερογενή τοµέα και τριτογενή τοµέα, 1930. 
 
Μέρος τρίτο. Η κατανοµή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στα επαγγέλµατα. 
 
7. Το πρόβληµα του πραγµατικού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης.  
7.1. Οι καταχωρίσεις στην έρευνα. 
7.2. Οι αποκλίσεις. 
 
8. Ανάλυση των στοιχείων για την πόλη της Θεσσαλονίκης.  
8.1. Η µεταβλητή ηλικία.  
8.2. Η µεταβλητή εθνικότητα. 
8.3. Η µεταβλητή επάγγελµα. 
8.4. Η µεταβλητή περιοχή.  
8.5. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. 
8.6. Σχολιασµός των αποτελεσµάτων. 
 
Επίλογος. 
 
Παράρτηµα. Μία παράµετρος του κοινωνικού κινήµατος: Η σωµατειακή οργάνωση των 

επαγγελµάτων. 
 
Βιβλιογραφία. 
Résumé. 
 
 
 
Εισαγωγή. 
 
1. Μεθοδολογικά ζητήµατα. 
 
Η οικονοµική και κοινωνική ιστορία της Θεσσαλονίκης εντάσσεται σε διαφορετικές 

περιόδους, ανάλογα µε την επικράτεια στην οποία ανήκε η περιοχή. Μέχρι το 1912 ξεχωρίζει µία 
πρώτη περίοδος, όταν η πόλη ανήκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και η ανάπτυξή της 
εξαρτιόταν από τις συγκεκριµένες συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί στη Μακεδονία. Κύριο 
χαρακτηριστικό ήταν η οικονοµική ενότητα, που ίσχυε µεταξύ των τριών γειτονικών διοικήσεων 
Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Αδριανούπολης, καθώς και της ευρύτερης ενδοχώρας. Μετά 



τους Βαλκανικούς Πολέµους και τις συνοριακές αλλαγές, αρχίζει µία δεύτερη περίοδος, καθώς οι 
εξελίξεις στην πόλη συνδέονται πλέον µε την πορεία του ελληνικού κράτους.  

Ακολουθώντας στην εργασία µας τον ανωτέρω χρονικό χωρισµό, µελετήσαµε τα σχετικά 
µε την οικονοµική δοµή ζητήµατα κατά τη µεταβατική φάση του κοινωνικού µετασχηµατισµού 
της πόλης, µε το πέρας της οθωµανικής κυριαρχίας, δίδοντας στη συνέχεια βαρύτητα στην 
ενσωµάτωση –και αλληλεπίδραση– στο νέο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το 
ενδιαφέρον µας επικεντρώθηκε περαιτέρω σε ζητήµατα και ερωτηµατικά για την Ελλάδα, τα 
Βαλκάνια, τη διαβαλκανική συνεργασία. 

 
Για τη µελέτη του θέµατος ίσχυσε επίσης µία εδαφική επιλογή. Κρίναµε σκόπιµο να 

διευρύνουµε τα γεωγραφικά όρια της έρευνας συνεκτιµώντας τα οικονοµικά και άλλα µεγέθη 
που αφορούσαν στην εγγύς περιοχή εκτός των τειχών της πόλης.  

Κατά την ιστορική έρευνα του θέµατος “πόλη και περιφέρεια”, συναντούµε διάφορες 
απόψεις, που έχουν δεχθεί ερεθίσµατα από τη λαογραφία, την οικονοµική ιστορία, τη γεωγραφία 
κ.λπ.  Η πόλη και η περιφέρεια αντιµετωπίσθηκαν ως παράγοντες προσδιορισµού του χώρου και 
η έρευνα του χώρου αρχικά θεώρησε τη σχέση τους από τη γεωγραφική κυρίως πλευρά. H 
µελέτη του ζητήµατος επεκτάθηκε καθώς η έρευνα του χώρου τις αντιµετώπισε µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα, προκειµένου να  προσδιορισθούν οι απαρχές σηµερινών σχέσεων, αλλαγών, 
εξελίξεων, διακοπών και συνεχειών. Οι ερευνητές κατέληξαν σε διατυπώσεις προτάσεων, που 
υποδηλώνουν ποικίλες αντιλήψεις. 

Η διάκριση, σε ένα οικιστικό δίκτυο, κεντρικών σηµείων και κεντρικών λειτουργιών 
διέπεται από κριτήρια όπως οι σχέσεις αγοράς, η ανάπτυξη των συγκοινωνιών, η κοινωνική 
ανάπτυξη, η βαρύτητα στον πολιτιστικό τοµέα, η συγκέντρωση διοικητικών αρµοδιοτήτων κ.ά. 
Τα κεντρικά σηµεία (οι πόλεις) βρίσκονται στο επίκεντρο µίας περιοχής, εξυπηρετούν την 
τροφοδότησή της, προσφέρουν εµπορεύµατα και υπηρεσίες, έχουν σπουδαιότητα που υπερβαίνει 
τον αριθµό των κατοίκων τους. Προσέτι, η κεντρικότητα διαφορετικών διαβαθµίσεων καθορίζει 
το µέγεθος και τη θέση των πόλεων, αλλά και τη σχέση τους µε τον περίγυρο.  

Για την εκτίµηση του βαθµού κεντρικότητας, αναφύονται ορισµένα µεθοδολογικά 
ζητήµατα. Ο βαθµός κεντρικότητας µίας πόλης εξαρτάται από τη σηµασία που θα αποδοθεί σε 
επιλεγµένες παραµέτρους, όπως η υπάρχουσα υποδοµή (κεντρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) ή η 
προσφορά στην επαρχία. Εάν αναφερθούµε στην οικονοµική πλευρά, είναι αναπότρεπτη η 
συνέπεια να παρουσιασθεί διογκωµένη η προσφορά της πόλης προς την επαρχία (ενώ το 
αντίστροφο, δηλαδή η προσφορά της επαρχίας στην πόλη, απλώς να υπονοείται), εφόσον δοθεί 
έµφαση στη σπουδαιότητα του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα σε βάρος της αντίστοιχης 
του πρωτογενούς.  

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η βαρύτητα της σχέσης πόλης-περιφέρειας, µε την 
οικονοµική ενότητα του χώρου, οδήγησε στην επιλογή της ενιαίας θεώρησης, µαζί µε την πόλη, 
και των όµορων εδαφών: της ζώνης άµεσης πρόσβασης (η περιοχή του Θερµαϊκού Κόλπου, η 
πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η περιοχή των λιµνών) και της εγγύς περιφέρειας (οι υπόλοιπες 
περιοχές που συµπεριλαµβάνονταν στο νοµό Θεσσαλονίκης –επαρχίες Πιερίας, Ηµαθίας, 
Παιονίας, Κιλκίς, Λαγκαδά– και η περιοχή Χολοµώντα –στη Χαλκιδική–). 

 
2. Εννοιολογικές διασαφήσεις. 
 
Η µελέτη των εργασιακών ενασχολήσεων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης παραπέµπει 

στον ορισµό των εννοιών της εργασίας και του επαγγέλµατος. 
Στην πολιτική οικονοµία, ως εργασία νοείται η αξία χρήσης της εργατικής δύναµης. Στη 

νεοελληνική γλώσσα, εργασία είναι η δραστηριότητα, η ασχολία, –στην καθοµιλουµένη– η 
δουλειά. Αφ' ετέρου, επάγγελµα καλείται µία συγκεκριµένη κατηγορία του κοινωνικού 
καταµερισµού εργασίας. Το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων µίας χώρας 



εκφράζεται εµφανώς από το βαθµό ανάπτυξης του καταµερισµού εργασίας  –δηλαδή από την 
πληθώρα των επαγγελµάτων–.  

Η εργασία –και κατ' επέκταση τα επαγγέλµατα– µπορεί να υποστεί ταξινόµηση µε 
ποικίλους τρόπους. Γενικά, µπορούµε να διακρίνουµε εργασία στην παραγωγική ή στη µη 
παραγωγική σφαίρα. Με βάση τον κοινωνικό καταµερισµό των δραστηριοτήτων, διακρίνουµε 
τρεις τοµείς –πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή–. Με εδαφικό κριτήριο, διακρίνουµε 
καταµερισµό της εργασίας στην πόλη και στην ύπαιθρο. Με βάση τη θέση στο επάγγελµα, 
διακρίνουµε άτοµα µε εργασία της οποίας η εκτέλεση εξαρτάται από τη θέλησή τους (εργοδότες, 
αυτοαπασχολούµενους, συµβοηθούντα µέλη των οικογενειών τους), ή απασχολούµενους που 
υφίστανται οικονοµικό καταναγκασµό –µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας–, ή τέλος άνεργους. Με 
αναφορά στη διαφορετική θέση στο ιστορικά διαµορφωµένο σύστηµα κοινωνικής παραγωγής, 
διακρίνουµε οµάδες µε συµφέροντα που δεν συµπίπτουν ή είναι αντίθετα. 

Στη νεοελληνική γλώσσα, επάγγελµα είναι η εξάσκηση βιοποριστικού έργου, η µόνιµη 
βιοποριστική εργασία. Επαγγελµατίας είναι ο ασκών επάγγελµα. Στην ορολογία που έχει 
επικρατήσει στην τρέχουσα οικονοµική ζωή στην Ελλάδα και χρησιµοποιείται στην 
καθοµιλουµένη, η λέξη “επαγγελµατίας” έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία. Με τον όρο 
“επαγγελµατίες” κατέληξαν να αποκαλούνται µόνον οι ασκούντες µία οικονοµική δραστηριότητα 
στους τοµείς της αγοράς-πώλησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Με τη στενή έννοια 
του όρου, από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται τα λεγόµενα ελευθέρια επαγγέλµατα. Με αυτό 
τον τελευταίο όρο καλούνται εκείνες µόνον οι εργασίες, των οποίων η εκτέλεση εξαρτάται από 
τη θέληση του ατόµου –κατ’ αντιδιαστολή προς τα εργατοϋπαλληλικά επαγγέλµατα–, αφορούν 
σε παροχή υπηρεσιών, χωρίς όµως να υφίσταται σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τον αποδέκτη 
των υπηρεσιών, και προϋποθέτουν επιστηµονική κατάρτιση του ατόµου. Στην κατηγορία 
“επαγγελµατίες” δεν συµπεριλαµβάνονται επίσης οι µεγάλοι έµποροι και βιοµήχανοι. 

Στην παρούσα εργασία, ως επαγγέλµατα θεωρήσαµε όλες τις ενασχολήσεις των 
κατοίκων της Θεσσαλονίκης. 

 
3. Ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. 
 
Ο καταµερισµός της εργασίας, δηλαδή η ειδίκευση της εργασιακής δραστηριότητας, 

οδηγεί στη διάκριση διαφορετικών ειδών εργασίας. 
Κατά την έρευνα του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας των κατοίκων της 

Θεσσαλονίκης, δηλαδή των διαφορετικών κοινωνικών λειτουργιών που εκπλήρωναν οµάδες του 
πληθυσµού, καθώς και του τεχνικού καταµερισµού της εργασίας, δηλαδή της κατάτµησης των 
εργασιακών δραστηριοτήτων των κατοίκων σε επιµέρους λειτουργίες και ενέργειες µέσα στην 
οικονοµική οργάνωση της πόλης, προχωρήσαµε στον επαγγελµατικό καταµερισµό της εργασίας. 

Κατά µία πρώτη θεώρηση του υλικού, κατανεµήθηκαν οι οικονοµικές δραστηριότητες 
των κατοίκων στους τρεις τοµείς –πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα–. Η µελέτη της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας κατά τοµέα τόνισε, στην κάθε περίπτωση, την έννοια της 
κοινωνικής-επαγγελµατικής κατηγορίας. Η µελέτη του υλικού στη βάση αυτής της δοµής έδωσε 
τη δυνατότητα να εξαγάγουµε κοινωνικά συµπεράσµατα και να προχωρήσουµε σε διαπιστώσεις 
για τη φυσιογνωµία της πόλης. 

Υπό το πρίσµα της οικονοµικής λειτουργίας, εντάξαµε τα επαγγέλµατα, µέσα σε κάθε 
τοµέα, σε κατηγορίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στα αντικείµενα εργασίας κατά την εποχή του 
Μεσοπολέµου. 

Τα όρια των κατηγοριών επαγγελµάτων των κατοίκων δεν ήταν πάντοτε διακριτά. Τα 
επαγγέλµατα, επί παραδείγµατι, των ατόµων των απασχολουµένων στα εστιατόρια, µαγειρεία, 
πατσατζίδικα,  στα καφενεία και άλλους χώρους ψυχαγωγίας, στα ξενοδοχεία κ.λπ., παρουσίαζαν 
γνωρίσµατα διαφορετικών κλάδων  του δευτερογενούς και του τριτογενούς τοµέα. Κατά 
περίπτωση ή ταυτόχρονα, ενυπήρχαν σε αυτό τον κλάδο η παρασκευή επισιτιστικών ειδών µε 
χρησιµοποίηση επισιτιστικών πρώτων υλών, η αγοραπωλησία έτοιµων προς διάθεση 



επισιτιστικών ειδών (συσκευασµένων ή µη) και η παροχή υπηρεσιών. Οι αντιφατικές πλευρές 
ορισµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αποτυπώθηκαν στη διαφορετική διαχείριση 
παρεµφερούς υλικού στις στατιστικές επεξεργασίες, µε τη σκοπιµότητα να προβληθούν οι 
ιδιάζοντες χαρακτήρες τους όπου κρίθηκε χρήσιµο. 

 
4. Πηγές. 
 
Η Θεσσαλονίκη απασχόλησε στο παρελθόν ικανό αριθµό προσώπων, υπηρεσιών κ.λπ., 

µε συνέπεια να ανευρίσκεται σήµερα άφθονο αρχειακό και άλλο υλικό προς µελέτη. Οι 
πρωτογενείς πηγές, που αξιοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών, απαριθµούνται στο 
βιβλιογραφικό µέρος της εργασίας µας. Στην ίδια επίσης ενότητα περιλαµβάνονται όσα έργα 
ιστορικών ερευνητών συµβουλευθήκαµε. 

Στη µελέτη των εξελίξεων κατά την εποχή του κοινωνικού µετασχηµατισµού της πόλης, 
µία από τις πρωτογενείς πηγές, η οποία παρουσιάζεται εκτενώς, είναι το έγγραφο Salonik. 
Πρόκειται για µία απόρρητη έκθεση 201 δακτυλογραφηµένων σελίδων της διεύθυνσης του 
Handelsmuseum της Βιέννης, που χρονολογείται από το ∆εκέµβριο 1915. Συντάχθηκε από τους 
Αυστριακούς, στο πλαίσιο των βλέψεών τους περί Drang nach Osten µέσω Θεσσαλονίκης, και 
βασίσθηκε σε εµπορικό και προξενικό υλικό, συγκεκριµένα στις ετήσιες αναφορές του γενικού 
προξενείου της Αυστροουγγαρίας στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1905-1914, καθώς και σε 
πληροφορίες που δηµοσιεύθηκαν κατά καιρούς στο εβδοµαδιαίο περιοδικό Das Handelsmuseum 
και στο µηνιαίο Österreichisches Monatsschrift fόr den Orient. Βασίσθηκε επίσης στο οικονοµικό 
και πολιτικό αρχείο των προηγούµενων είκοσι ετών από το εξωτερικό, στις αγγλικές και 
γερµανικές προξενικές αναφορές και ανάλογης προέλευσης εµπορικές πληροφορίες. 
Χρησιµοποιήθηκαν, τέλος για τη συµπλήρωσή του ορισµένες εργασίες καθώς και παλαιότερα 
έγγραφα. 

 
 
Μέρος Πρώτο. Η Θεσσαλονίκη κατά την εποχή του κοινωνικού µετασχηµατισµού της. 
 
1. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επί οθωµανικής κυριαρχίας. 
 
1.1. Οθωµανική Αυτοκρατορία και Βαλκάνια. 
 
Η Βαλκανική Χερσόνησος, υπό την κυριαρχία των Οθωµανών από το 14ο αιώνα, 

συνέχιζε να είναι κατά ένα µέρος, µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, τµήµα του κράτους τους. 
Ακόµη και όταν στη ∆υτική Ευρώπη είχε πλέον παγιωθεί η αστική εξουσία, ο παλαιός 
φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής εξακολουθούσε να κυριαρχεί στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Ένας από τους δύο πήλινους γίγαντες της Ανατολικής Ευρώπης –µαζί µε την Αυστροουγγαρία–, 
η Αυτοκρατορία αποτελούσε, ιδίως στη διάρκεια του δεύτερου ηµίσεος του 19ου και των 
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, µία περιοχή έντονης οικονοµικής εκµετάλλευσης από το 
ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Η κρατική της αρτιµέλεια εξαρτιόταν από τους χειρισµούς των µεγάλων 
δυνάµεων για πρόσβαση στις ασιατικές αγορές και πρώτες ύλες. Αδιάκοπο ήταν το ενδιαφέρον 
της ευρωπαϊκής διπλωµατίας για το πρόβληµα της Τουρκίας (το επονοµαζόµενο Ανατολικό 
Ζήτηµα), επιδιώκοντας τη διατήρηση ισορροπιών. Η εσωτερική κατάσταση της αχανούς χώρας 
παρουσιαζόταν εξίσου εύθραυστη. Το κοινωνικό σύστηµα ήταν αναχρονιστικό και οι απόπειρες 
για µεταρρυθµίσεις ακυρώνονταν. Οι υπόδουλοι λαοί συχνά εξεγείρονταν, προβάλλοντας στενά 
οικονοµικά ή ευρύτερα εθνικά αιτήµατα. Για την αντιµετώπιση των εξεγέρσεων, εφαρµόζονταν 
σκληρά κατασταλτικά µέτρα. 

Ορισµένα ιστορικά πρόσωπα επιχείρησαν να αποτρέψουν την επερχόµενη κατάρρευση. 
Κατά το 19ο αιώνα, η µεταρρύθµιση του Tanzimat –χρονολογούνταν από το 1839, δηλαδή από 
την εποχή που αποσπάσθηκε το νότιο της χερσονήσου και δηµιουργήθηκε το ελληνικό κράτος– 



είχε διάρκεια µέχρι το 1876. Οι επίµονες προσπάθειες των µορφωµένων Οθωµανών επέφεραν 
τον εκµοντερνισµό, σε κάποιο βαθµό, της κρατικής µηχανής, ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα. 
Από το 1877 υπήρχε σύνταγµα και λειτουργούσε κοινοβούλιο χάρη στη συµβολή των 
Νεοοθωµανών συνταγµατικών. 

Με τη διάθεση κεφαλαίων της ∆ύσης για έργα υποδοµής, η οικονοµική ζωή έλαβε νέα 
τροπή. Εµφανίσθηκε ο σιδηρόδροµος και, µαζί του, το οργανωµένο εµπόριο. Επεκτάθηκε η 
χρήση του ατµού ως µορφής ενέργειας κίνησης στη βιοµηχανία και εξόρυξη. Η αύξηση του 
αριθµού και του µεγέθους των πόλεων δηµιούργησε µεγαλύτερες ανάγκες σε γεωργικά αγαθά, 
ικανά να συντηρήσουν τους αστικούς πληθυσµούς, και παρασύρθηκε αντίστοιχα η αγροτική 
οικονοµία σε ανώτερη απόδοση. Η οθωµανική οικονοµία εισήλθε στο διεθνές τραπεζικό 
κύκλωµα, από το οποίο αλώθηκε. ∆ηµιουργήθηκαν συνθήκες διαλυτικές για την απαρχαιωµένη 
φεουδαρχική δοµή, τις οποίες ενίσχυσε η κρίση στις παραδοσιακές παραγωγικές σχέσεις. 

Το 1878, µε τον πόλεµο της Ρωσίας εναντίον της Αυτοκρατορίας, ήταν το έτος 
κοινωνικών εξελίξεων στη Βαλκανική. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και το συνέδριο του 
Βερολίνου απέδωσαν στους υποτελείς λαούς µορφές κρατικής οντότητας.  

Το διοικητικό σύστηµα ανακαινίσθηκε. Στον οικονοµικό τοµέα, οι νέοι νόµοι ευνοούσαν 
την επενδυτική δραστηριότητα του κεφαλαίου. Η ευρωπαϊκή οικονοµική διείσδυση στην 
Τουρκία πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο ενός γενικότερου εσωτερικού συσχετισµού του 
κεφαλαίου, που βρισκόταν υπό διαµόρφωση. 

Μολονότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στα νέα βαλκανικά κράτη ανέκοπταν την τοπική 
συσσώρευση κεφαλαίου  και τα καθήλωναν στην αγροτική οικονοµία, ωστόσο οι παλαιές µορφές 
παραγωγής έδιδαν βαθµιαία τη θέση τους σε νέες. Οι παραδοσιακές βιοτεχνίες εκµηδενίζονταν 
από την εκβιοµηχάνιση. Τέθηκαν σε λειτουργία οι νόµοι της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης, 
σύµφωνα µε τους οποίους η παραγωγή του κοινωνικού προϊόντος διεκπεραιωνόταν προς όφελος 
των κατόχων κεφαλαίου, και η αντιπαράθεση µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων µε 
διαφορετικά οικονοµικά συµφέροντα οξύνθηκε, προκαλώντας κατά διαστήµατα λαϊκές ταραχές. 

Η βιοµηχανία στα Βαλκάνια αποκτούσε βάσεις. Στη Βουλγαρία αναπτυσσόταν ο κλάδος 
των µηχανοκατασκευών, στο Βελιγράδι λειτούργησε το 1893 η πρώτη σερβική µονάδα 
ηλεκτρενέργειας. Στη Ρουµανία, το 1895, η αλευροβιοµηχανία διέθετε ισχύ 9.949 ίππων και 
απασχολούσε 2.081 εργάτες. Ο πληθυσµός συνέρρεε στις πόλεις, ο οικοδοµικός κλάδος άρχισε 
να ζωογονείται. Στην περιορισµένη πλέον ευρωπαϊκή έκταση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η 
Κωνσταντινούπολη συνδέθηκε το 1896 σιδηροδροµικά µε τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου 
συγκεντρωνόταν το µισό σχεδόν εµπόριο των Βαλκανίων. 

Η εξυπηρέτηση της ανάγκης για δηµιουργία εθνικών αγορών, αλλά και η εσωτερική 
πίεση λόγω των οξυµµένων λαϊκών προβληµάτων, ήταν µεταξύ των αιτιών, οι οποίες ώθησαν τα 
νεαρά βαλκανικά κράτη που αποσπάσθηκαν από την Αυτοκρατορία στον εθνικισµό. 
Ενεργοποιήθηκαν οι επιδιώξεις για την προσάρτηση των τουρκικών εδαφών που κατοικούνταν 
από οµοεθνείς τους. 

Οι βαλκανικοί λαοί αντιµετώπιζαν δύο ειδών εµπόδια, πολιτικά και οικονοµικά. Τακτική 
επιλογή των δυτικών χωρών ήταν η ενθάρρυνση των τοπικών αστικών στρωµάτων στην 
εφαρµογή και αναζωπύρωση των εθνικιστικών βλέψεων, ελέγχοντας ταυτόχρονα τη ζωή της 
κάθε χώρας µέσω της δυναστείας που βασίλευε σε αυτήν. Στον οικονοµικό τοµέα, οι ευρωπαϊκές 
δυνάµεις έθεσαν σε λειτουργία ποικίλους µηχανισµούς εξάρτησης, κυρίως την αύξηση εξαγωγής 
γεωργικών αγαθών. Η εισροή ξένων κεφαλαίων µετέτρεψε την κλειστή φυσική οικονοµία σε 
εµπορευµατική-χρηµατική, εξαναγκάζοντας τους αγρότες να παράγουν όλο και περισσότερα, 
προορισµένα για την αγορά, προϊόντα, πέρα από αυτά που χρειάζονταν για τις δικές τους 
ανάγκες. Όµοιο αποτέλεσµα επέφερε η κρατική φορολογική τακτική, επιβολής συνεχώς 
βαρύτερων φόρων στα λαϊκά στρώµατα, τα οποία, για να αντεπεξέλθουν, υπερεντατικοποιούσαν 
την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στη Βουλγαρία, η αγροτική παραγωγή στο διάστηµα από 
το 1886 µέχρι το 1910 γνώρισε µία αύξηση από 50 σε 129 εκατοµµύρια leva. Σε συνδυασµό µε 
τον εξωτερικό δανεισµό –µορφή εξάρτησης, µε ακραία έκφραση τον έλεγχο επί δεκαετίες, εκ 



µέρους των πιστωτών, στα έσοδα της Τουρκίας, για να ρυθµισθεί η πληρωµή των χρεών της–, η 
τοπική συσσώρευση κεφαλαίων εµποδιζόταν αποτελεσµατικά. 

Φυσιολογικά, η ανάπτυξη του καπιταλισµού θα ήταν ταχύτερη σε µία πολυπληθή χώρα 
µε µεγάλες αγορές, αν έπεφτε το βάρος στην ανάπτυξη των παραγωγικών της δυνάµεων. Ο 
ευρωπαϊκός διπλωµατικός έλεγχος, όµως, δεν επέτρεπε στην Αυτοκρατορία να αυξήσει τους 
δασµούς επί των εισαγόµενων εµπορευµάτων –όρος απαραίτητος για την κεφαλαιοκρατική 
ανάπτυξη–, απογυµνώνοντας το κράτος από τα µέσα που θα το ενίσχυαν και θα το 
αναδιοργάνωναν.  

Υπό την επήρεια των ανωτέρω παραγόντων, η Τουρκία παρέµενε χώρα αγροτική, µε 
καθηλωµένες παραγωγικές σχέσεις. Επί Νεοτούρκων –µετά το 1908–, το 65% των γόνιµων 
εδαφών εξακολουθούσε να ανήκει σε µία κάστα γαιοκτηµόνων, που αντιπροσώπευαν µόλις το 
5% του πληθυσµού. Ακόµη και µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο συσχετισµός αστών-
αγροτών δεν βελτιώθηκε πέρα από 1:4. 

Στον εξορυκτικό τοµέα και στις δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα, υπήρξε µία 
σχετική ανάπτυξη. Τα ανθρακωρυχεία της Zonguldak είχαν, το 1912, παραγωγή 810.180 
τόννους. Η τάση εξόρυξης ήταν όµως πτωτική. Στην Μπάλια, από τα ορυχεία µολύβδου και 
αργύρου, εξορύχθηκαν το 1913 13.976 τόννοι µεταλλεύµατος. Το 1917, στα µεγάλα κέντρα των 
δυτικοµικρασιατικών περιοχών, καθώς και στο ευρωπαϊκό τµήµα της Αυτοκρατορίας, 
λειτουργούσαν 269 επιχειρήσεις της ελαφράς βιοµηχανίας και της εξόρυξης, µε 16.975 εργάτες 
και υπαλλήλους. Το 75% αυτών των µονάδων ήταν συγκεντρωµένο στην Κωνσταντινούπολη και 
τη Σµύρνη, µε µηχανικό εξοπλισµό ισχύος 20.977 ίππων. 

Σε άλλη στατιστική, που ασχολείται µε τον αριθµό των εργοστασίων και εργατών που 
υπήρχαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται ως το µεγαλύτερο 
κέντρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε 40 είδη βιοµηχανίας, που απασχολούσαν 32.000 
εργάτες, χωρίς να υπολογίζονται το εργοτάξια των σιδηροδρόµων και οι µικρότερες επιχειρήσεις, 
ενώ δεύτερη ερχόταν η Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν 11 είδη βιοµηχανίας, µε 20 εργοστάσια και 
10.000 εργάτες. Τα σπουδαιότερα µόνο εργοστάσια της χώρας απασχολούσαν πάνω από 100.000 
άτοµα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Τουρκικού Υπουργείου Εµπορίου, το 1910 υπήρχαν 1.048 
βιοµηχανίες, από τις οποίες 557 ήταν του επισιτιστικού κλάδου, 23 χηµικές, 43 κεραµοποιεία, 82 
µεταλλουργίας, 92 επιπλοποιίας, 32 δέρµατος, 196 υφαντουργίας. 

Ο κλάδος της υφαντουργίας εξελίχθηκε δυναµικά. Στη νηµατουργία και την παραγωγή 
ταπήτων, το 1913, εργάζονταν 69.000 άτοµα, τα πιο πολλά σε εργαστήρια. Μόνο στην Προύσα 
υπήρχαν, πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 103 υφαντουργίες. Στις βιοτεχνίες 
υφασµάτων στην Προύσα, Σµύρνη και Bandirma, πριν από το 1908, ο αριθµός των 
απασχολούµενων ατόµων ήταν πάνω από 20.000. Η συγκεντροποίηση των κεφαλαίων 
δηµιούργησε µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Στη Σµύρνη, το 1913, ιδρύθηκε η Ανώνυµη 
Τουρκική Εταιρεία Βάµβακος Σµύρνης. Στην Προύσα, την ίδια χρονιά, η Mensucat Tόrk 
Anonim Sirketi. Το 1914, η Seyrisefain Sirketi ενώθηκε µε άλλη εταιρεία, πλοιοκτήτρια. Όλη η 
διαδικασία ήταν πάντοτε σε άµεση σύνδεση µε το ξένο κεφάλαιο και τις ξένες τράπεζες. Η 
διείσδυσή τους οδήγησε στη διανοµή των οικονοµικών πόρων της Αυτοκρατορίας. 

Τα αστικά και µεσαία κοινωνικά στρώµατα, στην πλειονότητά τους, απασχολούνταν στο 
µεταπρατικό τοµέα. Η κατηγορία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων διογκώθηκε υπέρµετρα, 
καταλήγοντας στην αναλογία, µετά τον πόλεµο, στην Τραπεζούντα ενός καταστήµατος σε κάθε 
27 άτοµα και στην Κασταµονή ενός καταστήµατος σε κάθε 16 άτοµα. Στην Κωνσταντινούπολη, 
ένας στους 15 είχε την ιδιότητα του εµπόρου. 

Από τις ανωτέρω νύξεις προκύπτει το στοιχείο της εξάρτησης, µε µεταπρατικά 
χαρακτηριστικά, του υπό ανάπτυξη κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής στην Τουρκία. 

Θα επιµείνουµε στην ψηλάφηση των δεδοµένων για το νεοτουρκικό κίνηµα, σηµείο 
τοµής στην οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη. 



Μεταξύ των ριζοσπαστών αξιωµατικών, των αποκληθέντων Νεοτούρκων, υπήρχε 
µετριοπαθής πτέρυγα, αλλά και η ριζοσπαστική εθνικιστική πτέρυγα του Παρισιού και της 
Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι Νεότουρκοι στο Παρίσι ήταν µέλη µασονικών στοών. Μέχρι το 
1908 ιδρύθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη τεκτονικές στοές, που προπαγάνδιζαν τους 
σκοπούς τους: ∆ικαιοσύνη, Ελευθερία, Αδελφότητα. Το 1908, η οικονοµική κρίση όξυνε τις 
κοινωνικές συνθήκες, µέσα σε ένα απεργιακό κύµα επικράτησε η επανάσταση. Η οργάνωση των 
Νεοτούρκων Ittihat ve Terakki Firkasi [Κοµιτάτο Ένωση και Πρόοδος] αναδείχθηκε σε φορέα 
της αστικής αλλαγής µε αντιιµπεριαλιστικές αιχµές. 

Στο Υπουργείο Εµπορίου, στην Κωνσταντινούπολη, αµέσως µετά την επικράτηση της 
επανάστασης, υποβλήθηκαν 300 αιτήσεις από Οθωµανούς και ξένους υπηκόους, που ζητούσαν 
άδειες για την εγκαθίδρυση διαφόρων βιοµηχανικών µονάδων. Η πολιτική των Νεοτούρκων 
φαινόταν, τουλάχιστον στα χαρτιά, να αντιτίθεται στις τάσεις µονοπώλησης της αγοράς, που 
ενισχύονταν λόγω της συµµετοχής των εταιρειών σε Kartelle. Προς τούτο θεσπίστηκαν σχετικοί 
απαγορευτικοί κανόνες (παράγραφος 8 του νόµου περί εργασίας της 22 Recep [27 Ιουλίου] 1327 
[1909]). 

Το νεοτουρκικό κίνηµα προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς συνδέεται γενικότερα 
µε την αστική-δηµοκρατική αφύπνιση των κοινωνικών δυνάµεων όχι µόνο στην οθωµανική 
Μακεδονία αλλά και στην Παλαιά Ελλάδα, κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα. Στο ελληνικό 
κράτος, πριν από την επανάσταση στο Γουδί –το 1909–, η αντιπαράθεση των παλαιών κυρίαρχων 
δυνάµεων και της ανερχόµενης εµποροαστικής τάξης επικαλυπτόταν από την εξάρτηση από το 
ξένο κεφάλαιο –ιδιαίτερα το αγγλικό και γαλλικό–, από τις ηµιφεουδαρχικές δοµές στην 
αγροτική οικονοµία και από την ατελή, ένεκα αυτών των ιδιοµορφιών, ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Η επανάσταση στο Γουδί, κατόπιν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
για τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία ισχυρού πιστωτικού 
συστήµατος και την ανάπτυξη του εµπορικού στόλου, καθώς και µε µία κοινωνική πολιτική που 
ευνοούσε τα συµφέροντα της κτηµατικής ιδιοκτησίας και του κεφαλαίου σε βάρος των µεσαίων 
και κατώτερων στρωµάτων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ήταν, το 1910, µία µεταρρυθµιστική 
απόπειρα των πολιτικά κυρίαρχων κύκλων για βελτίωση του κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος και 
διευθέτηση των κοινωνικών προβληµάτων. Ανάλογα, στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, η 
δηµιουργία εµποροαστικής τάξης και η ανάπτυξή της, κατά τα τέλη του περασµένου µέχρι τις 
αρχές αυτού του αιώνα, συµβάδιζε µε την εξέλιξη της τουρκικής εθνικής συνείδησης υπό 
συνθήκες σουλτανικής θεοκρατίας και ηµιαποικιακής εξάρτησης από το ξένο κεφάλαιο. Οι 
Νεότουρκοι ενσάρκωναν την προσδοκία να περισωθεί µε µεταρρυθµίσεις η ενότητα του 
πολυεθνικού κράτους, καθώς και να αντιµετωπισθούν τα εκκρεµή αστικοδηµοκρατικής φύσης 
ζητήµατα σε κατεύθυνση φιλολαϊκή, αντιφεουδαρχική, αντιιµπεριαλιστική. 

Το νεοτουρκικό επαναστατικό κίνηµα έθεσε την προοδευτική κοινή γνώµη στα 
Βαλκάνια προ του προβλήµατος καθορισµού του κοινωνικού χαρακτήρα του. “Είµαστε µάρτυρες 
µίας πραγµατικής επανάστασης ή µίας συνωµοσίας χωρίς µεγάλες συνέπειες;”, αναρωτιόταν το 
ηγετικό στέλεχος της σοσιαλδηµοκρατίας Cristian Racovski. Με βάση την αντίληψη για τις 
παραγωγικές σχέσεις, εκείνη την εποχή, και για την αντιπαράθεση των κοινωνικών τάξεων, η 
επανάσταση των Νεοτούρκων χαρακτηρίσθηκε ως φεουδαρχική-αστική, µε αδύναµη τη 
συµµετοχή της αστικής τάξης. ∆ιαδηλώθηκε η πεποίθηση ότι στην Τουρκία η κατάσταση υπό το 
σουλτάνο Abdulhamit II είχε γίνει αφόρητη όχι µόνο για τους γαιοκτήµονες αλλά και για την 
ανερχόµενη εµποροβιοµηχανική αστική τάξη, λόγος για τον οποίο η επανάσταση έτυχε γενικής 
υποστήριξης, ιδίως από τα αστικά στρώµατα των χριστιανικών πληθυσµών. Οι αστοί 
διαδραµάτιζαν όµως δευτερεύοντα ρόλο και άφησαν την εξουσία στη φεουδαρχία, η οποία είχε 
άλλωστε στα χέρια της το στρατό. Κυρίαρχη δύναµη παρέµειναν οι µεγάλοι γαιοκτήµονες, 
πασάδες και µπέηδες. Σε αυτό το στοιχείο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των ίδιων προοδευτικών 
κύκλων των Βαλκανίων, εντοπιζόταν η αδυναµία των Νεοτούρκων, στο γεγονός δηλαδή ότι δεν 
στηρίζονταν σε µία αστική κοινωνική επανάσταση, αλλά σε ένα στρατιωτικό πραξικόπηµα. 
Ατυχώς, εκτιµούσαν, ο αγώνας των Νεοτούρκων σταµάτησε στο σηµείο από το οποίο όφειλε να 



αρχίσει, δηλαδή από την κατανόηση της αναγκαιότητας για εξέλιξη των παραγωγικών σχέσεων 
και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. 

Το βαλκανικό προοδευτικό κίνηµα κράτησε στάση αναµονής απέναντι στις αρχικές 
κυβερνητικές υποσχέσεις για καθήλωση των φόρων, µείωση των κρατικών δαπανών, λήψη 
µέτρων για την άνοδο των δεικτών διαβίωσης, για την ανάπτυξη της γεωργίας, τη µόρφωση και 
τη δικαιοσύνη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εκδηλώθηκε συµπαράσταση. Κατά την 
αντεπανάσταση του Abdulhamit, στις 13-4-1909, ο Angel Tomov, στέλεχος της βουλγαρικής 
σοσιαλδηµοκρατίας, ήταν κεντρικός οµιλητής, στη Θεσσαλονίκη, πλάι στο βουλευτή Emmanuel 
Carasso, στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε, στις 2-4-1909, από το νεοτουρκικό κοµιτάτο. Ο 
Avram Benaroja, ιστορικός ηγέτης του κοινωνικού κινήµατος της Θεσσαλονίκης, ήταν µεταξύ 
των εθελοντών υπό τον H. Cernopeev στην εκστρατεία εναντίον του Abdulhamit στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο σοσιαλιστής Dimitar Vlahov, από τη Θεσσαλονίκη, είχε εκλεγεί 
βουλευτής στις πρώτες µετεπαναστατικές εκλογές, το 1908, µε το ψηφοδέλτιο των Νεοτούρκων. 
Όταν, σύντοµα, η κυβερνητική πολιτική διολίσθησε σε αντιδραστικές επιλογές, έγινε στόχος 
πολεµικής ακόµη και εκ µέρους συντηρητικότερων κοινωνικών δυνάµεων. Οι πιο προωθηµένες 
πλευρές του έργου των Νεοτούρκων εκφράσθηκαν µε λόγους και µεµονωµένες ενέργειες 
εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα. Το 1910, στη συζήτηση στη βουλή για τον προϋπολογισµό, ο 
Sadrβzam [Μεγάλος Βεζύρης] εκδηλώθηκε υπέρ ενός µετριοπαθούς σοσιαλισµού, ο οποίος 
ταίριαζε στην Τουρκία, σε αντίθεση µε την Ευρώπη όπου δικαιολογούνταν ο µαχητικός 
σοσιαλισµός, διότι –όπως είπε– δεν υπήρχαν στη χώρα κολοσσιαίες βιοµηχανίες που, µε τον 
ανταγωνισµό τους, να καταπίεζαν τα εργατικά στρώµατα. Ήταν η εποχή που η κυβέρνηση έθεσε 
υπό κρατικό έλεγχο ορισµένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο µονοπωλιακών ρυθµίσεων προς όφελος 
του δηµοσίου, µε αποτέλεσµα ο Αρµένιος “σοσιαλιστής” Krikor Zohrab να τους θεωρεί 
σοσιαλιστές υπό εκκόλαψη. Την ίδια επίσης εποχή, ψηφίσθηκε ο νόµος για τα vilβyetler 
[βιλαέτια], µεταρρύθµιση σύµφωνα µε την οποία οι κάτοικοι κάθε επαρχίας είχαν τη δυνατότητα 
να αποφασίζουν για προβλήµατα τοπικού χαρακτήρα, οικονοµικά και πολιτιστικά, ώστε, µέσω 
της αποκέντρωσης, να προωθηθεί η ανανέωση της Τουρκίας. Επρόκειτο περί εξαιρέσεων, 
αποδεκτών από το κατεστηµένο. Ο γενικός χαρακτήρας των νεοτουρκικών πολιτικών επιλογών 
ήταν συντηρητικός. Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, το κράτος τελούσε υπό την επιρροή 
των µεγάλων δυνάµεων. Οι δηµοσιογραφικές ανταποκρίσεις του James Bourchier, πράκτορα των 
αγγλικών συµφερόντων στη Βαλκανική, αποκάλυπταν τις προθέσεις της Βρετανίας να τα 
προασπίσει. Η Γερµανία, παρόµοια, εγκαταστάθηκε µε σειρά επιχειρήσεων στην Τουρκία. Οι 
Άγγλοι δεν ήταν αµέτοχοι στην αντεπανάσταση του Abdulhamit και τη διάλυση της 
νεοτουρκικής βουλής, που στοίχισε ένα λουτρό αίµατος στο λαό, και είχαν ανάµιξη στις 
αντιδράσεις των Αλβανών βουλευτών, το 1910. ∆είγµα του ανταγωνισµού τους µε τους 
Γερµανούς ήταν ή διαµάχη για τη νέα σιδηροδροµική γραµµή Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης. Η 
κατάσταση της χώρας και η µετέωρη θέση των Νεοτούρκων έδιδε τροφή στο σωβινισµό της 
αστικής τάξης των γειτονικών κρατών. Το Μακεδονικό Ζήτηµα  εξακολουθούσε να απορροφά 
πολύ χρυσό στη Σόφια, όπου πολλαπλασιάστηκαν τα δάνεια για την εξυπηρέτηση των 
µιλιταριστικών κύκλων και την ενίσχυση του στρατού. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, µε την 
πρωθυπουργοποίηση του Βενιζέλου, θεωρήθηκαν πρόκληση εναντίον της Τουρκίας, 
υποκινήθηκαν ενέργειες στη χώρα κατά της γείτονος και αναθερµάνθηκε το µποϋκοτάζ σε βάρος 
της οικονοµίας της. Η εσωτερική πολιτική των Νεοτούρκων κρίθηκε κατά τη διάρκεια της 
κοινωνικής αναταραχής στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, το καλοκαίρι του 1908, όταν η 
αντίδραση των πολιτικά κυρίαρχων δυνάµεων ενώπιον ενός εργατικού κινήµατος ανεξέλεγκτου 
εκδηλώθηκε µε τη θέσπιση του µεταβατικού νόµου της 8ης Οκτωβρίου 1908 για τον περιορισµό 
των εργατικών δικαιωµάτων. Με το νοµοθετικό της έργο, η νεοτουρκική βουλή προσέβλεπε στη 
δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση κεφαλαίων στη βιοµηχανία. Κατά την 
εισαγωγή στη βουλή του νοµοσχεδίου –µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος– για την προστασία 
των επενδύσεων, το οποίο περιείχε προνοµιακές ρυθµίσεις για τα εργοστάσια επεξεργασίας 
πρώτων υλών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις µεγάλες µόνον επιχειρήσεις, εφόσον ως 



εργοστάσιο οριζόταν µία επιχείρηση που διέθετε κεφάλαιο το λιγότερο 2.000 τουρκικές λίρες και 
είχε προσωπικό τουλάχιστον 25 άτοµα. Στα µέτρα ενίσχυσης αυτών των µονάδων 
περιλαµβάνονταν δωρεάν οικόπεδο για την ανέγερση εγκαταστάσεων, δικαίωµα εισαγωγής 
µηχανηµάτων χωρίς δασµούς, απαλλαγή από τη φορολογία για 15 χρόνια και προτίµηση των 
προϊόντων τους στις κρατικές προµήθειες ακόµη και αν οι τιµές τους ξεπερνούσαν κατά 10% τις 
τιµές των ξένων ανταγωνιστών. Απαραίτητη προϋπόθεση: ο κεφαλαιούχος να είναι Οθωµανός 
υπήκοος. Μόνον οι τεχνικοί προϊστάµενοι µπορούσαν να είναι ξένοι. Άλλο δείγµα του 
προστατευτισµού της ντόπιας παραγωγής, που ίσχυσε επί Νεοτούρκων, ήταν η επιβολή 
αυξήσεων στους εισαγωγικούς δασµούς. Η υπόθεση της εκβιοµηχάνισης της Τουρκίας, µολονότι 
βρήκε υποστηρικτές –µεταξύ τους το Vlahov –, συντηρούσε τις επιφυλάξεις µερίδας της 
προοδευτικής αντιπολίτευσης ότι τα προνόµια τέτοιου είδους για την ενθάρρυνση των 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων εµπεριείχαν τον κίνδυνο καταλήστευσης της χώρας, δεδοµένου 
ότι η πολιτική βούληση των κυβερνώντων κρινόταν αντίθετη προς τη διαµόρφωση των 
συνθηκών για τη διασφάλιση του πλούτου της. 

Το εθνικό ζήτηµα ήταν το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα που επιδείνωσαν οι Νεότουρκοι, 
ενισχύοντας τις τάσεις αποσύνθεσης του κράτους. Την αρχική πολιτική καλλιέργειας του 
οθωµανισµού µεταξύ των άλλων εθνοτήτων της Τουρκίας αντικατέστησε η πρακτική του 
παντουρκισµού. Η συσσώρευση κεφαλαίου εξακολουθούσε να σηµειώνεται µεταξύ των µελών 
των πιο προοδευµένων υπό κατοχή λαών, οι οποίοι έδιδαν ισχυρή ώθηση στον εθνικό αγώνα. Οι 
Τούρκοι εθνικιστές αντιλήφθηκαν την πραγµατικότητα υπό το πρίσµα ότι, για µία ενωµένη και 
σταθεροποιηµένη Τουρκία, ήταν απαραίτητη η εθνική σύνθλιψη των άλλων λαών. Με στόχο την 
αφοµοίωση των εθνοτήτων, ψήφισαν νόµους για τη στρατολογία και την εκπαίδευση. 
Καλλιέργησαν στο µουσουλµανικό πληθυσµό εθνικιστικές προκαταλήψεις και ενθάρρυναν 
επίσηµα την αντίπραξη κατά των συµφερόντων των ντόπιων Ελλήνων εµπόρων. Στη 
Θεσσαλονίκη, φανατισµένοι µουσουλµάνοι, µε το βαρκάρη Kerim aga επικεφαλής, έσβηναν τις 
επιγραφές πάνω από τα ελληνικά µαγαζιά και έγραφαν τη λέξη “µποϋκοτάζ” ώστε να τα 
επισηµαίνουν οι αγοραστές. Ο Vlahov υποπτευόταν ότι ακόµη και ο νόµος για το δικαίωµα της 
απεργίας, που απαγόρευε στους δηµόσιους υπαλλήλους να συνδικαλίζονται και να απεργούν, 
στρεφόταν κατά των αλλοθρήσκων, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι ήταν 
χριστιανοί.  

Οι πολιτικές επιλογές του καθεστώτος συνάντησαν ισχυρή αντίσταση εκ µέρους αυτών 
που προηγουµένως χαιρέτιζαν µε ενθουσιασµό την επανάσταση. Για την καταστολή των 
εξεγέρσεων, οι Νεότουρκοι αναγκάσθηκαν να στρατιωτικοποιήσουν το κράτος. Κάτω από την 
πίεση του τεράστιου προϋπολογισµού για το στρατό, καθώς και µε τα νέα δάνεια που είχαν 
συνάψει, επιδείνωσαν την οικονοµική κρίση στη χώρα, υποθηκεύοντας σταθερά την ανεξαρτησία 
της προς όφελος των µεγάλων δυνάµεων της ∆ύσης, όπως είχε ήδη γίνει µε το σύστηµα των 
διοµολογήσεων. Μοιραίο ήταν, η πολιτική χρεοκοπία τους να επιφέρει την πτώση τους. Το 
κίνηµα των αντιπάλων τους –γνωστών ως Σωτήρων της Κοινωνίας (Halaskβr Zabitan Grubu) –, 
που επικράτησε το καλοκαίρι του 1912, αποτέλεσε την τελευταία απόπειρα των ίδιων κύκλων 
που επέβαλαν την επανάσταση του 1908 να διασώσουν πολιτικά και οικονοµικά την Τουρκία. Οι 
ενέργειες της νέας στρατιωτικής κυβέρνησης απέδειξαν ότι επρόκειτο µόνο για µία εναλλαγή 
στην εξουσία αντίπαλων φατριών του ίδιου συγκροτήµατος κοινωνικών δυνάµεων, που 
εξακολουθούσαν να στηρίζονται στο σουλτανικό σύνταγµα –ή να το καταπατούν, στις 
περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνταν οι βλέψεις τους–. Οι Νεότουρκοι, ωστόσο, µε τις 
εθνικιστικές τους υποθήκες, δεν χάθηκαν από το προσκήνιο. Με την ταπείνωση των βαλκανικών 
πολέµων, επανήλθαν στην εξουσία. 

 
1.2. Η οθωµανική Μακεδονία. 
 
Μετά από αιώνες ανάµιξης των λαών της Μακεδονίας και πληθυσµιακές αλλαγές, µε τις 

µετακινήσεις και νέες εγκαταστάσεις, ο εθνολογικός χάρτης της περιοχής έµοιαζε, στις αρχές του 



αιώνα µας, µε µωσαϊκό: Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, επίσης Ισραηλίτες, Αρµένιοι, 
Φράγκοι και άλλοι, που αριθµούσαν συνολικά 2.250.000 ψυχές. 

Σύµφωνα µε τις αυστριακές πηγές, το vilβyet [βιλαέτι] της Θεσσαλονίκης, το οποίο 
διαιρούνταν σε τρία sancaklar [σαντζάκια] (Θεσσαλονίκης, Σερρών και ∆ράµας), είχε έκταση 
31.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό, το 1913, 1.309.100 κατοίκους. Στο sancak 
[σαντζάκι] της Θεσσαλονίκης, το 1911, ζούσαν περίπου 710.000 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 
220.000 στον kaza [καζά] Θεσσαλονίκης. 

Για τον αριθµό των µελών της κάθε εθνότητας, τα στοιχεία που προωθούνταν από τον 
κάθε ενδιαφερόµενο κύκλο ήταν αντιφατικά. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Νέα 
Αλήθεια, οι εθνικοί πληθυσµοί στην Ευρωπαϊκή Τουρκία είχαν τα ακόλουθα µεγέθη. 

 
Πίνακας 1. Στατιστική των πληθυσµών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας (χιλιάδες κάτοικοι). 
 
 
Πηγή: Νέα Αλήθεια, 5-7-1909, σελ. 1, πίνακας “Στατιστική των εν τη Ευρωπαϊκή 

Τουρκία νοµαρχιών”. 
 
1.2.1. Το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. ∆ιάρθρωση και συγκέντρωση των 

επαγγελµάτων. 
 
Προς το τέλος του 19ου αιώνα, η οικονοµική κατάσταση της υπαίθρου παρουσίαζε 

πολλά στοιχεία καθυστέρησης, τα οποία επιβίωναν και στις αρχές του 20ού αιώνα. Το 1909, ο 
Vasil Glavinov περιέγραφε ένα χωριό, πάνω στον ποταµό Στρυµόνα, µε 40 σπίτια, που, κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα, καθώς έπλεε –στην κυριολεξία– πάνω στο νερό, οι κάτοικοι 
επικοινωνούσαν από σπίτι σε σπίτι µε βάρκες. Το καλοκαίρι που αποσύρονταν τα νερά, ο βάλτος 
προσέφερε γόνιµο έδαφος και οι αγρότες καλλιεργούσαν βαµβάκι, εξαιρετικής ποιότητας. Στη 
∆ράµα, συµπλήρωνε επίσης, συνέρρεαν το καλοκαίρι από τα γύρω χωριά εκατοντάδες αγρότες 
που απασχολούνταν ως εργάτες. Στις Σέρρες, του είχε κάνει εντύπωση η µικροσυντεχνιακή 
φυσιογνωµία της πόλης. Περισσότερο καλλιεργούνταν στο σερραϊκό κάµπο το βαµβάκι, το 
λινάρι και το σησάµι, προϊόντα τα οποία προωθούνταν από τους κατοίκους στο εµπόριο. Μετά τη 
Hόrriyet, συνέχιζε ο Glavinov, οι ανακατατάξεις στην παραδοσιακή οικονοµία της τοπικής 
κοινωνίας, µε την προώθηση των εµπορευµατικών και χρηµατιστικών σχέσεων, επέτειναν το 
αδιέξοδο της καθυστέρησης στη λαϊκή µάζα. Το µικροεπαγγελµατικό και µικρεµπορικό στοιχείο 
των Σερρών και άλλων πόλεων παρουσίασε τάση διαρροής προς τη Θεσσαλονίκη, την οποία 
υπέθαλπε η σιδηροδροµική σύνδεση της πόλης µε την επαρχία, µε αρνητικές οικονοµικές 
συνέπειες για την περιοχή. Η ανάπτυξη του ολιγοπωλιακού καπνεµπορικού κεφαλαίου οδήγησε 
στη δηµιουργία µεγάλων καπναποθηκών, όπου απασχολούνταν χιλιάδες νέοι, από κοινωνική 
άποψη, εργάτες. 

Στη Μακεδονία, τα έσοδα του κράτους κατά την οθωµανική περίοδο προέρχονταν, κατά 
το ήµισι περίπου, από τρεις βασικούς φόρους, τη δεκάτη (φsr ή asar), τον κτηµατικό φόρο (vergi) 
και το φόρο των προβάτων (agnam resmi). Οι φορολογικές πρόσοδοι εξυπηρετούσαν το δηµόσιο 
χρέος της Αυτοκρατορίας (dόyun-u umumiye) προς το εξωτερικό, η διαχείριση του οποίου είχε 
ανατεθεί στην Administration de la Dette Publique Ottomane. Η κύρια πηγή φορολογικών 
εσόδων της Μακεδονίας ήταν το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης. 

Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας ήταν οι σπουδαιότερες στην 
περιοχή. Στις αγροτικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τη γεωργική στατιστική της Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας κατά την περίοδο 1907-1908, το ποσοστό της γης που καλλιεργούνταν στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης ήταν 6,2%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αδριανούπολη ήταν 10,3%, για το 
Μοναστήρι 7,3%. Ο καπνός, βιοµηχανικό φυτό, ήταν µία καλλιέργεια αιχµής, λόγω της 
χρησιµοποίησής του ως πρώτης ύλης στο δευτερογενή τοµέα (διαδικασία επεξεργασίας και 
συσκευασίας) και εν συνεχεία εξαγωγής του. Η παραγωγή καπνού της περιοχής Καβάλας 



(συµπεριλαµβάνονται οι περιοχές ∆ράµας και Σερρών) έφθανε ετησίως τα 10-10,5 εκατοµµύρια 
χιλιόγραµµα, αξίας 60-70 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων. Στην εξόρυξη, κατά τόπους οι 
εκµεταλλεύσεις περιλάµβαναν µαγγάνιο και λευκόλιθο (µαγνησίτη) στο ∆οξάτο, σιδηροπυρίτη 
στην Κασσάνδρα, λευκόλιθο και ψευδάργυρο στη Θάσο, χρυσό στην περιοχή Καβάλας, άργυρο 
στην περιοχή Σερρών. 

Στη Μακεδονία, όπως και στη Θράκη, σηµαντικής σπουδαιότητας για τη διάθεση της 
παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα ήταν οι εξαγωγές. Το 1910, η παραγωγή καπνού της Ξάνθης 
και Καβάλας, αξίας 70 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, προωθήθηκε, κατά µεγάλο µέρος, 
προς εξαγωγή από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης (αξίας 8 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων), 
καθώς και από το λιµάνι της Καβάλας (αξίας 40 εκατοµµυρίων φράγκων), προς την 
Αυστροουγγαρία, Ηνωµένες Πολιτείες, Ιταλία, Αίγυπτο, Βρετανία, Γερµανία.  

Οι εξαγωγές, κατά χώρα, µεταξύ των ετών 1909-1912, ανέρχονταν σε 3-5 εκατοµµύρια 
χιλιόγραµµα προς Αυστρία, 2-3 εκατοµµύρια προς Ηνωµένες Πολιτείες, 0,5-2 εκατοµµύρια προς 
Ουγγαρία, 0,65-1 εκατοµµύριο προς Αίγυπτο και 0,3 εκατοµµύρια χιλιόγραµµα προς Γαλλία. Τα 
ίδια έτη, στις εξαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν, συγκαταλέγονταν αφιονόσπορος (graines de 
pavot) –αξίας 5,5 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων–, κόκκινο πιπέρι (1,25 εκατοµµύρια 
φράγκα), κουκούλια (5,5 εκατοµµύρια φράγκα) και ακατέργαστα δέρµατα (4 εκατοµµύρια 
φράγκα). 

Προς την Αίγυπτο, επί τουρκοκρατίας, εξάγονταν, κατά µέσο όρο, οίνοι 70-80 τόννοι, 
τυριά 75-100 τόννοι, αλίπαστα 30-40 τόννοι, δηµητριακά 3-4.000 τόννοι, κόκκινο πιπέρι 90-100 
τόννοι, καπνά 1.000-1.150 τόννοι, ζώα 4-5.000 κεφάλια, ενώ εισάγονταν αντίστοιχα ρύζι 3.000-
3.500 τόννοι, δέρµατα 20-25 τόννοι, βαµβάκι 200-250 τόννοι, χρωστικές ύλες 100-150 τόννοι. 

Ο αγροτικός τοµέας στη Μακεδονία, όπως και στο γειτονικό Βασίλειο της Ελλάδας, 
υπέστη ορισµένες µεταρρυθµίσεις, που είχαν σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις παραδοσιακές δοµές. 
Με την προσάρτηση των Νέων Χωρών, το ελληνικό κράτος επωφελήθηκε από τα σηµαντικής 
αξίας προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα. Το 1914, επί συνολικής καλλιέργειας στην Ελλάδα 
320.000 στρεµµάτων και παραγωγής 23.815 τόννων καπνού, καλλιεργήθηκαν στη Μακεδονία 
155.000 στρέµµατα, µε απόδοση 12.400 τόννους. Την ίδια εποχή, άρχισαν να αποστέλλονται –µε 
ταχυδροµικά δέµατα– ξηρά κουκούλια (µε τέλος εξαγωγής 1,02 δραχµές ανά κιλό), όπιο (µε 
τέλος εξαγωγής 5,12 δραχµές ανά κιλό) και αφιονόσπορος (0,04 δραχµές ανά κιλό) προς το 
εξωτερικό, καθώς και κουκούλια (µε τέλος µεταφοράς 0,51 δραχµές ανά κιλό) προς την Παλαιά 
Ελλάδα. 

Στο δευτερογενή τοµέα, η διείσδυση της δυτικοευρωπαϊκής βιοµηχανίας στη Μακεδονία, 
η οποία, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, είχε ανατρέψει την ισορροπία της κλειστής οικονοµίας 
της περιοχής, συνεχίσθηκε. Παραδοσιακοί κλάδοι, όπως η υφαντουργία, ασφυκτιούσαν κάτω από 
τον ανταγωνισµό των αθρόα εισαγόµενων ξένων προϊόντων, µε συνέπεια τη µετατροπή µέρους 
των απασχολούµενων σε αυτούς ντόπιων πληθυσµών σε απαθλιωµένα στρώµατα των αστικών 
κέντρων, κατά κύριο λόγο της Θεσσαλονίκης. Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια το 1911, συνολικά, ήταν 
260.000.000 φράγκα, από τα οποία 120.000.000 αγγλικά, 120.000.000 γαλλικά, 14.000.000 
βελγικά και 4.000.000 αυστριακά. Η οικονοµική δραστηριότητα προσανατολιζόταν στη σφαίρα 
του εµπορίου, όχι της παραγωγής, οδηγώντας σε υπέρµετρη ανάπτυξη τον τριτογενή τοµέα. 
Κυριάρχησε το εµπορικό κεφάλαιο, υπερακοντίζοντας το ασήµαντο ντόπιο κεφάλαιο της 
βιοτεχνίας, και, µε την υποδοµή που δηµιούργησε (σιδηροδροµικές συγκοινωνίες, οργανωµένα 
λιµάνια, τραπεζικό κύκλωµα), εξυπηρετήθηκε αρτιότερα. Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης 
παρουσίαζε ανθηρή εικόνα. Αναπτύσσονταν επίσης, αν και όχι οµαλά, οι παραγωγικές δυνάµεις, 
µε την εισαγωγή µηχανών από το εξωτερικό. 

Στις διοικητικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Αδριανούπολης, η αρχή του 
20ού αιώνα βρήκε µία οικονοµική υποδοµή σε ορισµένα κέντρα, αναπτυγµένη σε κλάδους του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. 

Στην περιοχή του Βερµίου, οι υδατοπτώσεις και το λοιπό υδροδυναµικό είχαν 
αξιοποιηθεί, από τα τέλη του 19ου αιώνα, προς όφελος ιδιαίτερα της υφαντουργίας, στη Βέροια, 



Νάουσα και Έδεσσα. Μονάχα στη Νάουσα υπήρχαν 3 κλωστήρια, 1 υφαντουργείο και 1 
εριουργείο, που απασχολούσαν 1.000 εργάτες. 

Στο Κιλκίς λειτουργούσαν 4 αλευρόµυλοι και 4 µεταξουργεία. Το Μοναστήρι διέθετε 5 
ειδών βιοµηχανικούς κλάδους, µεταξύ των οποίων ο µεγαλύτερος είχε 4 εργοστάσια µε 8.250 
εργάτες. Στην ίδια πόλη ευδοκιµούσαν 30 εργαστήρια υποδηµατοποιίας. 

Η επεξεργασία του καπνού ήταν ζωτικός κλάδος στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, 
∆ράµα και άλλα µικρότερα κέντρα. Στην Ξάνθη, µεγάλο καπνικό κέντρο, υπήρχαν αποθήκες 
καπνού ατοµικών επιχειρήσεων µε µεγάλο κεφάλαιο, καθώς και 7 εταιρειών. Οι κυριότερες από 
τις αποθήκες άρχιζαν να λειτουργούν το Φεβρουάριο-Μάρτιο και έπαυαν τις εργασίες τον 
Οκτώβριο, Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο. Συνολικά, εργάζονταν περί τα 6.000 άτοµα, τα οποία 
συνέρρεαν από άλλα µέρη της Τουρκίας, από τη Σµύρνη, τη Μικρά Ασία, Αρµενία, 
Αδριανούπολη, ∆εδέαγατς, Γκιουµουλτζίνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλβανία, Σερβία και από 
αλλού. Από την άποψη της εθνικότητας, ήταν, κατά προσέγγιση, 2.500 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι, 
500 ποµάκοι, 600 Βούλγαροι, 30 Ισραηλίτες, 25 Αρµένιοι κ.ά.  Εκτός αυτών, απασχολούνταν 
επιπλέον στη γειτονική ∆ράµα 5.000 καπνεργάτες και στην Καβάλα 16.000. Το λιµάνι της 
Καβάλας είχε εξαγωγές καπνού όγκου πολύ µεγαλύτερου από εκείνες της Θεσσαλονίκης.  

Αξιόλογη βιοµηχανική ανάπτυξη παρουσίαζε η περιοχή του Έβρου, ιδιαίτερα στη 
µεταξουργία. Μόνη της η Αδριανούπολη είχε 4 επιχειρήσεις µεταξωτών, µε κατώτερο 
προσωπικό 350 ατόµων στην κάθε µία –αποκλειστικά κορίτσια–. Οι εγκαταστάσεις των µονάδων 
βρίσκονταν πλησίον της πόλης, στο σιδηροδροµικό σταθµό Kara Agaη. Με το µετάξι επίσης 
ασχολούνταν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι στο πλούσιο Σουφλί. Υπήρχαν δύο εργοστάσια 
µεταξουργίας, µε ιδιοκτήτες Ευρωπαίους, όπου εργάζονταν 500-600 άτοµα –στην πλειοψηφία 
κορίτσια ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα µικρό ποσοστό Ισραηλιτών και Βουλγάρων–. 
Εκτός από τη µεταξουργία, οι οικονοµικές δραστηριότητες στον Έβρο απλώνονταν και σε 
άλλους κλάδους. Στο Dara Dere, χωριό στις υπώρειες της Ροδόπης µε 1.200 σπίτια (1.000 
ποµάκικα και 200 βουλγαρικά), λειτουργούσε µία εριουργία µε 200 εργάτες. Στο Σουφλί, ένας 
µύλος µε 80 εργάτες. Στο ∆εδέαγατς υπήρχε µία υποδοµή µεταφορών, όπου απασχολούνταν 500 
αχθοφόροι (χαµάληδες) –Έλληνες οι περισσότεροι, αλλά επίσης Αρµένιοι, Ισραηλίτες και 
Βούλγαροι–. Υπήρχαν ακόµη ένας µύλος, µε 100 περίπου εργάτες, ένα ναυπηγείο και ένα 
παγοποιείο. Στην Αδριανούπολη λειτουργούσε ένας µύλος, καθώς και ξυλουργικά εργαστήρια, 
ένα αρκετά µεγάλο και άλλα µικρότερα. 

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, µεγάλο εµποροβιοµηχανικό κέντρο της Αυτοκρατορίας δίπλα 
στην Κωνσταντινούπολη και στη Σµύρνη, συναντάει ο µελετητής µία ανάπτυξη µε ακτινοβολία 
σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά για την πόλη αυτή θα µιλήσουµε ιδιαίτερα στο 
επόµενο κεφάλαιο. 

 
1.2.2. Εθνικές εντάσεις και επαναστατικές διεργασίες. 
 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, η ενδυνάµωση των εθνικών συνειδήσεων στη Μακεδονία 

δηµιούργησε αποσχιστικές τάσεις. Αναρχία επικρατούσε στην περιοχή, καθώς οι τουρκικές αρχές 
αποδείχθηκαν ανίκανες να επιβληθούν. Στα στατιστικά στοιχεία του Hόseyin Hilmi Pasa, γενικού 
επιθεωρητή Μακεδονίας, για τις συγκρούσεις του τουρκικού τακτικού στρατού µε τα ανταρτικά 
σώµατα (ένοπλοι που εισέρχονταν από τα γειτονικά κράτη ή αυτόχθονες), απαριθµούνταν, στο 
µικρό διάστηµα από το Μάρτιο 1906 µέχρι τον Ιούνιο 1907, 74 µάχες µε βουλγαρικές οµάδες 
(291 νεκροί), 46 µε ελληνικές (218 νεκροί) και 13 µε σερβικές (39 νεκροί). Ο απολογισµός των 
φόνων µε πολιτικά και θρησκευτικά ελατήρια, µονάχα κατά το Νοέµβριο 1907, στα βιλαέτια 
Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσσόβου ήταν 211 νεκροί, αναλυτικά 142 Βούλγαροι, 41 
Τούρκοι, 20 Έλληνες και 8 Σέρβοι. Τα γεγονότα της Τζουµαγιάς, το 1902, και του Iliden, το 
1903, οι βοµβιστικές ενέργειες Βουλγάρων αναρχικών εργατών στη Θεσσαλονίκη, 
προβληµάτισαν τις διπλωµατικές αποστολές των µεγάλων δυνάµεων για το είδος των 
µεταρρυθµίσεων που επιβαλλόταν να εφαρµοσθούν στον τόπο. Μεταξύ των αυτονοµιστικών 



φορέων, η βουλγαρική VMORO (Εσωτερική Μακεδονική-Αδριανουπολίτικη Επαναστατική 
Οργάνωση [ΕΜΑΕΟ]), έχοντας εγκολπωθεί οµάδες µε διαφορετική ιδεολογία και τακτική, 
ανέπτυσσε ένοπλη δραστηριότητα. “Οι φιλελεύθεροι κύκλοι”, γράφει ο Περικλής 
Αργυρόπουλος, “οι χριστιανικές οργανώσεις, ιδίως εις την Αγγλίαν, ήταν πεπεισµένοι ότι µόνος 
σκοπός των Βουλγάρων κοµιτατζήδων ήτο πράγµατι η απελευθέρωσις των εθνοτήτων και των 
χριστιανών από την οθωµανικήν και µουσουλµανικήν τυραννίαν ”. Η οργάνωση, της οποίας η 
πλειονότητα των τάσεων συνέκλινε στο εθνικό θέµα –σε πολιτικές κατοχυρώσεις προς όφελος 
των σλαβικών πληθυσµών της Μακεδονίας και Θράκης–, τελικά κατέληξε να γίνει όργανο των 
αντιδραστικών κύκλων του βουλγαρικού κράτους.  

Οι εξελίξεις, που οδηγούσαν σε άνοδο της επιρροής των Βουλγάρων, ενέπνεαν ανησυχία 
στην ελληνική πλευρά. Ένα επιπλέον πρόβληµα της ελληνικής πολιτικής, εκτός από τη δράση 
των Βουλγάρων, συνιστούσαν οι εσωτερικές αντιθέσεις των πολιτικά και κοινωνικά κυρίαρχων 
δυνάµεων της χώρας. Το ελληνικό κράτος αντέδρασε µε την αποστολή αξιωµατικών µέσα στο 
µακεδονικό έδαφος, ως αντίβαρο στη βουλγαρική διείσδυση. Οι κινήσεις εκ των έσω, από τους 
οθωµανούς Έλληνες, συνέτειναν προς τον ίδιο σκοπό. Για τους τελευταίους, ο Μακεδονικός 
Αγώνας ήταν πάλη φυσικής επιβίωσης. 

Για το τουρκικό, τέλος, στοιχείο, ως ιδανική εξέλιξη προκρινόταν η διατήρηση του status 
quo, όπως και από όποιους και αν εκφραζόταν αυτό. 

Το 1908, µετά την επικράτηση της νεοτουρκικής επανάστασης, άρχισε η εσωτερική 
ειρήνευση στη Μακεδονία. Τον Αύγουστο 1908, παραδόθηκαν στις αρχές 54 βουλγαρικές, 16 
ελληνικές, 3 σερβικές και 32 τουρκικές ανταρτικές οµάδες, συνολικά 700 άτοµα. Τα προβλήµατα 
ωστόσο παρέµεναν εκκρεµή, δεδοµένου ότι τα αίτιά τους δεν είχαν αρθεί, λόγω της σωβινιστικής 
πολιτικής που ακολούθησαν οι Νεότουρκοι µετά την αρχική παραχώρηση συνταγµατικών 
ελευθεριών. 

Έχει ίσως ενδιαφέρον για τον αναγνώστη η εξέλιξη της ΕΜΑΕΟ µετά το 1908. Οι τάσεις 
της ίδρυσαν πολιτικούς φορείς, την Ένωση των Βουλγαρικών Συνταγµατικών Λεσχών, νόµιµο 
κόµµα προερχόµενο από τη συντηρητική πτέρυγα, µε όργανο την εφηµερίδα Otecestvo, και το 
Εθνικό Οµοσπονδιακό Κόµµα - Βουλγαρικό Τµήµα, πρόδροµο του Λαϊκού Οµοσπονδιακού 
Κόµµατος, νόµιµο σχηµατισµό των προοδευτικών εθνικιστών. Οι δύο οργανώσεις διαφωνούσαν 
πολιτικά µεταξύ τους, αλλά συµφωνούσαν στο εθνικό ζήτηµα, δηλαδή στον καθορισµό της 
εθνικότητας του σλαβικού πληθυσµού της Μακεδονίας ως βουλγαρικής και στην κατοχύρωση 
των βουλγαρικών συµφερόντων. Ο Jane Sandanski, ηγέτης της προοδευτικής πτέρυγας της 
ΕΜΑΕΟ, τάχθηκε υπέρ των Νεοτούρκων, προσβλέποντας σε βελτιώσεις του κοινωνικού 
καθεστώτος. Μέσα από την εφηµερίδα της οµάδας του, Konstitucionna Zarja, ζητούσε πολιτική, 
οικονοµική και πολιτιστική ισότητα των εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας, χωρίς προνόµια για 
κάποια από αυτές σε βάρος των υπολοίπων.  

Στα µέρη όπου η συντηρητική πτέρυγα της ΕΜΑΕΟ συνέχιζε να κατέχει ισχυρά 
ερείσµατα (Μοναστήρι, Σκόπια), οι επαναστατικές επιτροπές εξακολουθούσαν να υφίστανται και 
να λαµβάνουν µέρος στη νόµιµη πολιτική πάλη µέσα από τις Λέσχες. Μεταξύ των ηγετών 
περιλαµβανόταν ο Cernopeev, του οποίου η εφηµερίδα Odrinski Glas, µε εκδότη τον Tomov, είχε 
εκδηλώσει διαθέσεις οργανωτικής ένωσης µε το κοµιτάτο Ittihat ve Terakki. Σύµφωνα µε τον 
Glavinov, η Ένωση Λεσχών ήταν κόµµα της αστικής τάξης, που εκπροσωπούσε τα συµφέροντα 
των πλούσιων χωρικών και των εµπορικών στρωµάτων –χονδρεµπόρων, βιοµηχάνων και 
βιοτεχνών–, ταυτόχρονα εθνικιστικό, που προωθούσε την υπαγωγή των Βουλγάρων της 
Τουρκίας στο βουλγαρικό κράτος υπό οιουσδήποτε όρους. Η επιχειρηµατολογία εστιαζόταν στο 
γεγονός της απόλυτης επιρροής, που ασκούσε επάνω σε αυτό η βουλγαρική κυβέρνηση και το 
τσαρικό παλάτι. Η Ένωση Λεσχών δεν κατόρθωσε ποτέ να εξελιχθεί σε µαζικό λαϊκό κόµµα. 
Αιτία ήταν οι αντιλαϊκές διαθέσεις της ηγεσίας και των µελών, η επιµονή να πρεσβεύουν ένα 
βουλγαρικό ηγεµονιστικό εθνικισµό. 

Το καλοκαίρι του 1908, στη Θεσσαλονίκη, σηµειώθηκε συρροή ατόµων από τη 
Βουλγαρία, που απέβλεπαν στη διάδοση των ιδεών τους και σε κοινωνικές ζυµώσεις, όπως ο 



Sandanski, οι Dimo Hadzidimov, Tomov, Nikolaj Harlakov, ο Εβραίος Benaroja και άλλοι. Το 
1909, από τη συγχώνευση των εφηµερίδων της Θεσσαλονίκης Konstitucionna Zarja και Edinstvo 
προήλθε η Narodna Volja, όργανο του Εθνικού Οµοσπονδιακού Κόµµατος, η οποία προετοίµασε 
ιδεολογικά τη µετουσίωσή του στο Λαϊκό Οµοσπονδιακό Κόµµα. Στις 3 µε 10 Αυγούστου 1909, 
πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο Splendid, το ιδρυτικό συνέδριο του νέου 
κόµµατος. Συµµετείχαν 15 οργανώσεις µε 38 συνέδρους, µεταξύ των οποίων ο Sandanski από το 
Μελένικο, οι Vlahov και Kosta Jankov από τη Θεσσαλονίκη κ.ά. Στόχοι του νέου κόµµατος ήταν 
η δηµιουργία, προσωρινά, µόνο Βουλγαρικού Τµήµατος, για λόγους γλώσσας και επικοινωνίας, 
η προσέλκυση των καταστραµµένων µικροϊδιοκτητών, η πάλη κατά των Λεσχών, η συνεργασία 
µε τους Νεότουρκους εναντίον της µοναρχίας παρόλο το συντηρητισµό και τον εθνικισµό τους. 
Στην εφηµερίδα Narodna Volja, η αρθρογραφία στρεφόταν κατά του σωβινισµού και υπέρ της 
ενότητας των κοινωνικών στρωµάτων που αποτελούσαν την πλειοψηφία –των µικρεµπόρων, 
καταστηµαταρχών, τεχνιτών–. Ζητούσε ελευθερία, σταθεροποίηση του συνταγµατικού 
καθεστώτος και µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, ενώ, αντικρούοντας την πολιτική των Λεσχών, 
υποστήριζε την πάλη για πλήρη ανεξαρτησία της χώρας και ισότητα όλων των εθνοτήτων, µε 
στόχο τη δηµιουργία οθωµανικών δηµοκρατικών κοµµάτων σε οµόσπονδη βάση. Μετά την 
εκδίωξη του Sandanski από το κόµµα, η εφηµερίδα εµπνεόταν από τις ιδέες του Vlahov και της 
οµάδας του. 

Για το Οµοσπονδιακό Κόµµα του Sandanski, ο Glavinov υποστήριζε ότι επρόκειτο για 
ένα κόµµα µικροαστικό, µικροϊδιοκτητών, που, ζητώντας µεταρρυθµίσεις όπως το µοίρασµα της 
γης, απλά δυνάµωνε τη µικροαστική βάση της κοινωνίας µε τη δηµιουργία νέων 
µικροϊδιοκτητών, αλλά και εθνικιστικό, προσκολληµένο στο βουλγαρικό κράτος. 

Οι Νεότουρκοι, το 1908, κατά την αναζήτηση πολιτικών δυνάµεων για να στηριχθούν, 
απευθύνθηκαν για βοήθεια στις βουλγαρικές επαναστατικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στην οµάδα 
του Sandanski. Αναµφίβολα, στο πρώτο στάδιο της εξουσίας τους, ήταν πρόθυµοι για 
παραχωρήσεις σε δηµοκρατική κατεύθυνση. Το ζήτηµα προς εκτίµηση είναι µέχρι ποιο βαθµό οι 
βουλγαρικές οργανώσεις κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν τις στιγµές υποχωρητικότητας των 
Νεοτούρκων. Η άποψη που κυριάρχησε επάνω σε αυτό το ερώτηµα θεώρησε ότι οι κατά το 
µάλλον ή ήττον µεγαλοϊδεατικές εθνικιστικές επιδιώξεις, η εχθρότητα προς τη νέα εξουσία, αντί 
να κατευθύνουν το νεοτουρκικό κίνηµα προς την πρόοδο το έσπρωξαν στο δρόµο του 
συµβιβασµού µε τη µοναρχία και την αντίδραση, µία ευθύνη που αποδιδόταν εξίσου, εκτός από 
τις ντόπιες οργανώσεις, και στο βουλγαρικό κράτος, στο τσαρικό παλάτι και στην Εξαρχία. Με 
τις βιαιοπραγίες και την ηθική αυτουργία σε εγκληµατικές ενέργειες που τις αποκαλούσαν 
“απελευθερωτικό πόλεµο στην Τουρκία”, οι “απόστολοι του βουλγαρικού σωβινισµού” έγιναν 
“πρόξενοι ή συνεργοί αιµατηρών, λαοκτόνων «επαναστατικών» ενεργειών”. Τα γεγονότα έγιναν 
αντικείµενο κριτικής εκ µέρους των βουλγαρικών προοδευτικών κύκλων ως µία προσπάθεια της 
µοναρχοαστικής αντίδρασης στη Βουλγαρία να στρέψει τη λαϊκή µάζα στον εθνικισµό και στο 
µιλιταρισµό, ενισχύοντας συγχρόνως τον τουρκικό φανατισµό στη Μακεδονία. Η χρεοκοπηµένη 
πολιτική της ΕΜΑΕΟ, τονιζόταν, “πληρώθηκε ακριβά, µε δισεκατοµµύρια leva στη Βουλγαρία 
και άφθονη αιµατοχυσία στη Μακεδονία”. 

 
2. Η πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
2.1. Φυσική θέση. 
 
“Το µαργαριτάρι του Αιγαίου ”, “η πόλις ηµών, η εµπορικωτέρα και πολυπληθεστέρα 

πασών της Ελλάδος και της Βαλκανικής ολοκλήρου ”, αυτό το µέρος λοιπόν, από πλευράς 
φυσικών όρων, βρέθηκε ευνοηµένο. Προνοµιακή γεωγραφική θέση, εδαφική µορφολογία καλή, 
µε ποτάµια και µία εύφορη πεδιάδα, και µε λιµάνι στη θάλασσα, που εξασφάλιζε την κίνηση. 
Ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες, µε τον άνεµο Βαρδάρη να αναζωογονεί συχνά την ατµόσφαιρα. 
Αυτοί οι παράγοντες, µαζί µε τον άνθρωπο που εργάσθηκε αδιάκοπα επί αιώνες και δηµιούργησε 



την κοινωνία της περιοχής, συνδέονταν άµεσα µε την ιστορική της ανάπτυξη και καθόριζαν το 
οικονοµικό-κοινωνικό της επίπεδο. 

Η Θεσσαλονίκη, σε βόρειο πλάτος 40Ί38' και ανατολικό µήκος 22Ί57', κείται στο µυχό 
του έσω Θερµαϊκού Κόλπου, που σχηµατίζεται δυτικά από το ακρωτήριο των εκβολών του 
ποταµού Αξιού και ανατολικά από το ακρωτήριο του Καρά-µπουρνού, και εκτείνεται από τις 
υπώρειες του όρους Χορτιάτη µέχρι τη θάλασσα, σχηµατίζοντας ένα ηµικύκλιο, του οποίου η 
διάµετρος αποτελείται από τα κρηπιδώµατα και την παραλιακή λεωφόρο. Στο εσωτερικό του 
ηµικυκλίου εκτεινόταν η πόλη, µε τα σπίτια κτισµένα µέχρι τις κορυφές των λόφων. 

Το κλίµα στα παράλια του Θερµαϊκού είναι ηπειρωτικό, µε χειµώνα ψυχρό και 
καλοκαίρι ζεστό. Λόγω των υδάτων της περιοχής (θάλασσα, ποτάµια, λίµνες), η υγρασία είναι 
αυξηµένη. Η µέση θερµοκρασία, κατά τα έτη 1892-1911, ήταν από 6.36 ΊC –τον Ιανουάριο– 
µέχρι 26.56 ΊC –τον Ιούλιο– και ο µέσος όρος ύψους βροχής, κατά τα ίδια έτη, από 49,8 
χιλιοστόµετρα –το Μάρτιο– µέχρι 18,7 χιλιοστόµετρα –τον Ιούλιο–. 

Στην αρχή του αιώνα, η Θεσσαλονίκη διατηρούσε τα σηµάδια του παρελθόντος της. 
Βορείως της πόλης σώζονταν τα τείχη και από πίσω η βυζαντινή ακρόπολη. Στο 
βορειοανατολικό άκρο βρισκόταν το φρούριο του Yedi Kule (αποτελούµενο από επτά πύργους, 
όπως δηλώνει και η ονοµασία του). Στην παραλία, δίπλα στην οποία ήταν κτισµένη η πόλη, 
µήκους 2 χιλιοµέτρων και πλάτος 10 µέτρων, είχε διατηρηθεί ο Λευκός Πύργος. Παράλληλα 
προς την παραλία, η Εγνατία οδός –τµήµα της άλλοτε µεγάλης στρατιωτικής λεωφόρου των 
Ρωµαίων και των Βυζαντινών, η οποία οδηγούσε από το ∆υρράχιο στην Κωνσταντινούπολη –, 
διέσχιζε την πόλη από τα δυτικά (Βαρδάρι) προς τα ανατολικά (πλατεία Καλαµαριάς). Πολλές 
παράλληλοι και περισσότερες κάθετοι προς την Εγνατία οριοθετούσαν τις συνοικίες. Κάθετα 
προς την παραλία κατερχόταν η λεωφόρος Hamidiye, η οποία χώριζε την παλαιά πόλη από την 
ανατολική περιοχή, τη γνωστή µε την ονοµασία Τµήµα Εξοχών. ∆υτικά, προς το µέρος του 
Αξιού ποταµού, ήταν συγκεντρωµένοι οι σταθµοί των σιδηροδρόµων. 

Το µεγαλύτερο µέρος της πόλης ήταν ανακαινισµένο, µετά τις διαδοχικές πυρκαγιές, στις 
4-9-1890, 24-8-1896, 20-7-1898. Το λιµάνι είχε εκσυγχρονισθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Την προνοµιακή του θέση επέτεινε το γεγονός ότι ο Θερµαϊκός Κόλπος είναι ασφαλής για τα 
πλοία λόγω του µεγάλου του βάθους. Κάποια µόνο προσοχή χρειαζόταν, εκείνη την εποχή, κατά 
την προσέγγιση στις βόρειες ακτές του, όπου υπάρχουν αβαθή σηµεία. Χρειαζόταν επίσης 
προσοχή, κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, στα ρεύµατα που δηµιουργούνται από την τήξη 
του χιονιού. Στην περιοχή του λιµανιού υπήρχε κατάλληλος χώρος για αγκυροβόλιο µε βάθος 13-
16 µέτρα. Ακατάλληλα ήταν µόνο τα αβαθή (10-13 µέτρα), ιδίως ένα σηµείο µπροστά στο 
αγκυροβόλιο του λιµανιού, βάθους 7,3 µέτρων. 

 
2.2. ∆ηµογραφία. 
 
Για τον πληθυσµό της Θεσσαλονίκης και τη σύνθεσή του, σε διάφορα χρονικά 

διαστήµατα, ορισµένες εκτιµήσεις είναι οι εξής. 
 
Πίνακας 2. Ο πληθυσµός της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1895, 1906, 1908 και 1913. 
 
Πηγή: 
Για το 1895: Risal, La ville convoitée..., ό.π., σελ. 254. 
Για το 1906: Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών..., ό.π., σελ. 27. 
Για το 1908: I. K. Hasiotis - Giula Kassapian, “The Armenian colony in Thessaloniki”, 

Balkan Studies, 31, N° 2, Thessaloniki 1990, σελ. 214-215. 
Για το 1913: Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, Έγγραφα και σηµειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής 

διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-1913), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1951, 
σελ. 51. 

 



Στις νέες ελληνικές περιοχές, µετά το 1912, σηµειώθηκε µεγάλη µείωση του πληθυσµού, 
περίπου 20%, που οφειλόταν στη µετακίνηση των διαφόρων εθνοτήτων εξαιτίας της αλλαγής των 
συνόρων. Στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης, η µείωση ήταν περίπου 250-300.000 κάτοικοι, από τους 
οποίους 90.000 ήταν µουσουλµάνοι, αρκετοί σλαβόφωνοι κ.λπ. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τη 
συρρίκνωση του πληθυσµού (µείωση κατά 15.000 περίπου άτοµα) ακολούθησε αύξηση, λόγω 
των Ελλήνων εποίκων από τη Θράκη και Μικρά Ασία (µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους και ως 
συνέπειά τους, διώχθηκαν 150.000 Έλληνες προς το εσωτερικό της χώρας, ενώ άλλοι 50.000 
Έλληνες ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν αρχικά γύρω από τη 
Θεσσαλονίκη και συντηρούνταν από την κρατική επιτροπή προσφύγων. 

Οι κάτοικοι της πόλης, αλλοεθνείς που ζούσαν δίπλα-δίπλα, διατηρούσαν τα ήθη, έθιµα, 
τη θρησκεία και τις παραδόσεις της εθνότητας στην οποία ανήκαν. Η ακριβής εθνολογική 
καταγραφή του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη. Οι περισσότερες από τις πηγές που 
παρουσιάζουν αριθµούς εξυπηρετούσαν εθνικές σκοπιµότητες, όταν εµφάνιζαν την κάθε 
κοινότητα είτε πολυάνθρωπη και δυνατή είτε απορφανισµένη. Η ισραηλιτική κοινότητα ήταν η 
επικρατέστερη. 

 
3. Η οικονοµική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. 
 
3.1. Ο πρωτογενής τοµέας. 
 
Καλλιέργειες, κτηνοτροφία. 
Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης έχει µακρά ιστορία παραγωγής αγροτικών αγαθών. Η 

σιτοκαλλιέργεια, ορυζοκαλλιέργεια, αµπελουργία, ελαιοκοµία, καπνοκαλλιέργεια, σηροτροφία, 
µελισσοκοµία, επίσης η κτηνοτροφία, δασοκοµία, αλιεία, ήταν παραδοσιακές οικονοµικές 
δραστηριότητες, µε συνεισφορά στην κάλυψη τοπικών αναγκών και –σε περιορισµένη, βέβαια, 
κλίµακα– στο εξαγωγικό εµπόριο.  

Ο καπνός ήταν το κατεξοχήν προϊόν που συντηρούσε τους αγροτικούς πληθυσµούς και, 
από οικονοµικής απόψεως, η προϋπόθεση ανάπτυξης του κοινωνικού κινήµατός τους. Πριν από 
το 1912, το προϊόν και οι καλλιεργητές του, εξαρτώµενοι αποκλειστικά από τη Rιgie, υπέστησαν 
την αυθαιρεσία των αρµοδίων. Με βάση τους όρους ίδρυσής του, το Μονοπώλιο όφειλε να 
παρέχει στους αγρότες χρηµατικές προκαταβολές αρκετές για τη διευκόλυνση της παραγωγής 
των καπνών. Στη συνέχεια, οι καλλιεργητές ήταν ελεύθεροι να διαθέσουν το προϊόν τους προς 
εξαγωγή επιστρέφοντας απλά το χρέος τους στην εταιρεία. Όφειλε επίσης να κατασκευάσει 
καπναποθήκες για τη δωρεάν συντήρηση της σοδειάς. Η εταιρεία επωφελήθηκε από τη διαφθορά 
των αξιωµατούχων για να αθετήσει την υπογραφή της. Παρείχε δάνεια µόνο µε τη γραπτή 
υποχρέωση ότι θα πωλήσουν τα καπνά τους σε αυτή, σε ορισµένες περιπτώσεις απαγόρευε την 
καλλιέργεια αντί να την ενθαρρύνει και αµέλησε να κατασκευάσει αποθήκες. 

Οι πόλεµοι είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση ή αναστολή πολλών δραστηριοτήτων του 
πρωτογενούς τοµέα. Στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πρώτα εµφανή αποτελέσµατα του Πρώτου 
Βαλκανικού Πολέµου ήταν η σιτοδεία και, κατά συνέπεια, η πείνα. Σύµφωνα µε τηλεγράφηµα 
του πράκτορα του Lloyd στην πόλη, στις αρχές του Νοεµβρίου 1912 επικρατούσε πανικός λόγω 
της έλλειψης ψωµιού. Η καπνοπαραγωγή των µουσουλµάνων και Βουλγάρων καλλιεργητών της 
περιοχής, ενώ από 13.593 τόννους το 1910 αυξήθηκε το 1911 σε 14.902 τόννους, το 1912 
ελαττώθηκε στους 9.483 τόννους –κατά 30,24% λιγότερη σε σχέση µε το 1910–. 

 
∆άση, υλοτοµία. 
Τα δάση της περιοχής Θεσσαλονίκης χρησίµευαν, σε µία µικρή κλίµακα, στην υλοτοµία. 

Τα κυριότερα βρίσκονταν στο όρος Χορτιάτη, µε πλατύφυλλα δένδρα –δρυς και οξιές, λιγότερο 
καστανιές –. Κοντά στο Ασβεστοχώριον, όπως και προς την κατεύθυνση της Χαλκιδικής, 
υπήρχαν µικρότερες δασικές εκτάσεις. Το µεγαλύτερο µέρος των ποσοτήτων ξυλείας 
προορίζονταν για χρησιµοποίηση σε κατασκευές, το υπόλοιπο για απανθράκωση. 



 
Μεταλλεία-λατοµεία, κατεργασία ορυκτών. 
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου η γεωλογική εξέλιξη προκάλεσε γενική 

µεταµόρφωση της γήινης επιφάνειας, έξοδο µαγµάτων και ποικίλα άλλα φαινόµενα µηχανικής 
και χηµικής φύσης, είχαν εντοπισθεί κοιτάσµατα ενώσεων µετάλλων και αµετάλλων. 

Η εκµετάλλευση του υπεδάφους, εξαιρετικά επικερδής τοµέας δραστηριότητας–όπως 
είναι γνωστό–, απαιτούσε κεφάλαια και τεχνογνωσία. Στην οθωµανική Μακεδονία, οι 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις ήταν στα χέρια ξένων επενδυτών και ντόπιων Ισραηλιτών, µε 
προορισµό την εξαγωγή πρώτης ύλης για τις ανάγκες της βιοµηχανίας των αναπτυγµένων χωρών.  

Επί οθωµανικής κυριαρχίας, τα κοιτάσµατα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τα 
οποία υφίσταντο εκµετάλλευση, ήταν χρωµίτης στην Ορµύλια –2 έως 8.000 τόννοι–, στη Βάβδο, 
Νάουσα και Βέροια, αντιµονίτης στο Λαχανά, επίσης γαληνίτης στον Ίσβορο, στη Γουµένισσα 
και στην περιοχή Κιλκίς (µε προσµίξεις χρυσού και αργύρου στην τελευταία περίπτωση).  

Στον κλάδο της ασβεστοποιίας, υπήρχε µία σύγχρονη µονάδα, στο χωριό Κιριτσκόι 
(Ασβεστοχώριον), 9 χιλιόµετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο φούρνος της είχε 5 εξωτερικές 
εστίες, µε δυνατότητα παραγωγής ηµερησίως 10 τόννων ασβέστου. Η µεταφορά άνθρακα στο 
εργοστάσιο και η αποστολή του προϊόντος γινόταν µε δίτροχα κάρα των 600 κιλών. Σύντοµα η 
παραγωγή ήταν ανεπαρκής και δηµιουργήθηκε δίπλα στον υπάρχοντα φούρνο ένας δεύτερος, 
κυκλικός. 

Τα µεταλλικά ύδατα µε θεραπευτική ανυσιµότητα, τα οποία από εκείνη την εποχή 
χρησιµοποιούσε το κοινό, βρίσκονταν στο Λαγκαδά (θειούχα, θερµοκρασίας 37-39οC), στο 
Σέδες (θειούχα) και στo Εγρί Μπουτζάκ [Νέα Απολλωνία]. 

 
3.2. Ο δευτερογενής τοµέας. 
 
Σύµφωνα µε την άποψη του Γεωργίου Κοφινά, τµηµατάρχη του Υπουργείου 

Οικονοµικών την εποχή της ενσωµάτωσης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, η 
βιοµηχανία επί τουρκοκρατίας δεν κατόρθωσε να αναπτυχθεί αποτελεσµατικά εξαιτίας µίας 
σειράς παραγόντων: έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή (σφαγές κ.ά.), έλλειψη επαρκών 
κεφαλαίων, υψηλός τελωνειακός δασµός (το 1906 ήταν 8% και το 1907 ανήλθε στο 11%). 
Ωστόσο, οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις του 1885, επί Abdulhamit II, προώθησαν τη βιοµηχανική 
παραγωγή της Θεσσαλονίκης και, κατά τα τελευταία χρόνια της οθωµανικής της περιόδου, η 
σηµασία της δεν είχε εκτιµηθεί µόνον εξαιτίας της θέσης της ως σηµαντικού εµπορικού και 
συγκοινωνιακού κόµβου, αλλά επίσης και για την αξιοσηµείωτη βιοµηχανική της ανάπτυξη. Το 
γεγονός είχε σχέση µε την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να ενθαρρύνει την ίδρυση 
βιοµηχανιών (µέσω της ατέλειας για την εισαγωγή µηχανολογικού εξοπλισµού εργοστασίων 
κ.λπ.), αλλά ήταν και σε συνάρτηση µε τη γενικότερη οικονοµική εξέλιξη της Μακεδονίας, µε 
την ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης, µε την αύξηση της επεξεργασίας καπνού και την εξαιρετική 
οικοδοµική δραστηριότητα –µε τα πολυάριθµα δηµόσια έργα–, που συνολικά απαιτούσαν ένα 
σταθερό εργατικό πληθυσµό. Τέλος, η αστικοδηµοκρατική αλλαγή του 1908 και η θεσµοθέτηση 
Συντάγµατος έπαιξε το ρόλο καταλύτη σε αυτές τις διεργασίες. 

Στη Θεσσαλονίκη, τον ηγετικό ρόλο στη βιοµηχανία κατείχε η πασίγνωστη οικογένεια 
Allatini. Η συνολική περιουσία της υπολογιζόταν σε 50 εκατοµµύρια φράγκα. Από πολλά χρόνια 
οι αδελφοί Allatini πρωταγωνιστούσαν στην οικονοµική ζωή της Θεσσαλονίκης. Μερικοί από 
τους συνεργάτες τους –οι θεσσαλονικιές οικογένειες Fernandez και Misrachi και µέσω των 
τελευταίων η οικογένεια Torres– συνδέθηκαν αργότερα µαζί τους µε συγγενικούς δεσµούς και 
απέκτησαν έτσι άµεση συµµετοχή στις επιχειρήσεις τους. ∆ηµιούργησαν, σε στενή σύνδεση, 
έναν επιχειρηµατικό όµιλο, µε δραστηριότητες που απλώνονταν σε διάφορους επαγγελµατικούς 
κλάδους. Η ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων του συγκροτήµατος Allatini ήταν η εξαγωγή 
εγχώριων γεωργικών προϊόντων. Σηµαντική ήταν η επιχείρηση σιτηρών, που υπήρξε η πρώτη 
καθαυτό βιοµηχανική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης και που µάλιστα οδήγησε µετά από 50 



χρόνια στην ίδρυση του ατµόµυλου Allatini. Επίσης το 1880, µε βάση ένα µικρό κεραµοποιείο, 
ιδρύθηκε το µεγάλο εργοστάσιο κεραµοποιίας Allatini. Ενώ στη συνέχεια οι Allatini επιδίδονταν 
ιδιαίτερα σε εξορυκτικές επιχειρήσεις, παρουσιάσθηκαν οι Misrachi, Fernandez και Torres όλο 
και περισσότερο ως ιδρυτές εργοστασίων, πάντοτε µε την υποστήριξη των Allatini και 
παρακινούµενοι στις νέες επιχειρήσεις τους ως επί το πλείστον από τις βασικές επιχειρήσεις του 
οίκου Allatini. Σε στενή λοιπόν σχέση µε τη βιοµηχανία σιτηρών ιδρύθηκαν αρχικά µία 
οινοπνευµατοποιία και στη συνέχεια η ζυθοποιία Misrachi, Fernandez & Cie, καθώς και το 
κλωστήριο βάµβακος Torres, Misrachi & Cie. Τα κέρδη από την επιχείρηση εξαγωγής καπνού, 
στην οποία βρίσκονταν σε διευθυντική θέση οι Misrachi, και τα κέρδη από το Μύλο αποτέλεσαν 
τελικά τη βάση της υφαντουργίας Torres & Cie, το 1906, που άρχισε την παραγωγή χονδρών 
υφασµάτων και σάκων µε πρώτη ύλη φυτικές ίνες. Η έκταση και η ποικιλία των επιχειρήσεων 
του συγκροτήµατος Allatini, καθώς και οι φιλόδοξες επενδύσεις στον εξορυκτικό τοµέα, 
οδήγησαν τις κυριότερες επιχειρήσεις –και κυρίως τις βιοµηχανικές– του συγκροτήµατος στη 
σύνδεση και χρηµατοδότηση από ξένα κεφάλαια. Αρχή έγινε το 1897 µε εκείνες τις επιχειρήσεις, 
στις οποίες µετείχαν κατά κύριο λόγο οι Allatini: η Επιχείρηση Καπνού (πρόδροµος της 
Commercial Company of Salonica Ltd.) και ο Μύλος και η Κεραµοποιία (οι δύο αυτές 
επιχειρήσεις ενώθηκαν στη Sociιtι Anonyme Ottomane Industrielle et Commerciale de 
Salonique). Το 1905, το κλωστήριο βάµβακος έγινε ανώνυµη µετοχική εταιρεία, το ίδιο και η 
ζυθοποιία το 1911, ώστε ιδιωτική εταιρεία να παραµένει µόνον η υφαντουργία φυτικών ινών. 
Ακόµη και µετά την εισροή ξένων κεφαλαίων, οι ιδρυτές των επιχειρήσεων παρέµεναν 
µεγαλοµέτοχοι. 

Πέρα από τις επιχειρήσεις εκείνων των µεγαλοεπιχειρηµατιών που συνδέονταν µε 
συγγενικούς δεσµούς, άλλες µικρές ατοµικές επιχειρήσεις στη βιοµηχανία της Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζονταν αυτή την εποχή σπάνια. Κοντά σε έναν περιορισµένο αριθµό µύλων µεσαίου και 
µικρού µεγέθους υπήρχαν πολύ µικρές µονάδες, σε µεγάλο αριθµό, στις οποίες δεν υπήρχαν 
πολλοί συνέταιροι. Σχεδόν πάντα επρόκειτο για ατοµικές επιχειρήσεις. Η µέχρι πρόσφατα 
άγνωστη µορφή της ανώνυµης µετοχικής εταιρείας, για την οποία δεν υπήρχαν στην Τουρκία 
νοµικές διατάξεις, βρήκε εφαρµογή µέχρι το 1912 µόνο σποραδικά, και βέβαια για περιπτώσεις 
οικογενειακής επιχείρησης. 

Μετά το 1913, τα άµεσα ζητήµατα που αντιµετώπισε το ελληνικό κράτος ήταν, πρώτο, η 
απογραφή του υπάρχοντος βιοµηχανικού και βιοτεχνικού δυναµικού, δεύτερο, η λήψη µέτρων 
για την ενίσχυση της ντόπιας βιοµηχανίας και, τρίτο, η σύνδεση µε το βιοµηχανικό δυναµικό και 
το εµπορικό κύκλωµα της Παλαιάς Ελλάδας. 

Ένα από τα πρώτα µέτρα υποστήριξης της βιοµηχανίας ήταν, όπως ήδη είπαµε, η ατέλεια 
για τις εισαγόµενες πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα προϊόντα µε προορισµό την επεξεργασία 
και επανεξαγωγή τους. Ακολούθησε η προσπάθεια να υποστηριχθούν οι µεγάλες µονάδες 
παραγωγής αγαθών, ενέργειας κ.λπ., ώστε να καταστούν κερδοφόρες. 

Ο όµιλος Allatini εξακολούθησε και µετά το 1913 να έχει τα πρωτεία στην πόλη. Ήταν, 
ωστόσο, φυσικό να παρατηρηθεί πτώση της επιρροής του, λόγω της παρεµβολής άλλων 
οικονοµικών κύκλων, που επωφελήθηκαν από την αλλαγή καθεστώτος, επίσης λόγω των 
νοµοτελειακών οικονοµικών αλλαγών, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίων, που 
συντέλεσαν στην αύξηση του αριθµού των µετοχικών εταιρειών. 

Η ανασκόπηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της εγγύς 
περιοχής, από την ίδρυσή τους µέχρι το 1913, αποκαλύπτει τη λειτουργία σηµαντικών µονάδων. 

 
Πίνακας 3. Οι παλαιότερες επιχειρήσεις του οικονοµικού τριγώνου Θεσσαλονίκη-

Βέροια-Έδεσσα. 
 
Πηγές: Salonik..., ό.π., passim. Φωνή του Λαού (Θεσσαλονίκη), 20-4-1919. Ιωάννης 

Βεκρής, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1921 (Annuaire Commerciale du 1921), Παπανέστορος, 
Θεσσαλονίκη 1921, σελ. 222-223. Id., Εµπορικόν Εγκόλπιον 1922 (Annuaire Commerciale du 



1922), Abravanel, Θεσσαλονίκη 1922, σελ. 207-215, 303-304. Νάουσα (Νάουσα), 26-2-1928. 
Γεώργιος Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, Ένωσις, 
Θεσσαλονίκη 1936, σελ. 121-136, 166-171. Νικόλαος Σιδέρης, Η Ελληνική Βιοµηχανία, 
Σπυρόπουλος, Αθήναι 1955, passim. Θεσσαλονίκη, 1912-1940. Βιοµηχανία και πόλη, κείµενα: 
Βασίλης Κολώνας - Όλγα Τραγανού-∆εληγιάννη, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη 1989, passim (ορισµένοι 
αριθµοί σύµφωνα µε ίδιους υπολογισµούς). 

 
Στο περιθώριο της οργανωµένης βιοµηχανικής δραστηριότητας, η µικρή µανιφατούρα 

επιβίωνε, µε συνεχείς απώλειες στο συνολικό κύκλο εργασιών, καθώς οι επενδυτές κεφαλαίων 
έτειναν να καταλάβουν µία µονοπωλιακή θέση στην παραγωγή και στο εµπόριο. Συνέπλεε µε τη 
µικρή ατοµική παραγωγή και µεταποίηση και µε το µικρεµπόριο, υφιστάµενη µεταλλάξεις καθώς 
προσαρµοζόταν κάθε φορά στις νέες συνθήκες. 

Κρίναµε χρήσιµο να παραθέσουµε στη συνέχεια διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
µε τις σηµαντικότερες δραστηριότητες της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας. 

 
3.2.1. Ο επισιτιστικός κλάδος. 
Ο τοµέας της αλευροβιοµηχανίας (και παράλληλα της κεραµουργίας) κυριαρχούνταν 

ανέκαθεν στη Θεσσαλονίκη από τον όµιλο Allatini. Η επιχείρηση είχε την επωνυµία Société 
Anonyme Ottomane Industrielle et Commerciale de Salonique. Το µετοχικό κεφάλαιο ήταν 3 
εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα, εκ 30.000 µετοχών (η αξία µίας µετοχής ήταν δηλαδή 100 
φράγκα). Τα 1.500.000 φράγκα –το ποσό της αξίας του ατµοµύλου µε όλες τις εγκαταστάσεις 
του– είχαν καταβληθεί από τους αδελφούς Allatini. Τα τοκοµερίδια για το 1909 ήταν 6%, για το 
1910 και για το 1911 από 5%. Η απασχόληση της εταιρείας στον κλάδο των αλεύρων συνάντησε 
θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις: αφ’ενός η πόλη ήταν εµπορικό, ναυτιλιακό κέντρο και 
συγκοινωνιακός κόµβος, δηλαδή παρουσίαζε τις κατάλληλες συνθήκες για την πώληση και 
διακίνηση των αλεύρων. Αφ’ετέρου έλειπε η εγχώρια πρώτη ύλη, ο σίτος, καθαρό σηµάδι της 
τραγικής κατάστασης της αγροτικής οικονοµίας στην ενδοχώρα. Ο µύλος δηµιουργήθηκε το 
1857 και τέθηκε σε λειτουργία από κοινού από τον οίκο Allatini και τους Grands Moulins de 
Corbeil της Γαλλίας. Το 1897 µετατράπηκε σε ανώνυµη µετοχική εταιρεία, µε προβλεπόµενη 
διάρκεια 50 έτη. Το 1898 κάηκε και στη θέση του δηµιουργήθηκε ένας νέος µεγαλύτερος και 
υπερσύγχρονος αυτοµατοποιηµένος µύλος, κόστους 2,75 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, που 
αποπερατώθηκε και επαναλειτούργησε το 1900. Οι προδιαγραφές του εργοστασίου ήταν για 
ηµερήσια παραγωγή 19 βαγονιών των 10 τόννων και maximum εντατική παραγωγή µέχρι 22 
βαγόνια. Στην πραγµατικότητα, σπάνια άλεθε ποσότητα πάνω από 15 βαγόνια. Πηγή ενέργειας 
είχε µία ατµοµηχανή 700 ίππων, µε συνήθη απόδοση 500-550 ίππους, χρησιµοποιώντας 
παράλληλα ως εφεδρική την ατµοµηχανή του παλαιού µύλου, 400 ίππων. Το µηχανικό 
εξοπλισµό συµπλήρωναν 44 ειδικές µηχανές (Doppelwalzenstόhle), καθώς και 36 άλλες 
(Plansichter). Στις εγκαταστάσεις του περιλαµβάνονταν ένας µικρός ιδιωτικός µώλος και ένας 
σιρός (silo) µε σύστηµα φόρτωσης σε πλοία, επίσης µία σιδηροδροµική γραµµή. Στην επιχείρηση 
απασχολούνταν συνολικά 100 περίπου εργάτες, από τους οποίους οι 20 αποκλειστικά στην 
παραγωγή. Το 1907, η ποσότητα σίτου που υποβλήθηκε σε επεξεργασία ανήλθε στους 32.900 
τόννους. 

Στον κλάδο της ζυθοποιίας, τα δύο ζυθοποιεία της Θεσσαλονίκης, το Όλυµπος και το 
Νάουσα, είχαν τις εγκαταστάσεις τους στο Μπεχτσινάρ, το ένα απέναντι ακριβώς από το άλλο. 
Το Όλυµπος, µε εξαγωγές επί τουρκοκρατίας στη Θράκη και Κωνσταντινούπολη, ήταν το 
µεγαλύτερο, αλλά και ένα από τα µεγαλύτερα και παλαιότερα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Είχε 
ιδρυθεί από τους Allatini αρχικά, το 1883, ως οινοπνευµατοποιείο. Το 1885 η επιχείρηση άρχισε 
να παράγει, µε γαλλικό εξοπλισµό, υψηλού βαθµού επεξεργασµένο οινόπνευµα, µε στόχο τα 
15.000 εκατόλιτρα. Λειτούργησε έτσι για δυόµισι περίπου χρόνια. Το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων 
της επιχείρησης έδειξε ότι η επένδυση είχε προοπτική, λόγω µικρού περιθωρίου κέρδους 
(περίπου 7%), τη σώρευση ζηµιών στο άµεσο µέλλον ύψους άνω του ενός εκατοµµυρίου 



φράγκων. Πάνω στις βάσεις της υφιστάµενης παραγωγικής µονάδας, η επιχείρηση µετατράπηκε 
το 1892 σε ζυθοποιείο, το Olympos. Στο τέλος του 1911 έγιναν πρόσθετες νέες εγκαταστάσεις 
και η ιδιοκτησία πέρασε στη Sociιtι Anonyme Brasserie Olympos της επιχείρησης Misrachi, 
Fernandez & Cie. Το µετοχικό κεφάλαιο ήταν 60.000 τουρκικές λίρες και στη συνέχεια αυξήθηκε 
στις 80.000 τουρκικές λίρες (µε την έκδοση χρεωγράφου αξίας 20.000 τουρκικών λιρών), του 
οποίου ένα ποσοστό 70-75% κατείχε η Selβnik Bankasι (Banque de Salonique). Η ζυθοποιία 
ξεκίνησε µε την παλιά παραγωγική δυνατότητα των 4.000 εκατόλιτρων και οι πωλήσεις του 
πρώτου χρόνου ήταν λιγότερο από 3.000 εκατόλιτρα, χωρίς την πραγµατοποίηση κέρδους, λόγω 
του υψηλού κόστους παραγωγής για έναν τόσο µικρό όγκο. Ακολούθησαν διαδοχικές επεκτάσεις 
του εργοστασίου, ώστε στο τέλος του 1912 είχε πια τη δυνατότητα παραγωγής 60.000 
εκατόλιτρων υπό φυσιολογικές συνθήκες, ή και δυνατότητα µέγιστης παραγωγής 80.000 
εκατόλιτρων. Η παραγωγή ζύθου, κατά τα έτη 1911-1913, ήταν ίση µε 2.744.713 χιλιόγραµµα 
για το διάστηµα από την 1-3-1911 ως τις 28-2-1912, 2.779.796 χιλιόγραµµα από την 1-3-1912 ως 
τις 28-2-1913 και 3.087.961 χιλιόγραµµα από την 1-3-1913 ως τις 30-9-1913. 

Η κίνηση του εργοστασίου επιτυγχανόταν µε ατµό, από 3 δίπυρους λέβητες θερµαντικής 
επιφάνειας 60 τετραγωνικών µέτρων. Για καύσιµα χρησιµοποιούσε είτε τουρκικό άνθρακα (από 
την Ηράκλεια) είτε αγγλικό (από το Cardiff), επιτυγχάνοντας την κίνηση µίας ατµοµηχανής 250 
ίππων. Υπήρχε και µία εφεδρική, παλαιά ατµοµηχανή, µάρκας Augsburg, 150 ίππων. Όλη η 
εγκατάσταση είχε, κατά τα άλλα, ηλεκτρική τροφοδοσία από µία γεννήτρια 90 ίππων. Η 
συνολική ισχύς που διέθετε το εργοστάσιο ήταν, δηλαδή, περίπου 500 ίπποι. Ο υπόλοιπος 
εξοπλισµός ήταν ένα ξηραντήριο και 4 κλίβανοι. Το εργοστάσιο παρήγαγε ζύθο όγκου 1.020 
εκατόλιτρων σε βαρέλια και άνω των 1.600 εκατόλιτρων σε πίθους. Οι αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις του ήταν µοντέρνες, σε µία προσπάθεια να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες 
αποθήκευσης λόγω του ζεστού κλίµατος της πόλης. ∆ιέθετε επίσης βυνοποιείο (το µοναδικό το 
1914 σε όλη την Ελλάδα), που χρησιµοποιούσε ντόπια κριθή, αποκοµίζοντας µεγαλύτερα κέρδη 
µε την αποφυγή πληρωµής φόρων για την εισαγωγή βύνης από το εξωτερικό, όπως τα υπόλοιπα 
ζυθοποιεία. Στο παρελθόν, ένα µέρος της κριθής εισαγόταν από την Ανατολία, ενώ η ζύµη 
(µαγιά) από το Μόναχο. Συνολικά το Olympos απασχολούσε 200 εργάτες (αριθµός υψηλός, 
λόγω έλλειψης σύγχρονου συστήµατος ηλεκτροκίνησης). Από αυτούς, οι 80 απασχολούνταν 
στην κυρίως ζυθοποιία. Οι περισσότεροι στο χειρισµό των µηχανών ήταν µέχρι το 1912 Έλληνες, 
στο τµήµα επεξεργασίας και στην αποθήκη Βούλγαροι, στο τµήµα εµφιάλωσης Βούλγαροι και 
Ισραηλίτες. Οι Βούλγαροι κάλυπταν συνήθως τις επίπονες εργασίες. 

Το δεύτερο ζυθοποιείο, το Νάουσα, ιδρύθηκε το 1911 από 4 ντόπιους Έλληνες µετόχους, 
ως εµπορική επιχείρηση µε την επωνυµία Brasserie Naoussa, Fabrique de Glaces et Halles 
Frigorifiques Georgiadθs & Cie. Προήλθε από µία µικρή βιοµηχανία πάγου που είχε ιδρυθεί το 
1909. Η µονάδα ήταν ηλεκτροδοτούµενη, µε τη χρήση µίας γεννήτριας 40 ίππων και 11 
ηλεκτρικών κινητήρων. Ο εξοπλισµός της αποθήκης αποτελούνταν από εµαγιέ βαρέλια και 
δοχεία. Η εµφιάλωση 20.000 φιαλών καθηµερινά γινόταν µε αµερικανικό σύστηµα. ∆ικό της 
βυνοποιείο δεν είχε. Τη βύνη την έφερνε από την Αυστρία. Η δυναµικότητα της επιχείρησης 
ήταν ηµερησίως 20.000 εκατόλιτρα.  

Το 1914, υπήρχαν στην Παλαιά Ελλάδα µόνο τρία ζυθοποιεία, οι Φιξ και Κλωναρίδης 
στην Αθήνα και ο Μάµος στην Πάτρα. Στη Θεσσαλονίκη, το Νάουσα και το Όλυµπος είχαν τη 
δυνατότητα να συναγωνισθούν µε επιτυχία τον εισαγόµενο ευρωπαϊκό ζύθο τόσο από πλευράς 
ποιότητας –παρήγαγαν εφάµιλλο ζύθο– όσο, ιδίως, και από πλευράς τιµής (ο εισαγόµενος είχε 
πολύ υψηλή φορολογία, 0,32 δραχµές ανά χιλιόγραµµο ή 1,10 ανά φιάλη). Την ίδια δυνατότητα 
απέκτησαν και απέναντι στα ζυθοποιεία της Αθήνας και Πάτρας µετά την 1-7-1914, οπότε 
εξισώθηκε η φορολογία ζύθου στη Θεσσαλονίκη µε τη φορολογία της Παλαιάς Ελλάδας και 
µπορούσαν πλέον να αποστέλλουν ζύθο στην υπόλοιπη χώρα.  

Σε άλλους κλάδους του επισιτιστικού τοµέα, λειτουργούσαν δύο µικρές µονάδες 
µακαρονοποιίας, µε ηµερήσια παραγωγή 1.500 χιλιόγραµµα, ένα εργοστάσιο σόδας και 
λεµονάδας, 5 εργοστάσια καραµέλας.  



Η οινοποιία στη Μακεδονία είχε περιορισµένη ανάπτυξη. Το 1914 έγινε µία προσπάθεια 
προβολής των κρασιών της περιοχής στην Αθήνα, µέσα από µία “Έκθεση οίνων και 
οινοπνευµατωδών ποτών” στο Ζάππειο. Σε αυτή την εκδήλωση, µεταξύ 471 συνολικά εκθετών, 
συµµετείχαν από τη Μακεδονία µόνον 11 ποτοποιίες. Από τη Θεσσαλονίκη ήταν τέσσερις, οι 
Πασχάλης & Ζαχαριάδης (µε κρασιά του 1907), Ι. Μπουτάρης & Σία (µε κρασιά ετών 1892-
1908), Αφοί Τζεβελέκη, Α. Τροµπέτας. 

Η µικρή βιοτεχνική παραγωγή της πόλης και της περιφέρειας στον επισιτισµό 
περιλάµβανε τις κατωτέρω ειδικότητες:  

Αλευροποιοί 
αρτοποιοί 
κουλουροποιοί 
µακαρονοποιοί 
ζαχαροπλάστες 
γαλακτοκόµοι 
τυροκόµοι 
βουτυροκόµοι 
αλλαντοποιοί 
παρασκευαστές διατηρηµένων τροφών 
οινοποιοί 
οινοπνευµατοποιοί 
ποτοποιοί 
λεµοναδοποιοί 
καφεκόπτες. 
 
3.2.2. Χηµική βιοµηχανία. 
Ορισµένα εργαστήρια χρωµάτων για τεχνητά χρώµατα, καθώς και οκτώ µικρά 

εργοστάσια για σαπούνι, ήταν οι κυριότερες µονάδες. 
Σε βιοτεχνικής κλίµακας παραγωγή επιδίδονταν κατασκευαστές πολλών χηµικών 

προϊόντων. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονταν:  
Κηροπλάστες 
αρωµατοποιοί 
χρωµατουργοί 
παρασκευαστές φαρµακευτικών προϊόντων 
κατασκευαστές βερνικιών. 
 
3.2.3. Ο κλάδος των κατασκευών. 
Η κυριότερη δραστηριότητα ήταν η κεραµουργία. Το δεύτερο σκέλος της Société 

Anonyme Industrielle et Commerciale de Salonique, το κεραµοποιείο, ιδρύθηκε το 1885. Ήταν 
µία µικρή µονάδα, γνωστή µε την ονοµασία Κεραµουργείο Allatini, που διέθετε έναν υποτυπώδη 
εξοπλισµό –έναν απλό καυστήρα και µία µηχανή µόλις 18 ίππων– και ένα µικρό κυκλικό 
φούρνο. Μέχρι το 1900 χρηµατοδοτήθηκε, µαζί µε το µύλο, και η ανέγερση του κεραµουργείου, 
οπότε κατασκευάσθηκε ο πρώτος µεγάλος κυκλικός φούρνος, µε 20 θαλάµους. Το 1905 
ακολούθησε ένας δεύτερος και το 1910 ένας τρίτος. Η µονάδα διέθετε 5 περιστροφικές πρέσες 
γαλλικής προέλευσης για τα κεραµίδια, δύο ατµοµηχανές, 130 και 90 ίππων, τρεις ορόφους για 
ξήρανση, χωρητικότητας 50.000 τεµαχίων ο καθένας, και αποθηκευτικούς χώρους. Τον πηλό τον 
προµηθευόταν από τη γύρω περιοχή, σε απόσταση 4 χιλιοµέτρων µακριά από τις εγκαταστάσεις, 
χρησιµοποιώντας για τη µεταφορά του βαγονέτα της επιχείρησης. Η ηµερήσια παραγωγή 
ανερχόταν σε 20.000 κεραµίδια και 20.000 τούβλα, ετησίως 4-6 εκατοµµύρια τεµάχια του κάθε 
είδους. Παράγονταν επίσης και διάφορα κεραµικά. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα επικερδής, µε 
µικτό κέρδος τουλάχιστον 60-85% επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου. 

Ορισµένες από τις δραστηριότητες στις οικοδοµικές εργασίες ήταν:  



Λιθοξόοι 
µαρµαρογλύπτες 
ασβεστοποιοί 
υαλουργοί 
κτίστες 
αµµοκονιαστές 
υδροχρωµατιστές 
οδοποιοί 
σκαφείς. 
 
3.2.4. Παραγωγή και διανοµή ενέργειας, φωτός, ύδατος και ψύχους. 
Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη χρονολογείται 

από το έτος 1888, όταν υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ του τουρκικού δηµοσίου και της γαλλικής 
Sociιtι ottomane du Gaz de Salonique, µε διάρκεια προνοµίου 35 ετών, βάσει της οποίας έγιναν 
στην πόλη εγκαταστάσεις φωταερίου για το φωτισµό, θέρµανση και άλλες ανάγκες της. Οι 
κάτοικοι συνέχισαν να χρησιµοποιούν το φωταέριο πολύ µετά την εγκατάσταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού στην πόλη.  

Κατά το έτος 1899, το τουρκικό δηµόσιο συµβλήθηκε µε Βέλγους κεφαλαιούχους, οι 
οποίοι συνέστησαν τη Sociιtι Ottomane des Tramways et d'Eclairage Electrique de Salonique, για 
την εγκατάσταση ηλεκτρικού φωτός και τροχιοδροµικού δικτύου στην πόλη. Το ρεύµα ήταν 
συνεχές, τάσης 220-240 Volt. 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, µε όλα τα απαραίτητα συστήµατα (λέβητες κ.λπ.) και µε 
µηχανουργικό εργαστήριο επισκευών, ανήκαν στη βελγική Compagnie ottomane des Eaux de 
Salonique, η οποία ιδρύθηκε το 1888 και εκτέλεσε έργα ύδρευσης το 1890. Η πόλη αυτή την 
εποχή εξυπηρετούνταν από πηγαία ύδατα και αρτεσιανά φρέατα. Οι εξαιρετικές πηγές του όρους 
Χορτιάτη, του Ουρουντζούκ (Ρεντζίκιον), που ανήκει στον ίδιο ορεινό όγκο, και του Λεµπέτ, σε 
απόσταση έξι χιλιοµέτρων στην πεδιάδα βορείως της πόλης, παρείχαν τον όγκο των υδάτων που 
διοχετεύονταν µε τα υπάρχοντα υδραγωγεία στις δεξαµενές της πόλης και άλλους κόµβους. Εκεί, 
µε το υδρονοµικό δίκτυο, το οποίο διακλαδιζόταν στην περιοχή του κέντρου της πόλης, 
εξυπηρετούνταν οι υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων. 

Η παραγωγή πάγου ήταν το δεύτερο αντικείµενο δραστηριότητας των ζυθοποιείων 
Olympos και Naoussa, µε τα οποία ασχοληθήκαµε κατά την εξέταση του επισιτιστικού τοµέα. Το 
ζυθοποιείο Naoussa προήλθε, όπως είπαµε, από µία βιοµηχανία πάγου. Τον εξοπλισµό του 
τµήµατος παραγωγής πάγου αποτελούσαν ένας συµπιεστής αµµωνίας και ένας διπλός 
συµπιεστής. Κίνηση παρείχε µία ατµοµηχανή 160 ίππων, ενώ υπήρχε και µία παλαιά εφεδρική, 
της αρχικής παγοποιίας, 60 ίππων. Το άλλο ζυθοποιείο, το Olympos, είχε παγοποιείο µε 
δυνατότητα παραγωγής 20 τόννων ηµερησίως. Η πελατεία των παγοποιείων ήταν τα 
καταστήµατα της πόλης και λιγότερο οι ιδιώτες, οι οποίοι προµηθεύονταν πάγο από τους 
χωρικούς του Χορτιάτη. Οι κάτοικοι, εκεί, παρήγαγαν πάγο µε πρωτόγονη µέθοδο, διατηρώντας 
λάκκους γεµάτους µε νερό που το χειµώνα πάγωνε, και το καλοκαίρι τον µετέφεραν στη 
Θεσσαλονίκη σκεπασµένο µε χώµατα. 

Ανάµεσα στις δραστηριότητες, σε βιοτεχνική κλίµακα, τις σχετικές µε τον κλάδο της 
παραγωγής ενέργειας κ.λπ., ήταν:  

Ηλεκτροτεχνίτες 
παγοποιοί 
συλλογείς και διανοµείς ύδατος. 
 
3.2.5. Μεταλλουργία, µηχανουργία. 
Στον τοµέα της µηχανουργίας, υπήρχαν εργαστήρια ναυπηγείων και σιδηροδρόµων. Το 

1906, ιδρύθηκε εργοστάσιο κατασκευής αγροτικών µηχανών. Η Standard Oil Co., το 1911, είχε 
εργοστάσιο κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων, για τη συσκευασία και πώληση του πετρελαίου, 



µε παραγωγή 4.000 τεµάχια ηµερησίως. Μετά το 1913, δραστηριοποιήθηκαν επιχειρήσεις της 
Νότιας Ελλάδας, που δηµιούργησαν υποκαταστήµατα στην πόλη. 

Στους βιοτέχνες του τοµέα συγκαταλέγονταν:  
Μεταλλουργοί  
σιδηρουργοί 
ορειχαλκουργοί 
χαλκουργοί 
λευκοσιδηρουργοί 
υδραυλικοί 
ακονιστές 
κασσιτερωτές 
µηχανουργοί 
χρυσοχόοι 
αργυροχόοι 
ωρολογοδιορθωτές. 
 
3.2.6. Ξυλουργία. 
Λειτουργούσαν τρία εργοστάσια επίπλων, επίσης ένα εργοστάσιο ψηκτροποιίας. 
Ορισµένες από τις κυριότερες βιοτεχνικές ειδικότητες ήταν:  
Ξυλουργοί 
επιπλοποιοί 
βαρελοποιοί 
αµαξοποιοί 
καρροποιοί 
κατασκευαστές λέµβων 
καλαθοποιοί 
σαρωθροποιοί 
ξυλανθρακοποιοί. 
 
3.2.7. Βιοµηχανία δέρµατος. 
Στον τοµέα του δέρµατος, υπήρχαν τέσσερα βυρσοδεψεία. Το µεγαλύτερο ήταν των 

αδελφών Νούσια (N. M. Nouchia Fils & Cie - Salonique). Ιδρύθηκε το 1907 από 8 µετόχους, µε 
κεφάλαιο 5.000 τουρκικές λίρες, και απασχολούσε 150 εργάτες. ∆ιέθετε ισχύ 75 ίππων και 
κατανάλωνε αέριο. Έκανε εισαγωγή από το εξωτερικό τα εκχυλίσµατα και τα δέρµατα. Στην 
αρχή παρήγαγε µόνο σολόδερµα, στη συνέχεια και άλλα προϊόντα. Μετά το 1912, κατεργαζόταν 
ετησίως 250 τόννους σόλες, µε κόστος 4,48-5,12 δραχµές ανά χιλιόγραµµο και τιµή πώλησης 
7,04 δραχµές ανά χιλιόγραµµο. Τα δέρµατα ήταν ράχες, κεφαλές ή άκρες από µοσχάρι (veaux 
και vachettes), µαύρα ή χρωµατιστά (sellerie-maroquinerie), καθώς και από πρόβατο (moutons). 
Ο ισολογισµός του 1912 εµφάνισε κέρδη 20% επί των κεφαλαίων. Το εργοστάσιο 
πραγµατοποιούσε εξαγωγές στην Αλβανία και Συρία. 

Στον ίδιο τοµέα, στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούσαν επί τουρκοκρατίας ένα εργοστάσιο 
που κατασκεύαζε βαλίτσες, 7 µικρά εργοστάσια σολοδέρµατος και ένα εργαστήριο στρατιωτικών 
αρβυλών. Το εργοστάσιο αρβυλών Calderon & Aroesti, εν λειτουργία από το 1911, αποτελούσε 
το µοναδικό οίκο στο είδος του στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. ∆ιέθετε 75 µηχανές, οι οποίες 
έπαιρναν κίνηση από έναν κινητήρα 40 ίππων που έκαιε αέριο. Απασχολούσε 60 περίπου 
εργάτες, που παρήγαγαν 350 ζεύγη ηµερησίως. Η µέγιστη δυνατότητα παραγωγής ήταν 600 
ζεύγη. Μετά το 1912, το εργοστάσιο λειτούργησε αποκλειστικά για τον ελληνικό στρατό, 
αντιµετωπίζοντας αρκετά προβλήµατα. 

Στην πόλη και στην περιφέρεια απασχολούνταν βιοτέχνες βυρσοδέψες, καθώς και 
κατασκευαστές δερµάτινων ειδών, όπως υποδηµατοποιοί, σαγµατοποιοί κ.ά.  

 



3.2.8. Υφαντουργία. 
Η βαµβακοκλωστοϋφαντουργία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκε µετά τα 

ευνοϊκά για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας µέτρα του οθωµανικού καθεστώτος, στο τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα, και διέθετε 10 εργοστάσια, από τα οποία στη Θεσσαλονίκη βρίσκονταν 
3, στη Νάουσα 3, στη Βέροια 2 και στην Έδεσσα 2. Το παλαιότερο ήταν το κλωστήριο Λόγγος & 
Τουρπάλης στη Νάουσα, που τέθηκε σε λειτουργία το 1876, µε 1.500 αδράχτια και 80 εργάτες. 
Το 1879 ακολούθησε το κλωστήριο Chalom Saias & Mipote στη Θεσσαλονίκη (το κατοπινό J. 
Sides & Cie) και το 1886 η επιχείρηση Torres, Misrachi & Cie (η κατοπινή Sociιtι Anonyme 
Ottomane Nouvelle Filature de Salonique). Τα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης ήταν σε 
µειονεκτική θέση (σε σχέση µε τα υπόλοιπα, που χρησιµοποιούσαν για την κίνηση τις 
υδατοπτώσεις) από την πλευρά του κόστους της κινητήριας δύναµης (ατµός), ήταν όµως σε 
πλεονεκτική θέση αναφορικά µε την προµήθεια των πρώτων υλών και την πραγµατοποίηση των 
πωλήσεων.  

Τα δύο από τα τρία κλωστήρια της Θεσσαλονίκης ήταν ισραηλιτικά, ενώ το τρίτο 
ελληνικό. Όλα ήταν εταιρείες, µορφή επιχείρησης απαραίτητη λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης 
κεφαλαίων, οργάνωσης και διεύθυνσης. Στο εργοστάσιο Αφοί Χατζηνικολάκη, στη Βέροια, στα 
µέλη της εταιρείας συµπεριλαµβάνονταν 40 άτοµα τριών µεγάλων οικογενειών. Στο ίδιο 
εργοστάσιο, οι εργάτριες έπαιρναν ηµεροµίσθιο 3 γρόσια. Ανώτερη εταιρική µορφή –µετοχική– 
είχε µόνον ένα κλωστήριο της Θεσσαλονίκης, που προήλθε από την αλλαγή µίας ιδιωτικής 
εταιρείας των Allatini το 1905. Το κλωστήριο Αφοί Χατζηνικολάκη στα τέλη του 1911 πέρασε 
στην εκµετάλλευση της Banque d’Orient, που ήταν µεγαλοπιστωτής του. Συνολικά στην περιοχή 
λειτουργούσαν 70.000 αδράχτια, από αυτά 23.000 στη Θεσσαλονίκη, 10.000 στη Βέροια, 15.000 
στη Νάουσα και 6.600 στην Έδεσσα. Η ιδέα της δηµιουργίας του βιοµηχανικού αυτού κλάδου 
προήλθε από την παραγωγή βάµβακος στην περιοχή (ιδιαίτερα στις Σέρρες), ενώ για την 
εγκατάσταση των εργοστασίων στο όρος Βέρµιο έπαιξε ρόλο η ύπαρξη υδατοπτώσεων. Στη 
συνέχεια, η λειτουργία των µονάδων εξασφαλίσθηκε λόγω του µικρού κόστους της εργατικής 
δύναµης και της δηµιουργίας αγοράς στην ενδοχώρα (περιοχή Μοναστηρίου, και αλλού). Οι 6 
από τις 7 επιχειρήσεις του Βερµίου συνέπηξαν δύο ενώσεις, µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Κίνητρο 
ήταν η ανάγκη να αποφύγουν τον ανταγωνισµό µεταξύ τους κατά την προµήθεια πρώτων υλών, 
να οργανώσουν τις πωλήσεις σε ορθολογικότερη βάση –µε στόχο την ανταγωνιστικότητα µέσω 
της µείωσης των τιµών διάθεσης των προϊόντων– και να επιτύχουν έναν καταµερισµό εργασίας 
µεταξύ των εργοστασίων, ούτως ώστε το κάθε κλωστήριο να κατασκευάζει µόνον εκείνα τα 
νούµερα κλωστών που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις εγκαταστάσεις τους. Η µία από τις δύο 
ενώσεις δηµιουργήθηκε από την πιο µεγάλη εταιρεία, την Γρ. Τσίτσης & Σία - Έδεσσα, µαζί µε 
την Λόγγος & Τουρπάλης - Νάουσα, µε δυναµικότητα πάνω από 22.000 αδράχτια. Τα δύο 
εργοστάσια συνενώθηκαν στη φίρµα Γρ. Τσίτσης & Σία, Λόγγος & Τουρπάλης. Το κεντρικό 
γραφείο στη Θεσσαλονίκη στηρίχθηκε και σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις µεµονωµένων 
µετόχων, µερικοί από τους οποίους ήταν οι ιδρυτές της δεύτερης ζυθοποιίας της Θεσσαλονίκης. 
Στη δεύτερη ένωση, τα Ενωµένα Βαµβακοκλωστήρια (Filatures de fil de coton Unies), 
περιλαµβάνονταν τα εργοστάσια Λάππας, Χατζηδηµούλας & Σία - Έδεσσα, Α. και Κ. Γκούτα 
Υιοί & Καράτζας - Νάουσα, Μπίλλης Τσίτσης & Σία - Νάουσα και Σωσσίδης & Φαΐκ - Βέροια, 
µε δυναµικότητα 19.500 αδράχτια και µελλοντική πρόβλεψη 21.500 αδράχτια. Στην έδρα της 
ένωσης αυτής ρυθµίζονταν η αγορά των πρώτων υλών, η πώληση της παραγωγής και η κατανοµή 
των κερδών. Μέχρι το τέλος του 1911, τα Ενωµένα Βαµβακοκλωστήρια στηρίζονταν 
αποκλειστικά στην Τράπεζα Μυτιλήνης, στην οποία ανατέθηκε και η εµπορική διάθεση του 
νήµατος, µέσω των ανταποκριτών και του εµπορικού τµήµατος του υποκαταστήµατός της στη 
Θεσσαλονίκη. Με το ξέσπασµα όµως του ιταλοτουρκικού πολέµου, η τράπεζα ανέστειλε τις 
πληρωµές. Οµοίως η Banque d’Orient στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκε τότε να αναλάβει τις 
υποχρεώσεις της ένωσης. Σχετικά µε τον εξοπλισµό των κλωστηρίων της ευρύτερης περιοχής 
Θεσσαλονίκης, η λειτουργία τους πραγµατοποιούνταν όπως είπαµε σε µεγάλο βαθµό από τις 
υδατοπτώσεις  –µε τη µετάδοση κίνησης σε τροχούς–, γεγονός που ευθυνόταν για την 



καθυστέρηση εισαγωγής µηχανών νέας τεχνολογίας από το εξωτερικό. Στα εργοστάσια του 
Βερµίου αρχικά η µόνη εξαίρεση ήταν το κλωστήριο Λόγγος & Τουρπάλης στη Νάουσα, που 
διέθετε ένα µοντέρνο υδροστρόβιλο (τουρµπίνα). Στο τέλος του 1911, στο κλωστήριο Λάππας, 
Χατζηδηµούλας & Σία στην Έδεσσα –το οποίο ξεκίνησε αρχικά µε 2.800 αδράχτια και στη 
συνέχεια τα αύξησε σε 4.600– προγραµµατίσθηκε µία επέκταση 2.000 αδραχτιών και 
εγκαταστάθηκε ένας νέος τροχός, µε συνέπεια να ανέλθει η ισχύς του εργοστασίου από 120 
ίππους σε 1.500 ίππους. Σχεδόν ταυτόχρονα το κλωστήριο Γρ. Τσίτσης & Σία, στην ίδια πόλη, 
ανήγειρε νέες εγκαταστάσεις δίπλα στις παλιές και εγκατέστησε έναν υδροστρόβιλο των 320 
ίππων. Μετά από λίγο καιρό, η εταιρεία Λόγγος & Τουρπάλης πρόσθεσε ένα δεύτερο στρόβιλο 
στον προηγούµενο που διέθετε. Στη Θεσσαλονίκη τα δύο µεγάλα κλωστήρια, το Nouvelle 
Filature και το Sides, λειτουργούσαν µε παλιές ατµοµηχανές. Το Nouvelle Filature είχε δύο, µε 
συνολική ισχύ 400 ίππων, ενώ η παµπάλαια µηχανή του Sides απέδιδε 250 ίππους. Η προµήθεια 
του εξοπλισµού της κλωστοϋφαντουργίας στην περιοχή Θεσσαλονίκης ήταν εξαρχής 
αποκλειστική υπόθεση της Αγγλίας. Όλα σχεδόν τα αδράχτια στο Βέρµιο προέρχονταν από δύο 
οίκους, τον Lord Brothers, Todmorden και τον Hobsen & Barlow Ltd., Bolton. Οι περισσότερες 
µηχανές ήταν της εταιρείας Howard & Bullow Company, η οποία προµήθευσε και τα αδράχτια 
στη Θεσσαλονίκη. Σηµειωτέο ότι ανανέωση του παλαιού µηχανικού εξοπλισµού δεν έγινε ποτέ, 
παρά µόνον πρόσθεση νέων µηχανών κατά τις επεκτάσεις των εργοστασίων. Αυτή η επενδυτική 
πολιτική αποκαλύπτει στην έρευνα τις διαµορφωµένες τότε νοοτροπίες. Οι κάτοχοι των µέσων 
παραγωγής απέβλεπαν στη µεγιστοποίηση των κερδών βασιζόµενοι όχι στην τεχνολογική 
εξέλιξη αλλά στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων –εξαιρετικά χαµηλό κόστος της µισθωτής 
εργασίας, µε τη χρησιµοποίηση γυναικών και παιδιών στην παραγωγή –. Σχετικά µε το 
ανθρώπινο δυναµικό της νηµατουργίας, στο Βέρµιο απασχολούνταν συνολικά 1.400 εργάτες –
300 στη Βέροια, 500 στη Νάουσα, 600 στην Έδεσσα–, από τους οποίους άνω των χιλίων ήταν 
γυναίκες (κυρίως κορίτσια, ορισµένες φορές ηλικίας όχι πάνω από 6 χρονών). Ο αριθµός των 
εργατών παρουσίαζε αυξοµείωση ανάλογα µε την εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι, που υπήρχε 
µεγάλη ζήτηση εργατικών χεριών στις αγροτικές δουλειές, ελαττωνόταν σηµαντικά. Σε ορισµένα 
εργοστάσια προσφερόταν κατάλυµα και φθηνό φαγητό. Η συνολική ποσότητα του βάµβακος που 
χρησιµοποιούσαν τα εργοστάσια του Βερµίου ως πρώτη ύλη ήταν γύρω στους 2.000 τόννους 
ετησίως, αναλυτικά: στη Νάουσα 1.000 τόννους, στην Έδεσσα 500, στη Βέροια 500. Η εξαγωγή 
νηµάτων το 1910 ήταν 660.000 χιλιόγραµµα από την Έδεσσα, 800.000 από τη Νάουσα, 425.000 
από τη Βέροια. Τα νούµερα των παραχθέντων νηµάτων ήταν µικρά (Νο 4 µέχρι 14) κατά κύριο 
λόγο, αλλά και µεγαλύτερα (Νο 16 ως 24, µερικά επίσης Νο 32). 

Στον τοµέα της υφαντουργίας, το πρώτο µεγάλο εργοστάσιο ήταν της ελληνικής 
εταιρείας Χατζηλαζάρου & Σία στη Νάουσα, που ιδρύθηκε το 1907 και πρωτολειτούργησε το 
1908. Είχε και αυτό επίσης ως κινητήρια δύναµη τις υδατοπτώσεις, χρησιµοποιώντας έναν 
υδροστρόβιλο 200 ίππων, η οποία κινούσε 4 αυτόµατες κλωστοµηχανές και 19 αργαλειούς. 
Παρήγαγε, σχεδόν αποκλειστικά, χονδρά τσόχινα υφάσµατα χρώµατος χακί για στρατιωτική 
χρήση, βάσει παραγγελιών της στρατιωτικής διοίκησης, από βαµβάκι ντόπιας προέλευσης –
περίπου 320 τόννους ετησίως. Απασχολούσε 80-90 κορίτσια και 60-70 άνδρες, µε ηµεροµίσθια 
αντίστοιχα 3-7 γρόσια και 6-9 γρόσια. Το εργοστάσιο εξελίχθηκε σε µετοχική εταιρεία, τη Sociιtι 
Anonyme Ottomane de Draps de Naoussa «Eria», µε µετοχικό κεφάλαιο 40.000 τουρκικές λίρες. 
Ως ανώτατο όριο συµµετοχής είχε καθορισθεί το ποσό των 20.000 τουρκικών λιρών. Ανάµεσα 
στους νέους µετόχους ήταν ένας από τους µεγαλύτερους επενδυτές στην υφαντουργία, ο 
Μακρής, Θεσσαλονικιός την καταγωγή.  

Εκτός από αυτό το εργοστάσιο υφαντουργίας, υπήρχαν και µικρότερες µονάδες, µε 
χειροκίνητους αργαλειούς, που κατασκεύαζαν µικρές ποσότητες τσόχινων υφασµάτων. Στο 
κλωστήριο Γρ. Τσίτσης & Σία υπήρχε επίσης προσαρτηµένο ένα υφαντήριο βάµβακος, µε 51 
µικρούς αργαλειούς αγγλικής προέλευσης, που χρησιµοποιούσε τα νήµατα της επιχείρησης, αλλά 
σταδιακά τέθηκε εκτός λειτουργίας.  



Στη Θεσσαλονίκη ανεγέρθηκε το 1911 το δεύτερο µεγάλο υφαντουργικό εργοστάσιο, η 
µετοχική εταιρεία Sociιtι Anonyme Ottomane pour la fabrication de Fez et Tissus, µε µετοχικό 
κεφαλαίο 20.000 τουρκικές λίρες και µεγαλοµέτοχους τους Ισραηλίτες εµπόρους Gapandji, 
Jahiel και Bensussa. Η εταιρεία αγόρασε γήπεδο επιφάνειας 10.229 τετραγωνικών µέτρων, επί 
του οποίου ανήγειρε οικοδόµηµα 5.848 τετραγωνικών µέτρων. Εγκατέστησε 30 αργαλειούς 
ύφανσης και έξι πλεκτικές µηχανές φεσοποιίας, µε όλο το βοηθητικό εξοπλισµό, ώστε να είναι 
δυνατή η παραγωγή 600 µέτρων µάλλινων υφασµάτων (δηλαδή 20 µέτρα ανά αργαλειό), καθώς 
και 600 φεσίων κατά τη διάρκεια µίας εργάσιµης ηµέρας δέκα ωρών. Το εργοστάσιο παρήγαγε 
χοντρά υφάσµατα φάρδους 216 εκατοστοµέτρων και µήκους 40 εκατοστοµέτρων (τα γνωστά ως 
σαγιάκια) για τις ανάγκες του στρατού. ∆εν λειτούργησε για πολύ χρόνο, διέκοψε τη λειτουργία 
του στην περίοδο του ιταλοτουρκικού πολέµου, το φθινόπωρο του 1911, ελλείψει ρευστότητας 
και οι προσπάθειες στη συνέχεια για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, εξαιτίας των πολιτικών 
συνθηκών, δεν τελεσφόρησαν. 

Στον τοµέα της παραγωγής υφασµάτων µε πρώτη ύλη φυτικές ίνες (γιούτα, κάνναβις, 
λινάρι), λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη το υφαντουργείο E.A. Torres & Cie, µε µετόχους τους 
Ισραηλίτες E.A. Torres, E. και L. Misrachi και D. Fernandez, οι οποίοι ανήκαν στο βιοµηχανικό 
όµιλο Allatini. Λειτούργησε το 1906, µε στοιχειώδη εξοπλισµό, το 1908 κάηκε, ξανακτίσθηκε 
και επαναλειτούργησε το 1909 µε βελτιωµένες εγκαταστάσεις. Οι 60 αργαλειοί του παρήγαγαν 
ηµερησίως 10.000 µέτρα χονδρό καννάβινο ύφασµα (κοινώς τσιούλι), µε πρώτη ύλη 
ακατέργαστες καννάβινες ίνες που δεν προέρχονταν από την εγχώρια παραγωγή αλλά εισάγονταν 
από το εξωτερικό (από την Αγγλία, τις Ινδίες και µερικές φορές από το Αµβούργο ή τη Βιέννη). 
Η επιχείρηση προµήθευε στην Commercial Company of Salonica Ltd. ύφασµα που χρησίµευε για 
το περιτύλιγµα του καπνού και στο Μύλο Allatini σάκους, έχοντας έτσι εξασφαλισµένη τη 
διάθεση της παραγωγής της. Απασχολούσε περί τους 80 εργάτες. 

Αναφορικά µε τον κλάδο της σχοινοποιίας, η πρώτη µονάδα του είδους κτίσθηκε το 
καλοκαίρι του 1911 στην Έδεσσα και παρήγαγε σχοινιά και σπάγγους. Ένας Θεσσαλονικιός 
έµπορος σχοινιών, ο Τόσκα, εξελληνισµένος Αλβανός, ήταν ο κυριότερος µέτοχος της 
επιχείρησης. Κινητήρια δύναµη του εργοστασίου, εξοπλισµένου µε µοντέρνες µηχανές, ήταν το 
νερό. Το 1912, προστέθηκαν στον εξοπλισµό του εξαεριστήρες για το φιλτράρισµα της σκόνης 
των σχοινιών. Με πρόσχηµα την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης του εξοπλισµού διακόπηκε 
στη συνέχεια η παραγωγή, αφήνοντας ανεκτέλεστες τις παραγγελίες σχοινιών. Μέχρι το 1916, 
χρονικό διάστηµα για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες, η λειτουργία της µονάδας δεν 
επαναλήφθηκε. 

Υπήρχαν, τέλος, εργαστήρια κατασκευής οµπρελλών. 
Με την υφαντουργία-νηµατουργία µικρής κλίµακας και µε τις συναφείς βιοτεχνικές 

δραστηριότητες, απασχολούνταν:  
Νηµατουργοί 
υφαντουργοί 
ράπτες 
κατασκευαστές περικνηµίδων 
κατασκευαστές ασπρορούχων, φανελοποιοί, κατασκευαστές λοιπών ειδών ενδυµασίας  
κεντητές 
δαντελοποιοί 
πιλοποιοί 
βαφείς ενδυµάτων 
κατασκευαστές ενδυµάτων 
πλύντες 
σιδηρωτές 
εφαπλωµατοποιοί 
στρωµατοποιοί 
σχοινοποιοί 



δικτυοπλέκτες 
ταπητουργοί. 
 
3.2.9. Βιοµηχανία χάρτου. 
Οι σηµαντικότερες µονάδες ήταν µικρά εργαστήρια µεταποίησης χαρτονιών, κατασκευής 

τετραδίων κ.λπ. Στον τοµέα των εκτυπώσεων, λειτουργούσαν 17 τυπογραφεία, τα δύο 
βουλγαρικά.  

Βιβλιοδέτες, χαράκτες, φωτογράφοι είναι µερικές βιοτεχνικές ειδικότητες που 
εντάσσονται σε αυτό τον τοµέα. 

 
3.2.10. Καπνική βιοµηχανία. 
Σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων στη Μακεδονία είχε στραφεί στον επικερδή αυτό 

τοµέα. Στις αρχές του αιώνα, ο καπνός βρισκόταν –όπως είπαµε– σε δυναµική φάση και 
απασχολούσε πολλούς εργάτες (15.000 στην Καβάλα, 10.000 στην Ξάνθη, 3.000 στη ∆ράµα και 
4.000 στη Θεσσαλονίκη). Στη Θεσσαλονίκη, στις καπνικές επιχειρήσεις –περίπου 100 το 1903–, 
ήταν επενδεδυµένο το ήµισι περίπου του βιοµηχανικού κεφαλαίου. Οι κυριότεροι οίκοι ήταν 12 : 
ένας αµερικανικός, δύο γαλλικοί, ένας αυστριακός, ένας βελγικός, ένας τουρκικός, ένας 
ισραηλιτικός, δύο οθωµανών ντονµέδων, τρεις οθωµανών Ελλήνων. Το 1908 λειτουργούσε 
εργοστάσιο για σιγαρέτα [τσιγάρα] και τσιγαρόχαρτο. Μετά το 1912, στην πόλη λειτουργούσαν 
κανονικά µία σειρά µεγάλες καπνικές επιχειρήσεις.  

Ένα σοβαρό πρόβληµα προς επίλυση, που αντιµετώπισε η πρώτη ελληνική διοίκηση 
στον κλάδο του καπνού, ήταν αυτό του µονοπωλίου της Rιgie. Το ελληνικό πρότυπο του 
συστήµατος φορολόγησης του προϊόντος ήταν προσωρινά ανεφάρµοστο, δεδοµένου ότι η τελική 
τιµή του στην Παλαιά Ελλάδα ήταν σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη των Νέων Χωρών, και 
οι αρχές προσανατολίσθηκαν στην ιδέα της διατήρησης, για κάποιο χρονικό διάστηµα, του 
µονοπωλίου. Το νοµοσχέδιο του υπουργού Αλέξανδρου ∆ιοµήδη, το Μάρτιο 1914, προέβλεπε 
µία σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία η Rιgie θα µετατρεπόταν σε εταιρεία µε την επωνυµία 
“Ελληνική”, µε κεφάλαιο 5.000.000 δραχµών και έδρες την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η 
ελληνική κυβέρνηση θα εξαγόραζε τα δικαιώµατα της Rιgie, η οποία όµως δεν θα έχανε τη 
δυνατότητα παραγωγής σιγαρέτων για εξαγωγή. Έναρξη της συµφωνίας οριζόταν η 2-4-1914, 
ενώ στη συνέχεια το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης καπνού αποκτούσε η “Ελληνική”. Πέντε 
χρόνια αργότερα, το κράτος θα εξαγόραζε όλα τα καπνά που ανήκαν στη Rιgie. Η συζήτηση στη 
Βουλή σχετικά µε το µονοπώλιο υπήρξε σφοδρή και η κυβέρνηση δέχθηκε κριτική ότι η 
πενταετία ήταν χαριστικός όρος, που θα απέφερε στη Rιgie περίπου 10.000.000 δραχµές. Το 
νοµοσχέδιο του ∆ιοµήδη προέβλεπε επίσης µία παράταση 3 µηνών µετά τις 2-4-1914 για να 
µελετηθεί ολοκληρωµένα το θέµα, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Rιgie θα κέρδιζε, σύµφωνα 
µε υπολογισµούς, 3.000.000 δραχµές. Το καπνεµπόριο στις Νέες Χώρες κίνησε το ενδιαφέρον 
των καπνεµπόρων της Παλαιάς Ελλάδας, οι οποίοι, γι’ αυτόν το σκοπό, σχηµάτισαν εταιρεία, µε 
κεφάλαιο 5 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα, και υπέβαλαν πρόταση στην κυβέρνηση να 
αναλάβουν το µονοπώλιο µε όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που είχαν τεθεί στις 
διαπραγµατεύσεις. Τελικά, µετά τις 2-7-1914, έπαψε να υφίσταται το προνόµιο της Rιgie και 
ίσχυσε το Κρατικό Μονοπώλιο.  

Το καλοκαίρι του 1914, τα προβλήµατα των καπνικών επιχειρήσεων έφθασαν σε τέτοια 
οξύτητα, ώστε να απειλείται αναστολή των δραστηριοτήτων τους. Το γενικό πρόβληµα ήταν η 
οικονοµική αστάθεια, µε επακόλουθα την άνοδο της τιµής του χρυσού και την παύση χορήγησης 
δανείων εκ µέρους των τραπεζών προς τους καπνεµπόρους. Μετά από πρωτοβουλία του 
Θεµιστοκλή Σοφούλη (Γενικού ∆ιοικητή Μακεδονίας από τον Απρίλιο 1914), το ρόλο της 
χρηµατοδότησης ανέλαβε τελικά η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, µε υποθήκη τα αποθέµατα καπνού 
στα χέρια των επιχειρηµατιών, συνολικής αξίας 2 εκατοµµυρίων φράγκων. Η µέριµνα της 
κυβέρνησης για τον καπνό συνεχίσθηκε και κατά τα επόµενα χρόνια. 



Εκτός από την επεξεργασία των καπνοφύλλων, άλλες ασχολίες του τοµέα, περιορισµένης 
όµως έκτασης, ήταν η κοπή του καπνού, η συσκευασία του και η κατασκευή σιγαρέτων. 

 
3.3. Ο τριτογενής τοµέας. 
 
3.3.1. Οι µεταφορές, συγκοινωνίες και επικοινωνίες. 
Και σε αυτούς τους τοµείς επίσης, οι Έλληνες βρήκαν το 1912 µία σηµαντική υποδοµή, 

που την αξιοποίησαν κατάλληλα. 
 
3.3.1.1. Οι µεταφορές και συγκοινωνίες. 
Η διακίνηση των επιβατών και των εµπορευµάτων από και προς την οθωµανική 

Θεσσαλονίκη, κατά τη σύνδεση της πόλης µε τα άλλα µέρη, µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω 
υδάτινων οδών και ξηράς, µε τα υπάρχοντα τότε µέσα συγκοινωνίας. Μέσα στην πόλη, 
λειτουργούσαν αστικές συγκοινωνίες.  

Τα συνολικά έξοδα διακίνησης των επιβατών µε πλοίο, όπως βλέπουµε στον πίνακα, 
περιλάµβαναν το κόστος επιβίβασης και αποβίβασης. 

 
Πίνακας 4. Έξοδα ταξιδίου Καβάλα-Θεσσαλονίκη µε πλοίο, Οκτώβριος 1912 (γαλλικά 

φράγκα). 
Πηγή: Archives de l' Alliance Israélite Universelle [AAIU], Grèce IX E 120, Liste de mes 

frais de voyage, [14-10-1912], 1 σελ. 
 
Σε ένα ταξίδι µε το σιδηρόδροµο, εάν στο εισιτήριο προστίθετο το έξοδο των υπηρεσιών 

για τη µεταφορά των αποσκευών, το συνολικό κόστος επιβαρυνόταν σηµαντικά. Στον επόµενο 
πίνακα, για τις συγκρίσεις των δαπανών, περιλαµβάνεται και το κόστος κατάλυσης σε ξενοδοχείο 
στη Θεσσαλονίκη. 

 
Πίνακας 5. Έξοδα ταξιδίου Μοναστήρι-Θεσσαλονίκη µε τρένο, Οκτώβριος 1909 

(γαλλικά φράγκα). 
Πηγή: AAIU, Grèce X E 150, Eliezer Cohen προς Alliance Israélite Universelle - Paris, 

Salonique 20-10-1909, 2 σελ.+ 1 σελ.  
 
Υπολογίζουµε ότι η συνολική δαπάνη, το 1909, αυξανόταν κατά 27,7% επί της τιµής του 

εισιτηρίου. Το ποσό, ωστόσο, για τη µεταφορά των αποσκευών ήταν ασήµαντο, αν συγκρινόταν 
µε τα αντίστοιχα έξοδα στις µεγαλουπόλεις της Ευρώπης. 

 
Πίνακας 6. Κόστος µεταφοράς αποσκευών κατά το ταξίδι Παρίσι-Θεσσαλονίκη µε 

τρένο, Οκτώβριος 1907 (γαλλικά φράγκα). 
Πηγή: AAIU, Grèce X E 153, Note des frais de voyage, Salonique 18-10-1907, 1 σελ. 
 
Η υποδοµή στις θαλάσσιες µεταφορές. 
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, όλα τα άλλα λιµάνια της περιοχής εκτός από το λιµάνι 

της Θεσσαλονίκης, από τον Πλαταµώνα µέχρι το Πόρτο Λάγος (Κατερίνη, Στρατόνι, ∆άφνη - 
όρος Άθως, Καβάλα κ.λπ.), είχαν περιορισµένη σηµασία, εξυπηρετώντας µόνο το τοπικό εµπόριο 
και την ακτοπλοΐα. Κατ' εξαίρεση, από το Ορφάνιο και την Καβάλα πραγµατοποιούνταν µεγάλες 
εξαγωγές καπνού. Το βάρος της εξυπηρέτησης όλων των άλλων οικονοµικών λειτουργιών της 
περιοχής διαµέσου της θάλασσας το επιφορτιζόταν η Θεσσαλονίκη. 

Η πόλη συνδεόταν µε θαλάσσιες οδούς, είτε απ’ ευθείας είτε µέσω άλλων λιµανιών, µε 
τις ευρωπαϊκές, αλλά και υπερατλαντικές χώρες. Το εµπόριό της, κατά κύριο λόγο, 
εξυπηρετούνταν από το Αµβούργο, Μασσαλία και Λονδίνο. Ένα σχέδιο άµεσης σύνδεσης µε την 
Αµερική, που είχε καταρτισθεί, τελικά έµεινε στα χαρτιά. Τα ναυτικά πρακτορεία, σε µεγάλο 



αριθµό, τα οποία λειτουργούσαν στην περιοχή του λιµανιού, αντιπροσώπευαν τις διάφορες 
ναυσιπλοϊκές γραµµές. 

 
Πίνακας 7. Θαλάσσιες µεταφορές στη Θεσσαλονίκη, 1915. 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 122-124. 
 
Η κίνηση στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, το 1910, προήλθε από πλοία συνολικού 

εκτοπίσµατος 1.158.088 τόννων. Τα αντίστοιχα µεγέθη για τα έτη 1911 και 1912 ήταν 1.036.176 
και 839.195 τόννοι. Το 1913, λόγω του πολέµου, η κίνηση εκτινάχθηκε στους 1.237.440 τόννους, 
χωρίς να υπολογίζεται το εκτόπισµα 413.576 τόννων που αντιστοιχούσε σε 557 ατµόπλοια, τα 
οποία χρησιµοποιήθηκαν από το ελληνικό κράτος για τη µεταφορά στρατιωτικών δυνάµεων και 
πολεµικού υλικού. 

Το λιµάνι βρισκόταν 1.200 µέτρα βορειοδυτικά του Λευκού Πύργου και χωρούσε γύρω 
στα 20 ατµόπλοια. Ένας µεµονωµένος κυµατοθραύστης, µήκους 560 µέτρων, µε φάρους στις 
άκρες του, περιέβαλλε δύο λιµενοβραχίονες, το βορειοδυτικό (250 µέτρα µήκος x 50 µέτρα 
πλάτος) και το νοτιοανατολικό (200 µέτρα x 42 µέτρα). Ανάµεσα στα άκρα του κυµατοθραύστη 
και των λιµενοβραχιόνων δηµιουργούνταν δύο στόµια, εύρους 195 µέτρων, για τον είσπλου και 
απόπλου των σκαφών. Μεταξύ των λιµενοβραχιόνων εκτεινόταν η προκυµαία (400 µέτρα x 140 
µέτρα). Μέσα από τον κυµατοθραύστη, το βάθος ήταν 8,5 µέτρα. Ανατολικά του λιµένος, 
άρχισαν να κατασκευάζονται το 1914 νέες προκυµαίες. Νότια υπήρχαν επίσης 5 αποβάθρες.  

Ορισµένα προβλήµατα ασφάλειας του λιµανιού σχετίζονταν µε την τοποθεσία και τις 
εγκαταστάσεις. Κάποια µόνο προσοχή χρειαζόταν, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, για τα αβαθή και 
τα ρεύµατα. Ακόµα και µέχρι το 1914, δεν υπήρχαν πλοηγοί. Μονάχα ένα πλοιάριο έδειχνε το 
µέρος όπου έπρεπε να ποντισθεί η άγκυρα. Οι κάβοι δεν ήταν ιδιαίτερα ασφαλείς για µεγάλα 
πλοία, εκτός από αυτούς που είχαν κατασκευασθεί στις νέες προκυµαίες. Πρόσθετο πρόβληµα 
ασφάλειας δηµιουργούσε και το ναυάγιο ενός ατµόπλοιου 80 µέτρων, που προσορµίσθηκε το 
1911 εσωτερικά από τον κυµατοθραύστη, του οποίου το κατάρτι και το φουγάρο εξείχαν από τη 
στάθµη του νερού. 

Πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή ορισµένων λειτουργιών του λιµανιού, της 
υποδοµής του κ.λπ., ας αναφέρουµε µερικά στοιχεία για την εταιρεία που το εκµεταλλευόταν.  

Η µη ύπαρξη φυσικού καταφυγίου στον όρµο της Θεσσαλονίκης, στον οποίο το άνοιγµα 
επέτρεπε την ανάπτυξη κυµατισµού από πελάγιους ανέµους, παρεµπόδιζε τις φορτοεκφορτώσεις 
και δηµιουργούσε την ανάγκη κατασκευής τεχνητού λιµανιού. Το έργο ανατέθηκε στο Γάλλο 
πολιτευτή και εργολήπτη δηµοσίων έργων Edmond Bartinol, στις 20-7-1896, δυνάµει όρων, 
συµφωνιών και συγγραφής υποχρεώσεων, που περιλαµβάνονταν σε µία αρχική σύµβαση 
ανάµεσα στο σουλτάνο και στον επιχειρηµατία. Η επιχείρηση µετατράπηκε αργότερα σε 
εταιρική, τη Sociιtι de construction du Port de Salonique, υπό την προεδρία του εν λόγω 
αναδόχου, οπότε καταρτίστηκε νέα σύµβαση, η οποία υπογράφηκε από αυτόν και από τον 
αρµόδιο Υπουργό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η τροποποιηµένη συµφωνία πραγµατευόταν 
τη διεύρυνση των υφιστάµενων κρηπιδωµάτων και παρείχε στην ανάδοχο εταιρεία –η οποία, τον 
Οκτώβριο 1897, µετονοµάστηκε σε Sociιtι Ottomane d’exploitation du Port de Salonique– την 
εκµετάλλευση του λιµανιού. Τα έξοδα κατασκευής προϋπολογίστηκαν σε 6.500.000 γαλλικά 
φράγκα. Ορίσθηκε επιχορήγηση προς τον Bartinol ύψους 1.300.000 φράγκων, δηλαδή το 20% 
του κεφαλαίου, που θα καταβαλλόταν ανά 325.000 φράγκα µετά την αποπεράτωση κάθε 1/4 των 
συνολικών εργασιών. Το υπόλοιπο ποσό των 5.200.000 φράγκων συµφωνήθηκε να πληρωθεί 
από το συµβαλλόµενο επιχειρηµατία αµέσως µετρητοίς. Το κεφάλαιο, επιβαρυµένο µε τόκους 
5% µετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών, θα εξοφλούνταν σε 20 χρόνια. Το επενδυόµενο 
κεφάλαιο εξασφαλιζόταν από τα λιµενικά τέλη. Η ετήσια εγγύηση ανερχόταν στο 80% των 
εσόδων. Στην περίπτωση που δεν θα αρκούσαν τα λιµενικά τέλη, η διαφορά θα καλυπτόταν µε 
επιχορήγηση, από τα έσοδα του βιλαετίου Θεσσαλονίκης (τα έσοδα από το βιλαέτι της 



Θεσσαλονίκης ανέρχονταν ετησίως περίπου σε 332.000 φράγκα). Το άρθρο 23 του συµβολαίου 
ανάµεσα στο σουλτάνο και τον Bartinol ανέφερε ότι το δικαίωµα λειτουργίας που δόθηκε στον 
επιχειρηµατία, ή σε µία επιχείρηση που θα ιδρυόταν γι’ αυτόν το σκοπό, χανόταν αν το 
απαιτούσε ο σουλτάνος. Η διάρκεια του δικαιώµατος λειτουργίας καθορίσθηκε σε 5 χρόνια, αλλά 
µε ένα δεύτερο συµβόλαιο, το Φεβρουάριο 1904, η διάρκεια του δικαιώµατος λειτουργίας 
επεκτάθηκε για άλλα 40 χρόνια, µε αρχή την 1η Ιουλίου 1904. Η εταιρεία έπρεπε να εξαιρέσει 
από τα καθαρά κέρδη: 

1) 20% έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του λιµανιού. 
2) 3% δηµοτικά τέλη, ενώ ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωµένος από τη µεριά του 

να συνεισφέρει 500 τουρκικές λίρες για εργασίες επέκτασης. 
3) Ένα ποσό 465.000 φράγκων, που αντιπροσώπευε την αποπληρωµή του κεφαλαίου και 

των τόκων για 40 χρόνια. Η εταιρεία εξουσιοδοτήθηκε να θέσει σε κυκλοφορία χρεώγραφα για 
την κάλυψη των δαπανών κατασκευής και των εργασιών επέκτασης της παραλίας. 

4) Ένα ποσό 25.000 φράγκων ως µερίδιο κέρδους για την επιχορήγηση. 
5) 100.000 φράγκα ως κέρδη προς διανοµή στους µετόχους. 
Αν καλύπτονταν όλες αυτές οι απαιτήσεις, τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη θα µοιράζονταν 

µισά στο σουλτάνο και µισά στο κράτος. 
Το επιχειρηµατικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 5.000.000 φράγκα, επιµερισµένο σε 10.000 

µετοχές των 500 φράγκων. Ως τα τέλη του 1911, αποπληρώθηκαν 1.600 µετοχές και το κεφάλαιο 
µειώθηκε σε 4.200.000 φράγκα. 

Το 1900, η επιχείρηση εξέδωσε 10.000 νέες µετοχές των 500 φράγκων, που τοκίζονταν 
µε 5%. Για την ολοκληρωτική εξόφληση αυτού του κεφαλαίου καθορίσθηκε εικοσαετής 
διάρκεια. 

Από τα καθαρά κέρδη θα εξέπιπταν 5% για αποθεµατικό κεφάλαιο και 5% για το 
διοικητικό συµβούλιο. Το υπόλοιπο θα διανεµόταν ως µέρισµα στους µετόχους. 

Η λειτουργία του λιµένος της Θεσσαλονίκης άρχισε την 1-2-1903. Τα καθαρά κέρδη από 
το 1903 έως το 1911 αυξήθηκαν κατά 70,95%, ενώ τα έσοδα από τα λιµενικά τέλη, έχοντας µία 
σταθερή αύξηση κάθε χρόνο, έφθασαν να είναι το 1912 κατά 32% µεγαλύτερα από το 1905, στη 
συνέχεια όµως παρουσίασαν πτώση λόγω του πολέµου. Μέχρι το 1904, δεν διανεµήθηκε 
µέρισµα. Το 1905 έγινε για πρώτη φορά διανοµή και κατόπιν, για κάθε έτος από το 1906 έως το 
1911, µοιραζόταν µέρισµα κατά 50% µεγαλύτερο από αυτό του 1905.  

 
Πίνακας 8. Κέρδη, τρέχουσα τιµή µετοχών και χρεωγράφων, µέρισµα της Sociιtι 

Ottomane d’exploitation du Port de Salonique, 1900-1914 (φράγκα). 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 26-27. Φως, 14-5-1914. 
 
Το 1913, επί εισπράξεων ύψους 1.022.000 φράγκων, τα λιµενικά λειτουργικά έξοδα ήταν 

205.000 φράγκα, αποδόθηκαν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 30.000 φράγκα και στην κυβέρνηση 
25.000 φράγκα, ενώ τα τοκοχρεολύσια των οµολογιών ήταν 465.000 φράγκα.  

 
Πίνακας 9. Ισολογισµός της Société d’exploitation du Port de Salonique, 1913 (φράγκα). 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 26-27.  
 
Στη γενική συνέλευση των µετόχων (συγκαλούνταν κατά το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους) 

10 µετοχές είχαν το δικαίωµα µίας ψήφου. ∆ικαίωµα εκλογής στο διοικητικό συµβούλιο της 
εταιρείας (είχε 3-9 µέλη) είχαν µόνον οι κάτοχοι τουλάχιστον 50 µετοχών. 

Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ήταν πάντα, µέχρι το 1914, ο Bartinol. Γάλλοι 
ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος και δύο από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Υπήρχαν ακόµη 
ως µέλη 2 Ισραηλίτες και 2 Τούρκοι. 

Οι εγκαταστάσεις στο χώρο της παραλίας, καθώς και ένα πλέγµα διατάξεων, 
καθιστούσαν απρόσκοπτη τη λειτουργία του λιµανιού. Υπήρχε εν ισχύι, το 1914, λιµενικός 



κανονισµός, που ρύθµιζε πολλές λεπτοµέρειες σχετικά µε την ασφάλεια και την τάξη µέσα στο 
λιµάνι: κατά τη διάρκεια της νύκτας έπρεπε να υπάρχουν στις άκρες των πλοίων άσπρα φώτα, 
απαγορευόταν η είσοδος ή έξοδος πλοίων στο σκότος, καθοριζόταν αγκυροβόλιο σε σηµεία που 
δεν παρεµποδιζόταν η κίνηση άλλων πλοίων, απαγορεύονταν οι κανονιοβολισµοί ξένων πλοίων 
επ’ ευκαιρία εθνικών επετείων, καθοριζόταν ειδικό σηµείο για την αποβολή του έρµατος κ.λπ.  

Το λιµάνι διέθετε την κατάλληλη υποδοµή για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
πλοίων, καθώς και της διακίνησης των εµπορευµάτων από και προς τα πλοία. Οι βλάβες στα 
µηχανικά µέρη των πλοίων επιδιορθώνονταν από τα σιδηρουργεία των Ανατολικών 
Σιδηροδρόµων και από 2 ιδιωτικές εταιρείες (µεγάλο ναυπηγείο στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε). 
Ρυµουλκά ατµόπλοια υπήρχαν επί τουρκοκρατίας (1908) τρία, από τα οποία το ένα είχε 
γερµανική σηµαία. Για τη φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων λειτουργούσαν 3 κινητοί 
ανυψωτήρες (γερανοί) ατµού, ανυψωτικής δύναµης 2 τόννων, ένας κινητός ατµογερανός 5 
τόννων και ένας σταθερός 15 τόννων. Στα βόρεια του λιµανιού υπήρχε µία ξύλινη γέφυρα 
(σκάλα), µήκους 150 µέτρων, των Ανατολικών Σιδηροδρόµων, µε διπλή γραµµή και ένα γερανό 
ανυψωτικής δύναµης 1,5 τόννου. Ειδικά για τη φόρτωση πετρελαίου υπήρχε µία άλλη γέφυρα 
(µήκους 230 µέτρων) δυτικά της γέφυρας των Ανατολικών Σιδηροδρόµων. Η ανωτέρω υποδοµή 
δεν χρησιµοποιούνταν σε όλες τις περιπτώσεις, αφού τα πλοία είχαν τη δυνατότητα, ανάλογα µε 
το είδος του εµπορεύµατος, δένοντας στο µώλο να φορτοεκφορτώνουν µε αχθοφόρους και 
καρότσια, ενώ, όταν πόντιζαν σε απόσταση από την ξηρά, µε µαούνες, οι οποίες πλεύριζαν 
κατόπιν στην προκυµαία. Στις πλατφόρµες του λιµανιού ξεφορτώνονταν τα σιτηρά και ορυκτά 
από την αποβάθρα των Ανατολικών Σιδηροδρόµων, κάτω από τελωνειακή επιτήρηση. Η φύλαξη 
των εµπορευµάτων γινόταν στις αποθήκες (στον καθένα από τους δύο λιµενοβραχίονες υπήρχαν 
από δύο αποθήκες, συνολικά δηλαδή τέσσερις) και των ζώων προς πώληση σε µαντριά και 
στάβλους, ενώ για το πετρέλαιο υπήρχαν δεξαµενές της Standard Oil Co., χωρητικότητας 4.500 
κυβικών µέτρων. Το 1914, άρχισε η ανέγερση ενός σιρού (silo), µε πρόβλεψη να ανταποκριθεί το 
λιµάνι στις αυξηµένες απαιτήσεις, δεδοµένου ότι η σχετική υποδοµή, που προϋπήρχε από την 
εποχή της οθωµανικής κυριαρχίας, δεν είχε αποδειχθεί επαρκής για τις ανάγκες µεταφοράς, το 
1910, 40.000 τόννων σερβικού σίτου. Τέλος, στο βόρειο άκρο της παραλίας υπήρχαν 300 
περίπου αποθήκες, που χρησίµευαν στην εξυπηρέτηση του εµπορίου. 

Η υποδοµή του λιµένος που περιγράψαµε ήταν διαρκώς κατώτερη από τις ανάγκες που 
παρουσιάζονταν, αλλά η λύση του προβλήµατος προσέκρουε σε εµπόδια. Το ζήτηµα της 
επέκτασης των λιµενικών εγκαταστάσεων προωθήθηκε πριν από την προσάρτηση της 
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, τον Απρίλιο 1912, σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία κεντρικού 
σιδηροδροµικού σταθµού, αλλά δεν πάρθηκε τότε τελική απόφαση, συνεπεία διαφωνιών 
ανάµεσα σε αυτούς που συνιστούσαν µία επέκταση προς τα δυτικά (περιοχή Μπεχτσινάρ) και σε 
άλλους που υποστήριζαν την αποφυγή της ανθυγιεινής δυτικής περιοχής και την επέκταση προς 
τα ανατολικά. Οι υποστηρικτές της δεύτερης λύσης θεωρούσαν ότι η καταστροφή της οµορφιάς 
του χώρου της πόλης ανατολικά, λόγω της επέκτασης του λιµανιού, ήταν µία µοιραία 
αναγκαιότητα για την επίτευξη του εµπορικού εκσυγχρονισµού της Θεσσαλονίκης. 

Η λειτουργία του λιµένος ήταν προσαρµοσµένη στις οδηγίες των υγειονοµικών 
υπηρεσιών. Επί τουρκοκρατίας, ίσχυαν οι οδηγίες του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Συµβουλίου, που 
έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών εξόδου στην ξηρά και 
προηγούνταν πάντοτε έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν είχαν εκδοθεί οι αναγκαίες κάρτες υγείας. 
Για τη διακίνηση των εµπορευµάτων ήταν επίσης πάντοτε απαραίτητη η διεκπεραίωση της 
διαδικασίας σχετικά µε τα φορτωτικά δελτία που συνόδευαν το κάθε είδος. Για να ληφθεί άδεια 
εκφόρτωσης έπρεπε να παραδοθεί στις λιµενικές αρχές η πρωτότυπη φορτωτική µαζί µε το 
αντίγραφο. Στη συνέχεια επιστρεφόταν το πρωτότυπο στον πλοίαρχο και το αντίγραφο στο 
ναυτικό πράκτορα.  

Τη νύκτα απαγορευόταν η µεταφορά των εµπορευµάτων. Την Παρασκευή, επίσης, 
ηµέρα ανάπαυσης του ανώτερου προσωπικού, δεν µπορούσε να γίνει διεκπεραίωση των σχετικών 



εγγράφων, ενώ το Σάββατο, που δεν εργάζονταν οι Ισραηλίτες λιµενεργάτες, ήταν αδύνατη η 
φορτοεκφόρτωση. 

Η κατάσταση για το λιµάνι, όπως και για ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, ανατράπηκε, όπως είπαµε, τον Οκτώβριο 1912, µε την είσοδο του ελληνικού 
στρατού στην πόλη. 

Το ελληνικό κράτος, από την πρώτη ηµέρα που απέκτησε τη Θεσσαλονίκη, δεν 
παραγνώρισε την εξέχουσα γεωγραφική της θέση, η οποία καθιστούσε το λιµάνι της ένα από τα 
πιο επίκαιρα της ανατολικής Μεσογείου και επίνειο µεγάλου τµήµατος της Βαλκανικής. Μεταξύ 
των πρώτων ζητηµάτων που απασχόλησαν την Ελληνική ∆ιοίκηση ήταν η αποκατάσταση της 
λειτουργίας του λιµανιού και η αναβάθµιση του ρόλου του µέσα στις νέες πολιτικές και 
οικονοµικές συνθήκες. Ήδη, σε ανύποπτο χρόνο, πριν από τις συνοριακές αλλαγές, η Sociιtι 
Ottomane d’exploitation du Port de Salonique είχε καταρτίσει µία µελέτη επέκτασης, η οποία δεν 
εγκρίθηκε όµως από την οθωµανική κυβέρνηση. Ο Κοφινάς υπέδειξε την ανάγκη άµεσης 
αποστολής Ελλήνων µηχανικών στη Θεσσαλονίκη, για να µελετήσουν την επέκταση, 
υπογραµµίζοντας και την πολιτική σκοπιµότητα. Αντίθετα προς τις πρόσφατες προσπάθειες 
Εβραίων και Βουλγάρων να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ελεύθερης πόλης, επέζησαν τα σχέδια, 
συµβατά µε τις επιδιώξεις και ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, για τη δηµιουργία µίας 
ελεύθερης λιµενικής ζώνης, της οποίας η κίνηση θα ισοστάθµιζε την πτώση των συναλλαγών 
λόγω της απώλειας της ενδοχώρας. Η λύση που προκρίθηκε προέβλεπε την αυτονοµία µίας 
“νήσου” πλάτους 4 χιλιοµέτρων, περιστοιχισµένης από ένα τελωνειακό φράγµα, µέσω της οποίας 
θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί το διαµετακοµιστικό εµπόριο [transit] της Θεσσαλονίκης. Κατά 
την προηγούµενη περίοδο, το λιµάνι της Θεσσαλονίκης προσέφερε, ιδίως µετά το 1905, µεγάλες 
υπηρεσίες στο σερβικό εµπόριο, στη βάση διµερούς συµφωνίας µεταξύ Σερβίας και Τουρκίας. 
Μετά την προσάρτηση των Νέων Εδαφών στην Ελλάδα, η διαµετακόµιση των αγαθών από και 
προς τη γειτονική χώρα µέσω Θεσσαλονίκης απασχολούσε ιδιαίτερα τα δύο ενδιαφερόµενα 
κράτη και ένα νοµοσχέδιο µε περιεχόµενο τη µεταξύ τους συµφωνία είχε κατατεθεί από το 
∆ιοµήδη στην ελληνική βουλή. Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι διαπραγµατεύσεις 
διακόπηκαν. 

Για την οριοθέτηση µίας ελεύθερης ζώνης στο λιµάνι, θα έπρεπε να καθορισθεί µία 
έκταση τέτοιου µεγέθους, ώστε να συνυπολογίζονται οι ανάγκες µίας εκτεταµένης ναυσιπλοΐας, 
χωρίς όµως να περιορίζεται η έκταση στην οποία λειτουργούσαν ήδη µία σειρά βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις και να περισσεύει ταυτόχρονα χώρος για τη δηµιουργία νέων βιοµηχανιών. 

Ένα πρώτο πρόβληµα προς επίλυση ήταν αυτό της αποθήκευσης των εµπορευµάτων, 
ιδιαίτερα έντονο αυτή την εποχή λόγω του οικονοµικού σχεδιασµού που επιφύλασσε για τη 
Θεσσαλονίκη το ρόλο κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου. Το ζήτηµα αρχικά λύθηκε, όπως θα 
δούµε παρακάτω, σε άλλη ενότητα της εργασίας µας, µε µία σύµβαση, το Μάρτιο 1913, µε τις 
διοικήσεις ορισµένων µεγάλων τραπεζών της πόλης (Bank Osmanξ, Selβnik Bankasι, Banque 
d’Orient και Banque d’Athθnes), σύµφωνα µε την οποία οι αποθήκες τους και άλλες 
εγκαταστάσεις τους θα θεωρούνταν υπηρεσιακές ιδιωτικές αποθήκες, µε τη δυνατότητα να 
αποθηκεύονται σε αυτές εµπορεύµατα από το εξωτερικό ατελώνιστα. 

Τα παγκόσµια γεγονότα δεν επέτρεψαν την άµεση πραγµάτωση των σχεδίων για 
εξυπηρέτηση του διαµετακοµιστικού εµπορίου µέσω µίας ελεύθερης ζώνης στη Θεσσαλονίκη.  

 
Οι σιδηρόδροµοι. 
Για τη σύνδεση της πόλης από ξηράς µε τα άλλα µέρη, το σπουδαιότερο µέσο ήταν ο 

σιδηρόδροµος, µε τρεις σιδηροδροµικές γραµµές εν λειτουργία. 
Τον καιρό της σύνδεσης της µοίρας της Θεσσαλονίκης µε το ελληνικό κράτος, οι τρεις 

σιδηροδροµικές γραµµές, που συναντιόντουσαν στην πόλη, ήταν η γραµµή Orient, µε διαδροµή 
Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Mitrovica, µήκους 363 χιλιοµέτρων, η γραµµή Θεσσαλονίκη-Μοναστήρι, 
µήκους 219 χιλιοµέτρων, και η γραµµή Θεσσαλονίκη-∆εδέαγατς-Κωνσταντινούπολη, µήκους 
510 χιλιοµέτρων. Θα µιλήσουµε, στη συνέχεια της εργασίας µας, για την καθεµία αναλυτικά. 



Στην πόλη είχε θεµελιωθεί, λίγο καιρό πριν από τους Βαλκανικούς Πολέµους (τον Απρίλιο 
1912), ο κεντρικός σιδηροδροµικός σταθµός. Ο αρχικός προϋπολογισµός κατασκευής του ήταν 
γύρω στις 500.000 γαλλικά φράγκα, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι µία µάζα διακινούµενων 
εµπορευµάτων της τάξης των 11.000 τόννων, και µάλιστα µε σταθερή ανοδική τάση, θα 
απαιτούσε πολύ µεγαλύτερη επένδυση, ύψους τουλάχιστον 3,5 εκατοµµυρίων φράγκων. Ο 
σχεδιασµός του σταθµού προέβλεπε την ανάπτυξή του δυτικά της πόλης, στο χώρο ανάµεσα στο 
νέο λιµάνι και στο Tophane. Τα προβλήµατα που έπρεπε να λυθούν, σχετικά µε την κατασκευή 
του, ήταν, πρώτα από όλα, η απαιτούµενη συναίνεση της γαλλικής Sociιtι d’exploitation du Port 
de Salonique, που είχε αποσπάσει από παλαιότερα την άδεια κατασκευής κεντρικού 
σιδηροδροµικού σταθµού, και κατόπιν η συµφωνία µεταξύ των σιδηροδροµικών εταιρειών, οι 
οποίες θα χρησιµοποιούσαν τις εγκαταστάσεις. Το εµπόδιο της Sociιtι d’exploitation du Port 
παραµερίσθηκε εύκολα, αφού το σχέδιο που προέβλεπε κόστος εγκαταστάσεων 500.000 
γαλλικών φράγκων ήταν ανεπαρκές για τις απαιτήσεις λειτουργίας των τριών σιδηροδροµικών 
γραµµών, ενώ οι σιδηροδροµικές εταιρείες έλαβαν µέρος στη σύνταξη του κοστολογίου και στη 
διευθέτησή του, συµφωνώντας να επιβαρυνθούν µε το 80% του συνολικού κόστους. Το 
οικονοµικό ζήτηµα λύθηκε µε δάνειο από τον όµιλο της Deutsche Bank. Όπως εξελισσόταν η 
εκπόνηση της µελέτης για τον κεντρικό σταθµό, και σε συνδυασµό µε άλλα σχέδια (δηµιουργία 
δικτύου στην Αλβανία και Μακεδονία), αυτός αποκτούσε ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Όµως οι 
Βαλκανικοί Πόλεµοι και στη συνέχεια ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος διέκοψαν αυτή τη 
διαδικασία. 

Μετά την προσάρτηση των Νέων Χωρών από το ελληνικό κράτος, µε τις νέες συνθήκες 
προέκυψαν νέες ανάγκες. Μία από τις πιο επείγουσες είχε στόχο τη σιδηροδροµική σύνδεση της 
Παλαιάς Ελλάδας µε τη Μακεδονία και, µέσω αυτής, µε την Ευρώπη. Υπήρχε παλαιότερο 
τουρκικό σχέδιο, µε χάραξη ήδη σχεδιασµένη, για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε την Ελλάδα 
µέσω Βέροιας-Τυρνάβου-Λάρισας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδίωξε την όσο το δυνατό 
γρηγορότερη κατασκευή µίας γραµµής, που θα συνέδεε παραλιακά το Γιδά (γραµµή 
Μοναστηρίου) µε το Παπαπούλι. Άλλα, επίσης, παλαιότερα σχέδια που λήφθηκαν υπόψη ήταν 
των Σιδηροδρόµων Sanschak και των Σιδηροδρόµων Donau-Adria, που προέβλεπαν κατασκευή 
της γραµµής Σκοπίων-Gostivar (εν µέρει έγινε), της γραµµής ∆ράµας-Καβάλας και σύνδεση 
Ελλάδας-Βουλγαρίας (µε τους Ανατολικούς Σιδηροδρόµους –µε την εταιρεία 
Betriebsgesellschaft der orientalischen Eisenbahnen–) µέσω Kumanovo. Αυτονόητο είναι ότι ο 
Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος επέτεινε την καθυστέρηση υλοποίησης των σχεδίων που είχε 
παρατηρηθεί λόγω των Βαλκανικών Πολέµων. 

Σοβαρή πρόοδος ήταν, το Νοέµβριο 1914, η υπογραφή ενός ρουµανοσερβικού 
συµφώνου, βάσει του οποίου προγραµµατίσθηκε η σύνδεση του Βουκουρεστίου µε τη 
Θεσσαλονίκη, µέσω Turn-Severin-Prahovo-Nis. Το σύµφωνο, κατόπιν, των σερβικών και 
ελληνικών σιδηροδρόµων προέβλεπε εβδοµαδιαία δροµολόγια τρένων µε 3 βαγόνια 
εµπορευµάτων. Ο συρµός θα έφευγε από Θεσσαλονίκη προς Paracin, χωρίς να µεσολαβήσει στη 
Γευγελή, στα ελληνοσερβικά σύνορα, µεταφόρτωση. Στο Paracin θα γινόταν µεταφόρτωση και 
θα συνέχιζε ως το Zajetschar, όπου πάλι θα γινόταν νέα µεταφόρτωση. Μία τρίτη µεταφόρτωση 
θα γινόταν, τέλος, στο Prahovo, από όπου θα πραγµατοποιούνταν η µεταφορά των 
εµπορευµάτων προς Turn-Severin. Για το ανωτέρω σχέδιο, σύνδεσης των ρουµανικών µε τους 
ελληνικούς σιδηροδρόµους, είτε µέσω Σερβίας είτε και µέσω Βουλγαρίας, υπογράφηκε σχετικό 
σύµφωνο ανάµεσα στην ελληνική και στη ρουµανική κυβέρνηση, στις 9-4-1915, το οποίο όµως 
εξέπεσε λόγω της εισόδου της Βουλγαρίας και Σερβίας στον Πόλεµο, καθώς και της κατοχής της 
Θεσσαλονίκης από τα αγγλογαλλικά στρατεύµατα. 

Ορισµένα στοιχεία για το ιστορικό των εταιρειών, τα καταστατικά τους, τα δίκτυα και τις 
διοµολογήσεις, καθώς και την εξέλιξή τους: 

Α. Η σιδηροδροµική εταιρεία Betriebsgesellschaft der orientalischen Eisenbahnen 
(Compagnie d’Exploitation des chemins de fer orientaux) και η Eisenbahngesellschaft Salonik-
Monastir (Sociιtι du Chemin de fer ottoman Salonique-Monastir). 



Το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο εκµεταλλεύονταν οι Chemins de fer orientaux, ήταν 
µία διαδροµή συνολικού µήκους 999 χιλιοµέτρων, που περιλάµβανε:  

- τη γραµµή Κωνσταντινούπολη-Αδριανούπολη-Mustapha Pascha και Αδριανούπολη-
∆εδέαγατς, µήκους 506 χιλιοµέτρων,  

- τη γραµµή Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Mitrovica, µήκους 363 χιλιοµέτρων,  
- τη γραµµή Σκόπια-Zibeftche, µήκους 85 χιλιοµέτρων, και  
- τη νεότερη γραµµή (εντάχθηκε το 1912) Babaeski-Kirkilesse, µήκους 45 χιλιοµέτρων.  
Η εταιρεία είχε επίσης το δικαίωµα χρήσης (επί 45 χρόνια) της γραµµής Θεσσαλονίκη-

Μοναστήρι, µήκους 219 χιλιοµέτρων, που κατασκευάσθηκε µε γερµανικά κεφάλαια. 
Οι Chemins de fer orientaux απέκτησαν το δικαίωµα κατασκευής και λειτουργίας της 

γραµµής από το σταθµό Alpullu (Babaeski) προς Kirkilesse µε συµβόλαιο στις 20-7-1910. Ο 
προβλεπόµενος χρόνος απόδοσης της γραµµής στην κυκλοφορία ήταν στις 20-6-1912. Με άλλο 
συµβόλαιο, στις 12-8-1912, η εταιρεία απέκτησε από την τουρκική κυβέρνηση την άδεια 
κατασκευής και εκµετάλλευσης (µέχρι τις 31-12-1957) της σιδηροδροµικής γραµµής από το 
σταθµό Σκοπίων (της γραµµής Θεσσαλονίκη-Mitrovica) έως το Gostivar µέσω Kalkandelen, 
µήκους περίπου 63 χιλιοµέτρων. Όταν κηρύχθηκε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεµος, είχε ήδη 
αρχίσει την κατασκευή της. 

Μία ιστορική αναδροµή δείχνει ότι ανέκαθεν οι Chemins de fer orientaux ήταν δεµένοι 
µε τα συµφέροντα της Αυστροουγγαρίας. Ο ιδρυτής τους, baron de Hirsch, αν και µη 
Αυστριακός, ακολούθησε πάντα τα αχνάρια της αυστροουγγρικής πολιτικής, ώστε ο 
σιδηρόδροµος, από την ίδρυσή του και µετά, να λειτουργήσει εξυπηρετώντας τους στόχους της.  
Αυτό συνέβαινε παρόλο που η Compagnie d’Exploitation des chemins de fer orientaux 
συγκροτήθηκε από γαλλικά κεφάλαια και είχε έδρα τη Γαλλία. Τον κύριο λόγο είχαν οι 
Αυστριακοί, κρατώντας στα χέρια τους τη διεύθυνση και διοίκηση της εταιρείας. Υπήρχε σχετική 
αυστριακή διοµολόγηση, από τις 31-12-1878, που ίσχυσε από την πρωτοκόλλησή της, στις 13-
11-1880, έως το 1887, οπότε και τυπικά η Compagnie d’Exploitation des chemins de fer 
orientaux µετατράπηκε σε αµιγώς αυστριακή επιχείρηση, µε την επωνυµία Betriebsgesellschaft 
der orientalischen Eisenbahnen. Η νέα εταιρεία λειτούργησε ως τις 19-7-1910, οπότε η 
νεοτουρκική κυβέρνηση θέλησε, για συνταγµατικούς και πολιτικούς λόγους, να τη µετατρέψει σε 
οθωµανική επιχείρηση, χωρίς αυτό να επέβαλλε αλλαγή διεύθυνσης και διοίκησης. ∆εν ήταν 
τίποτε περισσότερο από µία νοµική διαδικασία τύπων. Η µετατροπή σε οθωµανική µετοχική 
εταιρεία έγινε στις 15-6-1909, στην Κωνσταντινούπολη, στην πραγµατικότητα όµως η έδρα 
διατηρήθηκε, µέχρι το 1910, στη Βιέννη. Ο πρόεδρος παρέµεινε Αυστριακός. Από τα υπόλοιπα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο αντιπρόεδρος ήταν Γερµανός, 5 σύµβουλοι ήταν 
Αυστριακοί και Γερµανοί, 4 Ελβετοί και 3 Οθωµανοί πολίτες. Η σύνθεση του υπόλοιπου 
διοικητικού συµβουλίου αντικατόπτριζε το γεγονός της συµµετοχής στα αυστρογαλλικά 
κεφάλαια και γερµανοελβετικών κεφαλαίων. Το 1912, το µισό σχεδόν κεφάλαιο της εταιρείας 
(100.000 µετοχές) ήταν στα χέρια εν µέρει της Bank fόr orientalische Eisenbahnen (Banque des 
Chemins de fer orientaux) της Ζυρίχης (45.000 µετοχές) και εν µέρει της Deutsche Bank του 
Βερολίνου. Πάλι όµως η αυστριακή επιρροή στη διεύθυνση και διοίκηση παρέµενε αµείωτη. 

Η διοµολόγηση µε το οθωµανικό κράτος έγινε στις 18-5-1872 και είχε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 6-12-1914. Το µετοχικό κεφάλαιο ήταν 2,2 εκατοµµύρια τουρκικές λίρες (50 
εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα), σε 100.000 µετοχές των 22 λιρών (500 φράγκων) η καθεµία. Οι 
µετοχές είχαν εισαχθεί στα χρηµατιστήρια Βερολίνου, Φραγκφούρτης, Γενεύης, Ζυρίχης και 
Βασιλείας. Η ψήφιση του τελευταίου καταστατικού έγινε στις 30-6-1910. Περιληπτικά, οι 
καταστατικοί όροι ήταν οι εξής. Η διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης προβλεπόταν ως την 
1-11-1975. Τα οικονοµικά στοιχεία της δηµοσιεύονταν στην Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, 
Βερολίνο, Παρίσι, Ζυρίχη, σε µία εφηµερίδα στην κάθε πόλη. Οι γενικές συνελεύσεις 
πραγµατοποιούνταν κατά τους πρώτους 7 µήνες του έτους στην Κωνσταντινούπολη, το νωρίτερο 
ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση στις εφηµερίδες. Στη γενική συνέλευση µία ψήφος αντιστοιχούσε 
σε 10 µετοχές, µε µέγιστο δικαίωµα τις 200 ψήφους. Επιτρεπόταν η εκπροσώπηση των µετόχων 



µε πληρεξουσίους. Τα κέρδη που µοιράζονταν ήταν το 5% του αποθεµατικού, µέχρι 10% του 
συνολικού κεφαλαίου. Ένα µέρος των εσόδων ήταν στη διάθεση της γενικής συνέλευσης για την 
αντιµετώπιση των εκτός προγραµµατισµού εξόδων. 

Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαµβανόταν η δηµιουργία και λειτουργία µεταφορικών 
επιχειρήσεων, λιµανιών, καναλιών και εργοστασίων, επίσης η εκµετάλλευση δασών, ορυχείων ή 
παρόµοιων βιοµηχανιών. 

Οι γραµµές λειτούργησαν µε βάση συµβόλαια µε ηµεροµηνίες 18-5-1872, 22-10-1885, 
15-6-1909 και 20-7-1910. Η εταιρεία έπαιρνε από τις ακαθάριστες εισπράξεις 7.000 γαλλικά 
φράγκα ανά χιλιόµετρο. Από το υπόλοιπο, και µέχρι ποσού 3.333,33 φράγκων, 55% κρατούσε 
αυτή και 45% η κυβέρνηση. Για το 45% της κυβέρνησης η εταιρεία έδιδε την εγγύηση ότι δεν θα 
ήταν κάτω από 1.500 φράγκα ανά χιλιόµετρο. Για τα έσοδα άνω των 10.333,33 φράγκων ανά 
χιλιόµετρο, η εταιρεία κρατούσε 70% και το κράτος 30%. Το 1894, η εταιρεία πήρε κρατικό 
δάνειο ύψους 40 εκατοµµυρίων φράγκων. Μαζί µε αυτό συνοµολογήθηκε (στις 15-2-1894) ότι η 
διάρκεια της σύµβασης θα ήταν µέχρι την 1-1-1958. Μετά τη λήξη της όλα τα υλικά, µέσα κ.λπ. 
θα περνούσαν στην ιδιοκτησία του κράτους, θα ήταν δε απαιτητά εντός διαστήµατος 6 µηνών. 
Μετά από υπολογισµό ότι συνέφερε η δηµιουργία δεύτερης γραµµής εφόσον τα έσοδα 
ξεπερνούσαν τις 50.000 φράγκα ανά χιλιόµετρο, έγινε, τον Ιούλιο 1910, συνοµολόγηση της 
εταιρείας µε το τουρκικό κράτος για τη δηµιουργία της δεύτερης γραµµής (Κωνσταντινούπολης-
San Stefano), µήκους 176 χιλιοµέτρων. Για την κάλυψη των κεφαλαίων για την κατασκευή των 
νέων γραµµών, δόθηκαν στην εταιρεία 5.420 φράγκα ανά χιλιόµετρο, για τη γραµµή Babaeski-
Kirkilisse, και 7.806 φράγκα ανά χιλιόµετρο για τη γραµµή Σκόπια-Gostivar.  

Μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέµους, οπότε ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία της 
εταιρείας, οι όροι έµειναν αναλλοίωτοι. Πρόθεση της Αυστροουγγαρίας ήταν, κατά τη διάρκεια 
των Πολέµων, να διατηρήσει την επιρροή της. Στις 16-4-1913, ένα Konsortium 
αυστροουγγρικών τραπεζών απέκτησε την πλειοψηφία των µετοχών (57.000 µετοχές) της 
Betriebsgesellschaft der orientalischen Eisenbahnen. Συµµετείχαν οι Anglo-Österreichische 
Bank, Wiener Bankverein, Boden Kreditanstalt, Ungarische Kreditbank, Pester Commercialbank 
και Pester Vaterländische Sparkassenverein. 

Η εταιρεία συνέχισε να έχει το δικαίωµα λειτουργίας των εξής γραµµών: 
α. Στην Τουρκία: 
1) Κωνσταντινούπολη - Αδριανούπολη - νέα τουρκοβουλγαρικά σύνορα διαµέσου 

Svilengrad, µήκους 357,172 χιλιοµέτρων.  
2) Αδριανούπολη - νέα τουρκοβουλγαρικά σύνορα διαµέσου ∆ιδυµοτείχου, µήκους 

63,416 χιλιοµέτρων.  
3) Alpullu (σταθµός της γραµµής 1) - Kirkilesse, µήκους 45,620 χιλιοµέτρων. 
β. Στη Βουλγαρία:  
1) Παλαιά τουρκοβουλγαρικά σύνορα - νέα σύνορα διαµέσου Svilengrad, µήκους 6,042 

χιλιοµέτρων.  
2) Νέα τουρκοβουλγαρικά σύνορα διαµέσου ∆ιδυµοτείχου - ∆εδέαγατς, µήκους 79,540 

χιλιοµέτρων. 
γ. Στην Ελλάδα:  
Θεσσαλονίκη - νέα ελληνοσερβικά σύνορα διαµέσου Γευγελή, µήκους 77,350 

χιλιοµέτρων. 
δ. Στη Σερβία:  
1) Νέα ελληνοσερβικά σύνορα διαµέσου Γευγελή - Σκόπια - Mitrovica, µήκους 285,540 

χιλιοµέτρων.  
2) Σκόπια - παλαιά τουρκοσερβικά σύνορα διαµέσου Zibeftsche, µήκους 85,109 

χιλιοµέτρων. 
Όλες οι γραµµές στις τέσσερις χώρες, εκτός από τη γραµµή Ν° 3 στην Τουρκία, ήταν 

κρατικές ιδιοκτησίες. Kατά το διάστηµα 23-10-1912 µέχρι 20-7-1913, λόγω του πολέµου, η 
γραµµή Alpullu (Babaeski) - Kirkilesse δεν λειτούργησε. Η υπό κατασκευή γραµµή από το 



σταθµό Σκοπίων έως το Gostivar µέσω Kalkandelen, µετά τις αλλαγές συνόρων, βρέθηκε στο 
σερβικό έδαφος. Όταν υπογράφηκαν οι πράξεις ειρήνης (η τουρκοβουλγαρική στις 16/29-9-1913, 
η ελληνοτουρκική στις 31-10/13-11-1913, η τουρκοσερβική στις 1/14-3-1914), τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας προς την εταιρεία ανέλαβαν η Βουλγαρία, Ελλάδα και Σερβία. 
Αποδόθηκαν στην εταιρεία µόνο τα τµήµατα που ήταν στο τουρκικό, βουλγαρικό και ελληνικό 
έδαφος, ενώ οι Σέρβοι κράτησαν για λογαριασµό τους τα 370,649 χιλιόµετρα γραµµής στα νέα 
σερβικά όρια, καθώς και την ηµιτελή γραµµή Σκοπίων-Kalkandelen-Gostivar. Ο Παγκόσµιος 
Πόλεµος εµπόδισε την εταιρεία να καταλήξει σε οριστική συµφωνία µε τη σερβική κυβέρνηση. 

Η εταιρεία συνέχισε επίσης την εκµετάλλευση της γραµµής που ανήκε στη Sociιtι du 
Chemin de fer ottoman Salonique-Monastir –το µετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας ήταν 10 
εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα, κατά το ήµισι σε προνοµιούχες και κατά το ήµισι σε κοινές 
µετοχές–, αποκτώντας, το 1913, τις µισές µετοχές από την Bank fόr orientalische Eisenbahnen. 

Β. Η Compagnie du Chemin de fer ottoman Jonction Salonique-Constantinople. 
Η κύρια γραµµή αυτής της εταιρείας ήταν η γραµµή Θεσσαλονίκη-∆εδέαγατς και οι 

δευτερεύουσες η Kilindir-Karasouli και η Badoma-Feredjik, όλες µαζί µήκους 510 χιλιοµέτρων. 
Στις 8-10-1892 έγινε η διοµολόγηση για το δίκτυο της γραµµής Θεσσαλονίκης-

Κωνσταντινούπολης, διάρκειας 90 ετών (δηλαδή µε προβλεπόµενη λήξη το 1982). 
Τα κεφάλαια που επενδύθηκαν ήταν γαλλικά. Είχαν εκδοθεί 30.000 µετοχές των 500 

φράγκων και 310.000 οµόλογα (µε 3%) ονοµαστικής αξίας 500 φράγκων το καθένα. Ως 
ακαθάριστα έσοδα της γραµµής εξασφαλίζονταν 15.000 φράγκα ανά χιλιόµετρο ανά έτος, 
εγγυηµένα από το τουρκικό κράτος. Το ποσό της εγγύησης καλυπτόταν από φόρους που 
επιβλήθηκαν στα σαντζάκια Γκιουµουλτζίνας, Σερρών και ∆εδέαγατς, όπως και από 
περισσεύµατα φόρων που είχαν επιβληθεί στα σαντζάκια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου. 
Αυτοί οι φόροι µεταφέρθηκαν στο ∆ηµόσιο Οθωµανικό Χρέος. 

Το Μάρτιο 1913, ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονοµικών Todorov ήρθε σε συνεννόηση µε 
ένα γαλλικό όµιλο, µε στόχο την εξαγορά της γραµµής Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης 
(άλλωστε η πρόθεση της Βουλγαρίας ήταν, ανέκαθεν, να υποκαταστήσει το τουρκικό κράτος στη 
Μακεδονία-Θράκη). Στις 9/22-3-1913, οι συνοµιλίες έφθασαν σε αίσιο τέρµα. Η τελική 
συµφωνία, που ανακοινώθηκε στο βουλγαρικό τύπο τον Ιούλιο 1913, µετά τη συνθήκη του 
Λονδίνου, προέβλεπε µία ρήτρα, που εξασφάλιζε την τήρηση των όρων της και µετά την 
ειρήνευση. Τα κυριότερα άρθρα της συµφωνίας µεταξύ του Theodorov και του P. Dutasta, 
διευθυντή της Crιdit Mobilier franηais και εκπροσώπου της εταιρείας, ήταν τα εξής: 

Άρθρο 1. Η Crιdit Mobilier franηais προσέφερε στο βουλγαρικό κράτος 26.000 µετοχές 
της γραµµής Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης στην τιµή των 250 φράγκων ανά µετοχή. Του 
πωλούσε επίσης, µε τη σύµφωνη γνώµη της διοίκησης (Generalregie), την άδεια λειτουργίας για 
7,5 εκατοµµύρια φράγκα. Το βουλγαρικό κράτος αναλάµβανε να αγοράσει 4.000 επιπλέον 
µετοχές, που µπορούσαν να αντιπροσωπεύονται από την Crιdit Mobilier franηais 2 χρόνια µετά 
το κλείσιµο αυτού του συµβολαίου πώλησης, στην ίδια τιµή, 250 φράγκα ανά µετοχή. 

Άρθρο 2. Η πληρωµή των παραπάνω ποσών θα γινόταν µε βουλγαρικά οµόλογα, τόκου 
6%, ρευστοποιήσιµα 6 µήνες από τη µέρα έκδοσής τους, κατά την επίδοση των 26.000 µετοχών 
και την προσκόµιση της εκχώρησης του συµβολαίου της Generalregie από την Crιdit Mobilier 
franηais. Το βουλγαρικό κράτος θα αναλάµβανε τη γραµµή µετά από έλεγχο του τελευταίου 
ισολογισµού της εταιρείας. 

Άρθρο 3. Το βουλγαρικό κράτος δεχόταν τις γραπτές ή και προφορικές συµβάσεις του 
προσωπικού, καθώς και όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις και παραγγελίες της Crιdit Mobilier 
franηais. Όλα αυτά ίσχυαν υπό την προϋπόθεση ότι µε την ειρήνευση θα γινόταν εκκαθάριση των 
εκκρεµοτήτων, ώστε η Generalregie να µην έχει καµιά υποχρέωση στα έξοδα. 

Άρθρο 4. Το βουλγαρικό κράτος µπορούσε, ως πλειοψηφών µέτοχος, να προχωρήσει, 
εντός 3 µηνών από την εκκαθάριση και µέσα από γενική συνέλευση, σε αλλαγή της ονοµασίας 
της επιχείρησης, έχοντας τη συγκατάθεση της Generalregie για τη διαδικασία αυτή. Αναλάµβανε 
επιπλέον όλες τις υπηρεσίες, τη φορολόγηση και την απόσβεση των υποχρεώσεων της εταιρείας. 



Όφειλε, επίσης, µετά την έναρξη ισχύος της ειρήνης, να πληρώσει τα εγγυηµένα χρήµατα ανά 
χιλιόµετρο για το χρονικό διάστηµα πριν από τη συµφωνία, οπότε θα µπορούσε στη συνέχεια να 
ασκήσει τα δικαιώµατά του κατά πλήρη κυριότητα  (έτσι αναγνώριζε ταυτόχρονα ότι η εταιρεία 
πριν από τη σύναψη ειρήνης κατείχε την περιουσία αυτή και τους τίτλους ). 

H βουλγαρική βουλή (Sobranie) επικύρωσε τη συµφωνία, µε µεγάλη πλειοψηφία, στις 
14-7-1913. Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, µεγαλύτερο τµήµα από το ήµισι της 
διαδροµής Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης έµεινε σε ελληνικό έδαφος, µε αποτέλεσµα να 
εκπέσει το σύµφωνο Βουλγαρίας και εταιρείας. Μία επιτροπή επιφορτίσθηκε µε τη διευθέτηση 
του προβλήµατος, οι εργασίες της όµως ανεστάλησαν λόγω του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. 

 
Άλλα µέσα συγκοινωνίας. 
Εκτός από τους σιδηροδρόµους, άλλο µέσο σύνδεσης της πόλης µε τις γύρω περιοχές 

από ξηράς ήταν οι αµαξιτές οδοί. Οδικό δίκτυο αξιόλογο δεν είχε αναπτυχθεί επί τουρκοκρατίας. 
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, η κατάσταση όλων των δρόµων ήταν κακή. Το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών πήρε απόφαση να συγκροτηθεί συνεργείο οδοποιίας, που θα ήταν πλήρως 
εξοπλισµένο και θα κάλυπτε την περιοχή Μακεδονίας. Η απόπειρα έµεινε άκαρπη, δεδοµένου ότι 
ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος και οι εχθροπραξίες στο µακεδονικό µέτωπο προκάλεσαν 
εκτεταµένες φθορές.  

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των τοπικών θαλάσσιων συγκοινωνιών, µετά το 1912 
οργανώθηκε η ακτοπλοΐα. Στις µεταφορές, τέλος, χρησίµευε και η ποτάµια οδός του Αξιού, που 
ήταν πλωτός σε µήκος 160 χιλιοµέτρων. 

 
Οι αστικές συγκοινωνίες. 
Ο µακροχρόνιος βίος της Θεσσαλονίκης υπό την οθωµανική κυριαρχία δεν επέτρεψε την 

οικοδόµηση και επέκτασή της πάνω σε ρυµοτοµικό σχέδιο. Με εξαίρεση µόνο την περιοχή 
κατοικίας των αλλοδαπών, όπου το οδικό δίκτυο δέχθηκε βελτιώσεις, διατηρήθηκε ο παλαιός 
τουρκικός τύπος ρυµοτοµίας, µε τα στενά δροµάκια (σοκάκια). 

Από την άποψη της οδοποιίας, η πόλη είχε καλή, για την εποχή εκείνη, εµφάνιση. Τα 
οδοστρώµατα, που παρουσίαζε κατά συνοικίες, ποίκιλλαν ως προς την ποιότητα κατασκευής. 
Στην περιοχή του κέντρου µέχρι την οδό Αγίου ∆ηµητρίου, οι δρόµοι ήταν στην πλειοψηφία τους 
γρανιτόστρωτοι. Από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου και πάνω (άνω πόλη), το οδόστρωµα που 
επικρατούσε ήταν το κοινό λιθόστρωτο (καλντερίµι). Στο δυτικό τµήµα της κεντρικής πόλης, η 
περιοχή Istira είχε δρόµους πλακόστρωτους µε πλάκες Νεαπόλεως. Η υπόλοιπη πόλη είχε 
οδοστρώµατα σκυρόστρωτα µε κράσπεδα πεζοδροµίου και ρείθρα. 

Μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το βασικότερο µέσο µαζικής συγκοινωνίας ήταν οι 
τροχιόδροµοι (τραµ). Μία γραµµή ιπποκίνητου τραµ, της Sociιtι Ottomane des Tramways et 
d'Eclairage Electrique de Salonique, είχε κατασκευασθεί το 1893. Το Μάρτιο 1912, µε µία 
επένδυση για την ηλεκτροκίνηση των τροχιοδρόµων, δηµιουργήθηκαν τρεις γραµµές, µε τα 
αντίστοιχα δροµολόγια, συνολικού µήκους γύρω στα 15 χιλιόµετρα. Η πρώτη γραµµή 
λειτουργούσε µεταξύ Dιpτt και λιµένος. Μία δεύτερη γραµµή, ξεκινώντας από το Λευκό Πύργο 
µέσω της οδού Hamidiye και Εγνατίας έφθανε µέχρι το σταθµό των ανατολικών σιδηροδρόµων. 
Από εκεί, δύο διακλαδώσεις κατευθύνονταν η µία προς το σιδηροδροµικό σταθµό Μοναστηρίου 
και η άλλη προς τον κήπο Μπεχτσινάρ. Η τρίτη ήταν η γραµµή από Dιpτt προς Τελωνείο µέσω 
νοσοκοµείου Hirsch, οδού Hamidiye, οδού Midhat Pasa, ∆ιοικητηρίου, Yeni Kapu. 

Εκτός από τα τραµ, οι κάτοικοι χρησιµοποιούσαν, για τη µετακίνησή τους µέσα στην 
πόλη, ιππήλατα αµάξια. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν ήταν σε περιορισµένο αριθµό. 

 
3.3.1.2. Τηλεπικοινωνίες. 
Στις τηλεπικοινωνίες της Ανατολής, η Θεσσαλονίκη ήταν σπουδαίος τηλεγραφικός 

σταθµός. Εδώ κατέληγαν οι γραµµές Otranto-Valona-Κωνσταντινούπολη και Σεράγεβο-
Βελιγράδι, που ενώνονταν στα Σκόπια. Η πόλη συνδεόταν επίσης, µε τηλεγραφικό δίκτυο της 



Eastern Telegraph Co., µε Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Σύρο. Συγκεκριµένα, ένα καλώδιο 
συνέδεε την πόλη µε τη Λήµνο, και από εκεί µέσω Τενέδου µε την Κωνσταντινούπολη και 
Σµύρνη, ενώ άλλο καλώδιο από την Τένεδο κατευθυνόταν προς Σύρο και Πειραιά. Το καλώδιο, 
στη Θεσσαλονίκη, κατέληγε σε ένα πέτρινο τηλεγραφείο στη δυτική αποβάθρα, µισό χιλιόµετρο 
περίπου ανατολικά της ζυθοποιίας Olympos. Σε εκείνο το σηµείο, απαγορευόταν το αγκυροβόλιο 
πλοίων. 

Το 1914, έµπαινε επιτακτικά το θέµα καλύτερης εξυπηρέτησης της πόλης στην 
επικοινωνία της µε την πρωτεύουσα. Η τηλεφωνική σύνδεση, τον Ιανουάριο 1914, απέβλεπε 
στην κάλυψη αυτού του στόχου. 

 
Τα κυριότερα επαγγέλµατα, που δραστηριοποιούνταν το 1912 στις µεταφορές, 

συγκοινωνίες και επικοινωνίες ήταν τα εξής: 
Αµαξηλάτες 
καρραγωγείς 
αγωγείς 
λεµβούχοι 
αχθοφόροι 
χειρώνακτες 
εκφορτωτές 
οδοκαθαριστές 
µεταφορείς ακαθαρσιών 
εκκενωτές βόθρων 
εργολάβοι κηδειών  
σιδηροδροµικοί 
τροχιοδροµικοί 
ναυτικοί εµπορικού ναυτικού 
ταχυδροµικοί, τηλεγραφικοί και τηλεφωνικοί υπάλληλοι. 
 
3.3.2. Πίστη, ανταλλαγή και µεσολάβηση. 
 
3.3.2.1. Το τραπεζικό δίκτυο. 
Η Θεσσαλονίκη διέθετε, από τον καιρό της οθωµανικής κυριαρχίας, µία σοβαρή 

τραπεζική υποδοµή. Οι τράπεζες, τραπεζικά γραφεία και τραπεζίτες στην πόλη ήταν, πριν από το 
1912, 27. 

Η λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων επηρεάσθηκε από συγκυριακές οικονοµικές 
ανωµαλίες. Κατά τον πόλεµο Ιταλίας-Τουρκίας, το 1911, η οικογένεια Allatini διέκοψε τις 
πληρωµές της, διότι τα µέλη της, λόγω της ιταλικής καταγωγής τους, απελάθηκαν, ενώ, 
επιπρόσθετα, η παύση πληρωµών των τραπεζών Saul Modiano, Levy Modiano και Μυτιλήνης, 
επέτεινε την τραπεζική κρίση και δηµιούργησε αναστάτωση στη βιοµηχανία της πόλης, που 
µεταφράστηκε σε χιλιάδες ανέργους. Ωστόσο ο κλάδος διέθετε αντοχή. Το απόθεµα χρυσού στην 
πόλη, τον Οκτώβριο 1912, ήταν της Bank Osmanξ 3,5 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα, της Selβnik 
Bankasι 2 εκατοµµύρια, της Banque d’Orient 1 εκατοµµύριο και της Banque d’Athθnes 750.000 
φράγκα. 

Μετά το 1913, διατηρήθηκε και επεκτάθηκε το δίκτυο. Ενδεικτικά, θα µπορούσαµε να 
επισηµάνουµε, µεταξύ των άφθονων στοιχείων για τα πιστωτικά ιδρύµατα, την Banque Amar 
(παλαιά τράπεζα, που ανήκε στον Felix Amar, ιδρυθείσα το 1894) και τη Maison de banque 
Jacob David Benveniste (παλαιά επίσης τράπεζα, ιδρυθείσα το 1850), που είχαν την έδρα τους 
στη Θεσσαλονίκη. Επίσης την Τράπεζα ∆. Κοσµαδόπουλου, µε έδρα το Βόλο, που επεξέτεινε τις 
δραστηριότητές της στις Νέες Χώρες και ενεργούσε “πάσαν χρηµατικήν πράξιν, εισπράξεις 
Φορτωτικών, Γραµµατίων, έκδοσιν Τηλεγραφικών Επιταγών και έκδοσιν Πιστωτικών 
Επιστολών, αγοραπωλησίαν Συναλλάγµατος, έκδοσιν Επιταγών επί πάσης πόλεως Ελλάδος, 



Ανατολής, Ευρώπης και Αµερικής ”. Ένα υποκατάστηµα της Τράπεζας Βιοµηχανικής Πίστεως 
Αθηνών ιδρύθηκε το 1905 και λειτούργησε µέχρι το 1907, οπότε απορροφήθηκε από την 
Τράπεζα Αθηνών. Τον Ιούλιο 1914, εκδηλώθηκε µέριµνα της ελληνικής αρχής, µε ένα σχέδιο 
ίδρυσης και τη χορήγηση άδειας για µία ειδική τράπεζα, µε αγγλικά κεφάλαια, που θα ίδρυε 
υποκαταστήµατα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, και στις Σέρρες και Καβάλα, για να καλύπτει τις 
εµπορικές δραστηριότητες του µακεδονικού χώρου. Μία δεύτερη άδεια ίδρυσης τραπεζικού 
ιδρύµατος, της Αγροτικής Τράπεζας, είχε δοθεί τον Ιούλιο 1914 σε µία οµάδα Ελλήνων και 
Γάλλων κεφαλαιούχων. Και τα δύο σχέδια έµειναν στα χαρτιά λόγω του Πρώτου Παγκοσµίου 
Πολέµου. Σχετικά, τέλος, µε την τουρκική Ziraat Bankasι  [Γεωργική Τράπεζα], η εκκαθάρισή 
της από τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας άρχισε τις 14-4-1914. Η περιουσία της τράπεζας ήταν 
γύρω στα 11 εκατοµµύρια δραχµές –περιλαµβάνονταν ακίνητα, που είχαν περιέλθει σε αυτήν 
από δάνεια κατόπιν πλειστηριασµών, αξίας 7.156.326 δραχµών– και οι απαιτήσεις προς είσπραξη 
5 περίπου εκατοµµύρια. 

Στις αυστριακές πηγές είχαν καταγραφεί ορισµένα στοιχεία για σηµαντικές τράπεζες και 
τραπεζικά υποκαταστήµατα της πόλης. Τα µεταφέρουµε συµπληρωµένα µε λεπτοµέρειες από 
γαλλικές πηγές. 

α. Η Selânik Bankasι (Banque de Salonique). 
Η οθωµανική τράπεζα Selânik Bankasι ιδρύθηκε το 1888 µετά από σύµπραξη της 

Österreichische Länderbank Βιέννης, της Comptoir d’Escompte Παρισίων και της Fratelli 
Allatini Θεσσαλονίκης. Είχε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη και, εκτός από το 
υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, είχε υποκαταστήµατα στο Μοναστήρι, Σκόπια, ∆ράµα, 
Καβάλα, Ξάνθη, ∆εδέαγατς, Αδριανούπολη, Σµύρνη, Σαµψούντα, Βηρυττό και γραφεία στα 
Βοδενά, Kirk-Kilisse, Kumanovo, Γευγελή, Γκιουµουλτζίνα, Σουφλί, Pera. Το µετοχικό 
κεφάλαιο, το 1906, ήταν 20 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα, σε 200.000 µετοχές των 100 
φράγκων. Το 1909, 60.000 µετοχές διατέθηκαν στις τράπεζες Gιnιrale de Paris, Banque de Paris 
et des Pays-Bas, Anglo-φsterreichische Bank και Φsterreichische Lδnderbank. Οι υπόλοιπες 
40.000 µετοχές πουλήθηκαν το 1910. Η γενική συνέλευση της 20-5-1914 αποφάσισε την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατοµµύρια φράγκα (δεδοµένου ότι είχε το δικαίωµα να 
αυξήσει το µετοχικό κεφάλαιο, µε απόφασή της, µέχρι τα 50 εκατοµµύρια φράγκα). 

Το διοικητικό συµβούλιο αποτελούνταν από τους Andrι Bιnac - πρόεδρο, W.V. Adler 
(Βιέννη), Jacques Bourget (Παρίσι), Isac Fernandez (Θεσσαλονίκη), Eduard Julia (Παρίσι), E. 
Giraud, Edmund Maulwurf (Θεσσαλονίκη), Josef Misrachi (Θεσσαλονίκη), Theodor Motet 
(Παρίσι), Em. Salem. Γενικός διευθυντής ήταν ο Alfred Misrachi. 

Στις αρχές του 1914, η σχέση της τράπεζας µε την Φsterreichische Lδnderbank 
διαλύθηκε, καταργήθηκε το διοικητικό της συµβούλιο και έφυγαν οι Αυστριακοί (οι Lohnstein - 
γενικός διευθυντής, Max Kraus, graf Stadniki) καθώς και ο J. Eliasev της Banque d’Athθnes. Η 
γενική συνέλευση στις 20-5-1914 αποφάσισε να αλλάξει ο τίτλος της τράπεζας, διότι δεν 
µπορούσε να παραµένει οθωµανική επιχείρηση ενώ η περιοχή είχε γίνει ελληνική. Ακολούθησε 
συµφωνία της Selβnik Bankasι µε τη Millξ Bankasι (Banque Nationale de la Turquie) –στην 
οποία κύριος µέτοχος ήταν ο sir Ernest Cassel–, που κατέληξε σε συγχώνευσή τους, µε όλα τα 
ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της καθεµιάς. Ο Cassel έµεινε µέτοχος µε µικρό, αναλογικά, 
κεφάλαιο –αρχικά είχε διαθέσει 1.000.000 τουρκικές λίρες  για την ίδρυση της Millξ Bankasι–. 
Τα υποκαταστήµατα της Millξ Bankasι στη Σαµψούντα και Τραπεζούντα µετατράπηκαν σε 
χωριστές επιχειρήσεις. 

Τον Ιούλιο 1914, έγιναν διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην τράπεζα και στην Εθνική 
Τράπεζα Βουλγαρίας για την κάλυψη τραπεζικών εργασιών στα νέα βουλγαρικά εδάφη, που δεν 
ευοδώθηκαν λόγω της έκρηξης του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Το ίδιο ακριβώς συνέβη, το 
Μάρτιο 1914, και µε τις επαφές µε τους Σέρβους, που ενδιαφέρονταν για µία συµφωνία 
λειτουργίας υποκαταστηµάτων στα µεγαλύτερα κέντρα των νέων σερβικών εδαφών. 

β. Το υποκατάστηµα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. 



Άρχισε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το Μάιο 1913. Το διοικητικό συµβούλιο του 
υποκαταστήµατος, διορισµένο από τη διοίκηση της µητρικής τράπεζας, είχε δεσµούς µε τους 
τοπικούς οικονοµικούς κύκλους. Είχε έξι µέλη, 3 Έλληνες και 3 ξένους πολίτες, που ήταν όλοι 
άνθρωποι του εµπορίου. Οι 3 ξένοι ήταν ένας Ιταλός, ένας Γάλλος και ένας Ούγγρος (ο Edmund 
Maulwurf, προεστός της αυστροουγγρικής κοινότητας της πόλης, που συµµετείχε επίσης στη 
διαχείριση της Selβnik Bankasι), όλοι τους Ισραηλίτες  –δείγµα της διάθεσης της Ελληνικής 
∆ιοίκησης για καλές σχέσεις µε το ισραηλιτικό στοιχείο της πόλης, αλλά και χαρακτηριστικό της 
επιβίωσης της προηγούµενης κυριαρχίας του–. 

Το υποκατάστηµα ακολούθησε την ίδια πολιτική µε αυτήν της Bank Osmanξ κατά τη 
διάρκεια της τουρκοκρατίας. Είχε όµως περιορισµένη δραστηριότητα διότι η µητρική τράπεζα 
δεν είχε ανοικτές πιστώσεις. Ανάµεσα στα άλλα, το υποκατάστηµα είχε τµήµα συναλλάγµατος, 
διακίνηση χρεωγράφων, λογαριασµούς συναλλάγµατος (κοινούς λογαριασµούς δύο ή και τριών 
καταθετών). Στις πράξεις µε ελληνικά τραπεζογραµµάτια κρατούσε προµήθεια 0,25%. Αργότερα 
στράφηκε, πάντοτε υπό την έγκριση του κεντρικού καταστήµατος της Αθήνας, σε ενυπόθηκα 
δάνεια, µε τόκο 6,5%, και αγροτικές πιστώσεις, µε τόκο 6%. Μετά το 1914, ο τόκος των 
ενυπόθηκων δανείων µειώθηκε κατά µισή µονάδα. Η διάρκεια των δανείων ήταν maximun 30 
χρόνια. Οι χρηµατοδοτήσεις ήταν στο ύψος του 50% της αξίας των ακινήτων και του 30-40% της 
αξίας των αγροτεµαχίων. 

γ. Η Banque d’Orient. 
Τα κεφάλαιά της ήταν προέλευσης γερµανικής και ελληνικής: προήλθε από την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος και την Deutsche Bank, µε αρχικό κεφάλαιο 10 εκατοµµυρίων γαλλικών 
φράγκων, που ανήκε κατά 50% στην καθεµία από αυτές, και η διάρκεια λειτουργίας της 
προβλεπόταν για 50 έτη. Το 1914, η Εθνική Τράπεζα επιδίωξε τη συγχώνευση της Banque 
d’Athθnes µε την Banque d’Orient. 

δ. Το υποκατάστηµα της Balgarska Narodna Banka [Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας]. 
Άνοιξε στις αρχές του 1913. Ασχολούνταν κυρίως µε την εξυπηρέτηση του βουλγαρικού 

στρατού κατοχής και τις εµπορικές δουλειές µε τη Σόφια. Παρέµεινε ανοικτό και µετά την 
προσάρτηση της Θεσσαλονίκης από το ελληνικό κράτος.  

ε. Η Banque de Commerce et de Dépôts. 
Ήταν µία άλλη ξένη τράπεζα µε υποκατάστηµα στην πόλη. Είχε έδρα στο Βουκουρέστι 

και διέθετε µετοχικό κεφάλαιο 2 εκατοµµύρια lei. 
 
3.3.2.2. Ασφάλειες. 
Οι ασφαλιστικοί κλάδοι στη Θεσσαλονίκη ήταν: ασφάλειες πυρός, ασφάλειες ζωής και 

ναυτική ασφάλιση. 
Στον κλάδο πυρός είχαν δραστηριοποιηθεί 47 εταιρείες. Κατά προέλευση κεφαλαίων, οι 

43 από αυτές ήταν: 
22 αγγλικές 
5 γερµανικές 
4 γαλλικές 
2 βουλγαρικές 
2 αυστριακές 
1 ουγγρική 
1 αµερικανική 
1 ελβετική 
1 ισπανική 
1 ρωσική 
1 ελληνική 
1 ολλανδική 
1 σερβική, 
µε απόθεµα συνολικά 1.200.000 γαλλικά φράγκα. 



Τα συµβόλαια για ασφάλειες ζωής ήταν, το 1913, ύψους 2 εκατοµµυρίων φράγκων και 
είχαν συναφθεί από 21 εταιρείες: 

6 αγγλικές 
3 αυστριακές 
3 γαλλικές 
2 αµερικανικές 
2 γερµανικές 
2 ουγγρικές 
1 ισπανική 
1 ιταλική 
1 ελληνική. 
Αναφορικά µε τις ναυτικές ασφαλίσεις, συναντώνται 18 εταιρείες. Κατά προέλευση 

κεφαλαίων, οι 17 από αυτές ήταν: 
8 γερµανικές 
4 αγγλικές 
2 αυστριακές 
1 ιταλική 
1 οθωµανική 
1 ισπανική. 
Οι εταιρείες εκπροσωπούνταν από ασφαλιστικούς πράκτορες. Επί 41 ασφαλιστικών 

γραφείων, που γνωρίζουµε, 21 ανήκαν σε Ισραηλίτες, 11 σε Έλληνες, 6 σε άτοµα άλλων 
εθνικοτήτων και 3 σε συνεταίρους διαφορετικής εθνικότητας. 

 
Πίνακας 10. Ασφαλιστικές εταιρείες, 1915. 
 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 134-136, 178-179. 
 
Το σωµατείο Syndicat des Compagnies d'assurance contre l'Incendie opιrant ΰ Salonique 

ιδρύθηκε, το 1901, από 22 εταιρείες ασφάλισης κατά του πυρός, εξ ων µία ελληνική –η Εθνική– 
και µία οθωµανική –η Sociιtι Gιnιrale d'Assurances Ottomane. Στο διοικητικό συµβούλιο ήταν 
εκλεγµένοι 4 Ισραηλίτες και ένας Έλληνας. Πρόεδρος ήταν ο Μ. Μορπούργο. Η τήρηση κοινού 
τιµολογίου από τις εταιρείες-µέλη, δηλαδή η επιβολή ολιγοπωλιακών όρων στην κάλυψη των 
κινδύνων πυρός, ήταν το κυριότερο µέληµα. 

 
Στον τοµέα της πίστης, ανταλλαγής και µεσολάβησης, το 1912, οι κάτοικοι ασχολούνταν 

µε τα ακόλουθα επαγγέλµατα:  
Τραπεζικοί 
ασφαλιστές 
χρηµατιστές 
αργυραµοιβοί 
αποστολείς 
παραγγελιοδόχοι 
εµπορικοί αντιπρόσωποι 
εκτελωνιστές 
διαφηµιστές 
µεσίτες 
πραγµατογνώµονες. 
 
3.3.3. Το εµπόριο. 
 



Η Θεσσαλονίκη υπήρξε σηµαντικός εµπορικός χώρος από το µακρινό παρελθόν. Παρά 
τις διαδοχικές κατακτήσεις, η πόλη ιστορικά γνώριζε νέες περιόδους ανάπτυξης, προαγωγής του 
εµπορίου και της βιοτεχνίας, µε τη διοργάνωση εµποροπανηγύρεων κατά την εορτή του 
πολιούχου Αγίου ∆ηµητρίου, στην πεδιάδα του Αξιού, στις οποίες επιδεικνύονταν τα γεωργικά 
και βιοτεχνικά προϊόντα της στους πολυάριθµους εµπόρους που συνέρρεαν από τις γειτονικές ή 
πιο µακρινές περιοχές. Οι ίδιοι περίπου γεωγραφικοί και εµπορικοί λόγοι, που είχαν 
δηµιουργήσει τα βυζαντινά ∆ηµήτρια, ήταν εκείνοι, πάνω στους οποίους στήριξε την πρόοδό της 
και το “Αµβούργο των Βαλκανίων ”, η Θεσσαλονίκη του εικοστού αιώνα: µία µεγάλη πόλη, µε 
προηγµένη ναυτιλία και εµπόριο, σπουδαίος κόµβος συγκοινωνιών ανάµεσα στην Κεντρική-
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στους λιµένες της νοτιοανατολικής Μεσογείου και, περαιτέρω, της 
ασιατικής και αφρικανικής ηπείρου. 

Ήδη από το 17ο αιώνα, περισσότερο στις αρχές του 19ου αιώνα, η εµπορική κίνηση ήταν 
πολύµορφη. Γίνονταν εισαγωγές από τη Βενετία προϊόντων όπως µαντίλια, µέταλλα, γυαλικά, 
καθρέπτες, χαρτιά, µεταξωτά και άλλα υφάσµατα, κεραµικά, και εξαγωγές άλλων όπως σιτηρά, 
µαλλί, βαµβάκι, µέταξα, καπνός, κερί, µέταλλα, δέρµατα, κρασιά, αµπάς. Από την Αγγλία 
εισάγονταν υφάσµατα, µπαχαρικά, κασσίτερος, µόλυβδος, ρολόγια, κοσµήµατα, σιδηρικά, 
χρώµατα, και εξάγονταν µετάξι και βαµβάκι. Από την Αυστροουγγαρία και Γερµανία εισάγονταν 
χάλκινα, µπρούντζινα και σιδερένια αντικείµενα, υαλικά Βοηµίας, ρολόγια, λεπτά και χοντρά 
υφάσµατα, λινοβαµβακερά είδη, πορσελάνη. Η Θεσσαλονίκη µε τη σειρά της ήταν παρούσα στις 
εκθέσεις της Λειψίας µε βαµβάκι, καπνό, δέρµατα, ανατολικό καφέ κ.λπ. Η Γαλλία κατείχε, από 
όλες τις χώρες, το µεγαλύτερο όγκο ανταλλαγών προϊόντων, εξάγοντας στη Θεσσαλονίκη 
υφάσµατα, καφέ και ζάχαρη από τις γαλλικές αποικίες στις ∆υτικές Ινδίες, µεταξωτά από τη 
Λυών, µπαχαρικά, χρυσαφικά κ.ά., εισάγοντας δε προϊόντα όπως βαµβάκι, µετάξι, µαλλί, σιτάρι, 
κερί, χαλκό. Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι συνολικές ετήσιες εξαγωγές αγαθών από τη 
Θεσσαλονίκη ήταν γύρω στα 9 εκατοµµύρια γρόσια, οι εισαγωγές γύρω στα 5 εκατοµµύρια 
γρόσια. Η επικερδής διάθεση, εκείνη την εποχή, του προϊόντος των εργαστηρίων παραγωγής 
τουρκικών στολιδιών, των εργαστηρίων δέρµατος, των βαφείων, οδήγησε στην περαιτέρω 
άνθηση της παραγωγής και του εµπορίου. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η διάθεση 
της παραγωγής των εργαστηρίων χρωµατουργίας συνάντησε σοβαρές δυσχέρειες από το δυτικό 
ανταγωνισµό.  

Τις εµπορικές συναλλαγές της Θεσσαλονίκης συγκροτούσαν αφ'ενός το εµπόριο µε το 
εξωτερικό και αφ'ετέρου η διάθεση προϊόντων προς τοπική κατανάλωση. Την κίνηση των 
προϊόντων από και προς τις ξένες χώρες κάλυπταν τρεις τοµείς εµπορίου, το εισαγωγικό, το 
εξαγωγικό και το διαµετακοµιστικό. 

Αρχικά, το εµπόριο της Θεσσαλονίκης είχε θετικό ισοζύγιο. Στη συνέχεια, και µέχρι τις 
αρχές του 20ού αιώνα, παρατηρήθηκε µία σταθερή µείωση των εξαγωγών της πόλης και µία 
αύξηση των εισαγωγών της. Το έτος 1911, εισήγαγε είδη αξίας 121 εκατοµµυρίων γαλλικών 
φράγκων, κάνοντας εξαγωγές µόνο 39 εκατοµµυρίων φράγκων. Οι εισαγωγές αυτή τη χρονιά θα 
ήταν περισσότερες αν δεν µαταιωνόταν η εισαγωγή υφασµάτων από την Ιταλία, λόγω του 
ιταλοτουρκικού πολέµου. Το 1912, οι συνολικές εισαγωγές της πόλης ανέρχονταν σε 326.262 
τόννους, εκ των οποίων 50.995 τόννοι µε το σιδηρόδροµο και 275.267 µε τα πλοία. Η ελάττωση 
των εισαγωγών µέσω σιδηροδρόµου ήταν µόνο 1.024 τόννοι, αξιοσηµείωτο γεγονός, δεδοµένου 
ότι το τελευταίο τετράµηνο του έτους οι εισαγωγές µε σιδηρόδροµο είχαν τελείως ανασταλεί 
λόγω του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου –άρα η µικρή µόνο ετήσια µείωση οφειλόταν στο 
αντιστάθµισµα του αυξηµένου όγκου κατά τους πρώτους 9 µήνες–. Η εισαγωγή µέσω πλοίων 
παρουσίασε µείωση περίπου 20%. Από τους 275.267 τόννους, οι 219.667 αποτελούσαν καθαρή 
εισαγωγή στην πόλη, ενώ οι υπόλοιπες εισαγωγές (55.600 τόννοι) ήταν διαµετακοµιζόµενα 
εµπορεύµατα (περιλαµβάνονταν καυσόξυλα, ξυλάνθρακες, φρούτα, λαχανικά, µέλι, αραβόσιτος, 
πίτυρα, αλάτι, ακατέργαστος καπνός). Από τους 50.995 τόννους µε σιδηρόδροµο, οι 34.710 ήταν 
καθαρά µακεδονική εισαγωγή. Άρα οι συνολικές καθαρές εισαγωγές της Θεσσαλονίκης, το 1912, 
ήταν 254.377 τόννοι (219.667 συν 34.710 τόννοι), µειωµένες σε σχέση µε το 1911 (301.752 



τόννοι) κατά περίπου 47.000 τόννους ή 16%. Σε αξία, οι εισαγωγές του 1912 (90.940.000 
γαλλικά φράγκα) ήταν µειωµένες σε σχέση µε το 1911 (107.880.000 φράγκα) κατά 15,7%. 
Σηµειωτέον ότι, αυτό το διάστηµα, η Θεσσαλονίκη είχε ανταγωνιστή την Καβάλα, από το λιµάνι 
της οποίας προωθούνταν εξαγωγές καπνού ύψους 120.000.000 φράγκων, δηλαδή αξίας ίσης µε 
αυτή του συνολικού όγκου εισαγωγών της Θεσσαλονίκης. 

 
Πίνακας 11. Εξαγωγικό εµπόριο Θεσσαλονίκης, 1911-1912 (τόννοι). 
 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 78- 83. 
 
Στο εξαγωγικό εµπόριο των ακατέργαστων δερµάτων, το 1912, διακινήθηκαν συνολικά 

1.708.500 τεµάχια. Τα αρνίσια δέρµατα και των προβάτων προέρχονταν από την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Μοναστηρίου και από αλλού, ενώ των εριφίων και κατσικιών 
από τα Σκόπια, το Μοναστήρι, το Kumanovo και από αλλού. 

 
Πίνακας 12. Εξαγωγή ακατέργαστων δερµάτων από τη Θεσσαλονίκη, 1912 (φράγκα). 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 78- 83. 
 
Τα πρωτεία των εξαγωγών προς τη Θεσσαλονίκη κατείχε πριν από τον πόλεµο η 

Αυστροουγγαρία. Ακολουθούσαν η Αγγλία, η Γερµανία και η Γαλλία. Οι εισαγωγές από την 
Αυστροουγγαρία, Γερµανία, Βουλγαρία και Σερβία γίνονταν µε το σιδηρόδροµο. Σε αξία, οι 
εξαγωγές της Αυστροουγγαρίας ανέρχονταν σε 24.400.000 φράγκα κατά το 1911, έναντι 
23.860.000 φράγκων κατά το 1910. 

 
Πίνακας 13. Αναλογία συµµετοχής ξένων χωρών στο εισαγωγικό εµπόριο της 

Θεσσαλονίκης, 1911 (%). 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 76-77. 
 
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους και την αλλαγή καθεστώτος στην περιοχή, οι 

εξαγωγές από την πόλη, κατά το πρώτο τρίµηνο του 1913, ήταν µόλις 3.837.170 φράγκα –κυρίως 
προς Ιταλία (1.410.925 φράγκα), Γαλλία (895.000 φράγκα) και Αυστροουγγαρία (587.780 
φράγκα)–. Οι συνέπειες του πολέµου είναι φανερές στις ποσότητες των ειδών εξαγωγής, αν και 
το εµπόριο της πόλης παρουσίασε αντίσταση και σταθερότητα µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους, όπως και προηγούµενα κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέµου.  

Η Αυστροουγγαρία διατήρησε πρωτεύουσα θέση στο εισαγωγικό εµπόριο της 
Θεσσαλονίκης. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 1913, σε κύκλο εισαγωγών αξίας 21.332.657 
φράγκων, τέθηκε επικεφαλής των άλλων χωρών µε ποσοστό 23,99%.  

 
Πίνακας 14. Αναλογία συµµετοχής ξένων χωρών στο εισαγωγικό εµπόριο της 

Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος-Μάρτιος 1913 (φράγκα). 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 84 (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Οι εισαχθείσες στρατιωτικές προµήθειες, µαζί µε τις προµήθειες για τους σκοπούς του 

Ερυθρού Σταυρού και τις πρώτες ύλες που εισήχθησαν αφορολόγητες για τις ανάγκες της 
βιοµηχανίας, ήταν κατά το πρώτο τρίµηνο του 1913 ύψους 5.415.735 φράγκων. Η εισαγωγή 12 
κατηγοριών προϊόντων, κατά το αυτό χρονικό διάστηµα, ύψους 8.585.379 φράγκων, ήταν 
αναλυτικά η ακόλουθη. 

 
Πίνακας 15. Εισαγωγή 12 προϊόντων και κατηγοριών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, 

Ιανουάριος-Μάρτιος 1913 (φράγκα). 



Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 85. 
 
Κατά το δίµηνο Απριλίου-Μαΐου 1913, πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές ύψους 14 

εκατοµµυρίων φράγκων. Ακολούθησε, µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, το καλοκαίρι του 
1913, οικονοµική κρίση. Το συνολικό εισαγωγικό εµπόριο του 1913 κατήλθε τελικά στα 60 
εκατοµµύρια φράγκα περίπου. Οι εξαγωγές εµπορευµάτων από την πόλη, αξίας, πριν από τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, γύρω στα 35-40 εκατοµµύρια φράγκα, έπεσαν το 1914 στα 16 
εκατοµµύρια φράγκα. Το µεγαλύτερο µέρος τους διακινήθηκε µέσω του λιµένος.  

Στα αµέσως επόµενα χρόνια, οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων ήταν σηµαντικές και 
επηρεάζονταν από τις ανάγκες διατροφής των στρατευµάτων που έδρευαν στην πόλη. 

Το διαµετακοµιστικό εµπόριο µέσω Θεσσαλονίκης αφορούσε, σε µεγάλο βαθµό, στη 
Σερβία. Οι κυριότερες εξαγωγές της Σερβίας µέσω του λιµανιού της Θεσσαλονίκης ήταν επί 
τουρκοκρατίας σιτηρά και ζώα. 

Η διακοµιδή των εµπορευµάτων από τη Σερβία στη Θεσσαλονίκη γινόταν µε το τρένο 
και ακολουθούσε ή απευθείας µεταφόρτωση στα πλοία ή αποθήκευση µέσα στο χώρο του 
λιµανιού. 

 
Πίνακας 16. Εξαγωγή σερβικών ζώων και σιτηρών δια µέσου του λιµένος 

Θεσσαλονίκης, 1906-1912. 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 42-46. 
 
Βλέπουµε ότι η εξαγωγή βοδιών αυξήθηκε, κατά το διάστηµα 1906-1910, πάνω από 17 

φορές και η εξαγωγή σιτηρών, στο διάστηµα 1907-1910, πάνω από 5 φορές. Τόπος προορισµού 
των εµπορευµάτων ήταν κυρίως η Ιταλία. Το 1911, από τη συνολική εξαγωγή 15.536 βοδιών, 
παρέµειναν σε στάβλους και µαντριά στη Θεσσαλονίκη 12.577 βόδια, ενώ τα υπόλοιπα 2.959 
µεταφορτώθηκαν απευθείας από τα βαγόνια σε πλοία. 

Η εξαγωγή ζώων παρουσίαζε διακυµάνσεις για ποικίλους λόγους. Το 1911, για 
παράδειγµα, η εξαγωγή χοίρων ήταν περιορισµένη λόγω επιδηµίας, ενώ σερβική εξαγωγή 
προβάτων και κατσικιών προς την Αίγυπτο δεν πραγµατοποιήθηκε την ίδια χρονιά εξαιτίας 
ανεπαρκούς εµπορικής οργάνωσης.  

Επί 8 ειδών σερβικών εµπορευµάτων, το 1911, συνολικής ποσότητας 31.430 τόννων, 
9.430 τόννοι είχαν προορισµό την Οθωµανική Αυτοκρατορία –συµπεριλαµβανόµενης της 
Θεσσαλονίκης–. 

 
Πίνακας 17. Εξαγωγή σερβικών εµπορευµάτων δια µέσου του λιµένος Θεσσαλονίκης, 

1911 (βαγόνια1). 
1 Κάθε βαγόνι ισοδυναµεί µε δέκα τόννους. Ειδικά για τις γουρουνότριχες, ήταν 4.920 

χιλιόγραµµα. 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 42-46. 
 
Ο προορισµός των σιτηρών, που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, ήταν η Αγγλία, 

Βέλγιο, Γερµανία. Οι γουρουνότριχες προορίζονταν για την Αγγλία. 
Οι διευκολύνσεις για τη διακίνηση σερβικών εµπορευµάτων, κατά τη διάρκεια της 

τουρκικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα µετά το 1911, παρέχονταν –όπως ήδη 
αναφέραµε– σύµφωνα µε µία συνθήκη µεταξύ Τουρκίας και Σερβίας, που προσέβλεπε στην 
αύξηση του διαµετακοµιστικού εµπορίου µέσω µίας λιµενικής ελεύθερης ζώνης, µε ευνοϊκούς 
όρους για τη χρησιµοποίηση των σιδηροδρόµων κ.λπ., και ήταν πρόδροµος της συµφωνίας 
Ελλάδας-Σερβίας του 1914. Η διακίνηση ζώων ανακόπηκε σηµαντικά µετά το 1911 λόγω του 
ιταλοτουρκικού πολέµου, ο οποίος δηµιούργησε δυσχέρειες στη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα προς την 
Ιταλία, όπου κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο τα σερβικά ζώα µετά από µεταφόρτωση στον 



Πειραιά ή τη Μάλτα. Σηµαντικό επίσης ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι Σέρβοι εξαγωγείς ζώων 
ήταν απασχοληµένοι µε την τροφοδοσία της Αυστροουγγαρίας. Επιπρόσθετα, ένα τµήµα της 
εξαγωγής ζώων κατευθυνόταν προς τη Ρουµανία, µέσω Burgas και Galati. Τον Οκτώβριο 1912, 
το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της Σερβίας µέσω του λιµανιού της Θεσσαλονίκης 
διακόπηκε τελείως λόγω του βαλκανικού πολέµου. 

Στον επόµενο πίνακα του σερβικού διαµετακοµιστικού εµπορίου κατά το 1912, 
βλέπουµε ότι, επί ποσότητας 22.980 τόννων, οι 20.310 φορτώθηκαν στα πλοία µε προορισµό τις 
ξένες χώρες και οι υπόλοιποι 2.670 προωθήθηκαν προς κατανάλωση στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία –συµπεριλαµβανόµενης και της Θεσσαλονίκης–. 

 
Πίνακας 18. Εξαγωγή σερβικών εµπορευµάτων δια µέσου του λιµένος Θεσσαλονίκης, 

1912 (βαγόνια1). 
1 Κάθε βαγόνι ισοδυναµεί µε δέκα τόννους. 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 42-46. 
 
Το διαµετακοµιστικό εµπόριο στη Θεσσαλονίκη µετά το 1912 βρήκε προνοµιακή 

µεταχείριση µε τη θέσπιση του θεσµού των ελεύθερων αποθηκών. 
Η εφαρµογή του συστήµατος των ιδιωτικών αποθηκών έγινε για πρώτη φορά στις 18-2-

1913 από το τελωνείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έδωσε στις αποθήκες των τοπικών τραπεζών, 
όπως ήδη είπαµε, το χαρακτηρισµό “ελεύθερες ιδιωτικές αποθήκες”. Τα αποθηκευµένα 
εµπορεύµατα υπόκεινταν σε διαφορετικούς φόρους ή τέλη, ανάλογα εάν καταναλώνονταν στη 
συνέχεια στην πόλη ή αποστέλλονταν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη µεταχείριση είχαν επίσης, όπως 
θα δούµε, οι τοπικές βιοµηχανίες, στις οποίες δόθηκε ατέλεια για τις εισαγόµενες πρώτες ύλες. 

Ο κανονισµός, ο οποίος εκδόθηκε το Μάρτιο 1913 για τις «ελεύθερες ιδιωτικές 
αποθήκες», περιείχε την ακριβή περιγραφή των όρων αποθήκευσης και παράδοσης των 
εµπορευµάτων, καθώς και διαχείρισής τους, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Κεφαλαιώδους 
ενδιαφέροντος είναι το άρθρο 1, µε το οποίο καθορίζονταν οι προδιαγραφές µίας αποθήκης. 
Αυτές τις προδιαγραφές πληρούσαν οι εγκαταστάσεις των τραπεζών και οι αποθήκες ενός 
αριθµού µεγαλεµπόρων. Με το ίδιο άρθρο, παρεχόταν βασικά η δυνατότητα να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε αυτούς τους χώρους ελεύθερα όλα τα δασµολογητέα εµπορεύµατα. Εξαιρούνταν 
µόνον τα εµπορεύµατα που αναφέρονταν στο άρθρο 2: 

α) Όλα τα εµπορεύµατα που η δήλωσή τους ανέγραφε το χαρακτηρισµό “transit” ή που, 
κατά την άφιξή τους, δηλώνονταν ως αγαθά για µεταφόρτωση (εφόσον ήταν περιττή η 
αποθήκευση στις ιδιωτικές αποθήκες αυτών των εµπορευµάτων ως όρος για δασµολογική 
ατέλεια κατά την εισαγωγή τους). 

β) Εκρηκτικές ύλες και άλλα εύφλεκτα εµπορεύµατα. 
γ) Είδη που µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµία στα παρακείµενα εµπορεύµατα. 
δ) Εµπορεύµατα που εύκολα αλλοιώνονταν. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 27, επιτρεπόταν η µεταφορά και παράδοση στους αγοραστές των 

εµπορευµάτων που πωλούνταν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, απλώς µε την 
οπισθογράφηση των απαραίτητων εγγράφων και µε την τήρηση συγκεκριµένων διαδικασιών. 

Το άρθρο 26 καθόριζε, ως ανώτατο χρονικό διάστηµα αποθήκευσης, ένα έτος. Η 
προθεσµία µπορούσε να παραταθεί µόνο µε άδεια της τελωνειακής αρχής, το ανώτατο για ένα 
δεύτερο χρόνο. 

Όταν τα εµπορεύµατα εισέρχονταν στην κυκλοφορία της πόλης, υπόκεινταν σε 
τελωνειακό δασµό ύψους 11% επί της αξίας τους. Εάν προωθούνταν εκτός των ελληνικών 
συνόρων (του 1913), επιβαλλόταν µόνον ο φόρος εξαγωγής, ίσος µε το 1% επί της αξίας. Στη 
δεύτερη περίπτωση επρόκειτο για τα εµπορεύµατα εκείνα, τα οποία εισάγονταν από το εξωτερικό 
στη Θεσσαλονίκη µε το σκοπό να προωθηθούν προς τα τµήµατα της ενδοχώρας που κατείχε η 
Βουλγαρία ή η Σερβία. Οι συναλλαγές αυτές παρουσιάζονταν πλέον, παίρνοντας υπόψη τα νέα 



σύνορα, ως διαµετακοµιστικό εµπόριο και ανέρχονταν στο 60% των συνολικών εισαγωγών της 
Θεσσαλονίκης. Στο εν λόγω διαµετακοµιστικό εµπόριο διακρίνονταν δύο κατηγορίες 
εµπορευµάτων, οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως άµεσης και έµµεσης 
διαµετακόµισης. Άµεση ήταν η διακίνηση εµπορευµάτων, τα οποία συνοδεύονταν από δήλωση 
που περιλάµβανε την ένδειξη «transit» και προορίζονταν για περαιτέρω προώθηση στην 
ενδοχώρα. Επρόκειτο για το 17% περίπου των συνολικών transit µεταφορών –περίπου το 10% 
των εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη–. Το υπόλοιπο 83% των transit µεταφορών, ίσο µε το 50% 
περίπου των εισαγωγών της Θεσσαλονίκης, ήταν έµµεση transit διακίνηση εµπορευµάτων, 
δηλαδή αγαθά, τα οποία εισάγονταν και αποθηκεύονταν από τους ντόπιους εµπόρους µε την 
προοπτική να αποσταλούν βαθµιαία στους πελάτες της ενδοχώρας, σε µικρές αποστολές, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες αυτών. 

Η άµεση διακίνηση ήταν δυνατή σύµφωνα µε την αρχική διαδικασία ελεύθερης 
αποθήκευσης χωρίς άλλες διατυπώσεις. Για το σηµαντικά µικρότερο αυτό τµήµα της transit 
διακίνησης εµπορευµάτων, αρκούσαν οι εγκαταστάσεις του λιµένος και του τελωνείου, ενώ 
ταυτόχρονα ίσχυε η ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία µπορούσαν τέτοια αγαθά να αποθηκεύονται 
στο τελωνείο επί ένα µήνα χωρίς υποχρέωση καταβολής αποθηκεύτρων, τη στιγµή που για όλα 
τα άλλα εµπορεύµατα πληρώνονταν αποθήκευτρα από την ένατη µέρα. 

Για την επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων, είχε δηµιουργηθεί στις αποθήκες των 
τραπεζών, σύµφωνα µε σύµβαση µε τις διοικήσεις τους, ένας τοµέας, όπου αποθηκεύονταν 
µόνον εκείνα τα εµπορεύµατα για τα οποία δεν καταβαλλόταν ο δασµός 11%. Εάν τα αγαθά 
εισέρχονταν στο εµπόριο εντός της πόλης, επιβαρύνονταν µε το δασµό, εάν προωθούνταν έξω 
από τα ελληνικά σύνορα (του 1913) υποβάλλονταν στο φόρο εξαγωγής 1% επί της αξίας. 

Η ίδρυση των “ελεύθερων ιδιωτικών αποθηκών” ήταν αποφασιστικής σηµασίας για το 
εισαγωγικό εµπόριο της πόλης, αφού οι τράπεζες παρακινήθηκαν να προσανατολίσουν την 
εµπορική πιστωτική πολιτική τους προς την παροχή µεγαλύτερης έκτασης δανείων για τα 
φυλασσόµενα στις αποθήκες τους εµπορεύµατα. Από την άλλη πλευρά, ως αντικίνητρο για τους 
εµπόρους, άρα ως φραγµός για την περαιτέρω επιτυχία του µέτρου των “ελεύθερων ιδιωτικών 
αποθηκών”, λειτούργησε το ύψος των εξόδων των σχετικών µε την αποθήκευση, καθώς και το 
ύψος των τόκων, 9 µέχρι 12%, που απαιτούσαν οι τράπεζες για τη χορήγηση δανείων. Ήταν δύο 
στοιχεία, τα οποία καθιστούσαν τα διάφορα εµπορεύµατα τόσο ακριβότερα, ώστε η 
ανταγωνιστικότητα των εµπόρων της Θεσσαλονίκης να παρεµποδίζεται σε µεγάλο βαθµό. 

Η ευχέρεια χρησιµοποίησης των “ελεύθερων ιδιωτικών αποθηκών” µετά τις 18-2-1913 
είχε άµεσο αποτέλεσµα για το εµπόριο. Από τις 18-2-1913 µέχρι τις 31-3-1913 (δηλαδή σε 
χρονικό διάστηµα 42 ηµερών), υποβλήθηκαν 1.283 αιτήσεις για αποθήκευση αγαθών, 604 
αιτήσεις για παράδοση εµπορευµάτων στην κατανάλωση, 1.399 αιτήσεις για εξαγωγή στο 
εξωτερικό και 50 αιτήσεις για διακίνηση των εµπορευµάτων στο εσωτερικό. Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα, στις “ελεύθερες ιδιωτικές αποθήκες” υπήρχαν 4.777.618 χιλιόγραµµα 
εµπορευµάτων αξίας 1.437.995 γαλλικών φράγκων.  

 
Πίνακας. Εµπορεύµατα στις "ελεύθερες ιδιωτικές αποθήκες" κατά το χρονικό διάστηµα 

18-2 µέχρι 31-3-1913 (χιλιόγραµµα). 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 38. 
 
Τη µεγαλύτερη ωφέλεια από αυτή τη ρύθµιση απολάµβανε η Αυστροουγγαρία, που είχε 

αποθηκευµένα 1.249.171 χιλιόγραµµα εµπορευµάτων αξίας 517.456 φράγκων. 
 
Πίνακας 20. Εµπορεύµατα της Αυστροουγγαρίας στις "ελεύθερες ιδιωτικές αποθήκες" 

κατά το διάστηµα 18-2 µέχρι 31-3-1913 (χιλιόγραµµα). 
 
Πηγή: Salonik..., ό.π., σελ. 37-38. 



 
Το 1914, η ελληνική κυβέρνηση συγκατατέθηκε τελικά στη δηµιουργία ελεύθερης 

ζώνης. Σύµφωνα µε υπόδειξη του εµπορικού επιµελητηρίου της πόλης, προβλεπόταν να 
περιλαµβάνει ένα µεγάλο τµήµα του λιµανιού, τη συνοικία Istira και ένα τµήµα της γαλλικής 
συνοικίας. Για τη διαµόρφωσή της, εκδόθηκε στις 17-11-1914 ο νόµος 390 “περί Ελευθέρας 
Ζώνης εν Θεσσαλονίκη”, που περιείχε 22 άρθρα. Τα κυριότερα προέβλεπαν τα εξής: 

Άρθρο 1: Σύµφωνα µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και Συγκοινωνιών, και µετά 
από έκδοση βασιλικού διατάγµατος, οριζόταν ένα τµήµα του λιµένος της Θεσσαλονίκης ως 
«ελεύθερη ζώνη». Με την έναρξη ισχύος του νόµου, το λιµάνι ονοµάσθηκε «τελωνειακή ζώνη». 

Άρθρο 2. Η ελεύθερη ζώνη έπρεπε να αποκλεισθεί σε όλη της την έκταση από την ξηρά 
µε τείχος ή µε κάποιο άλλο διαχωριστικό µέσο, µε κατάλληλο τρόπο. Να αφήνονταν διαβάσεις 
για τις υπάρχουσες σιδηροδροµικές γραµµές ή για εκείνες που επρόκειτο να δηµιουργηθούν. Οι 
οριοθετήσεις από την πλευρά της θάλασσας θα γίνονταν µε σηµαδούρες ή µε άλλες ενδεικτικές 
κατασκευές. 

Άρθρο 10: Όποιος εισερχόταν, από τη στεριά, από την ελεύθερη ζώνη στην τελωνειακή 
ζώνη, επιτρεπόταν να χρησιµοποιεί µόνο τις καθορισµένες εισόδους. Μικρά πλοία και βάρκες, 
που πλεύριζαν από τη θάλασσα στην ελεύθερη ζώνη, ακολουθούσαν συγκεκριµένες διατυπώσεις. 

Άρθρο 12: Για τα αποθηκευµένα εµπορεύµατα σε όλα τα τµήµατα της ελεύθερης ζώνης, 
δεν καταβάλλονταν τελωνειακοί δασµοί ή άλλα έξοδα, εκτός των λιµενικών και αποθηκευτικών 
εξόδων. Στις αποθήκες της ελεύθερης ζώνης, µπορούσαν να αποθηκεύονται εµπορεύµατα κάθε 
είδους, εκτός από αυτά που ενέπιπταν στις απαγορεύσεις. Η φόρτωση και επεξεργασία των 
εµπορευµάτων στις αποθήκες επιτυγχανόταν δίχως ανάµιξη των τελωνειακών αρχών. Για µερικά 
εµπορεύµατα που εισέρχονταν στην ελεύθερη ζώνη, µπορούσαν να ρυθµισθούν οι όροι της 
τελωνειακής επιτήρησης καθώς και η επίβλεψη της φορτοεκφόρτωσης. Μπορούσαν οµοίως να 
καθορισθούν οι όροι διαµόρφωσης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και βιοµηχανικής 
επεξεργασίας εισαγόµενων πρώτων υλών. 

Άρθρο 13: Εµπορεύµατα εσωτερικού που είχαν εισαχθεί στην ελεύθερη ζώνη µπορούσαν 
να µεταφερθούν πάλι στην τελωνειακή ζώνη µετά από εκτελωνισµό τους και καταβολή του 
τελωνειακού δασµού. Εµπορεύµατα εσωτερικού και εξωτερικού επιτρεπόταν να αποθηκεύονται 
σε ειδικές αποθήκες της ελεύθερης ζώνης χωρίς να χάνουν την εθνικότητά τους. Αποθήκευση σε 
ειδικές αποθήκες ίσχυε και για εκείνα τα εµπορεύµατα εσωτερικού, για τα οποία κατά την έξοδό 
τους προς το εξωτερικό καταβλήθηκαν δασµοί ή ασφάλιστρα. 

Άρθρο 14: Επιτρεπόταν η φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων που προέρχονταν από χώρες, 
µε τις οποίες το ελληνικό κράτος είχε συνάψει τελωνειακές συµβάσεις. Κατόπιν υπουργικής 
απόφασης, µπορούσαν να συµπεριληφθούν και χώρες χωρίς τελωνειακή σύµβαση µε την 
Ελλάδα. 

Άρθρο 15: Οι τελωνειακές αρχές είχαν το δικαίωµα να εισέρχονται οποτεδήποτε στις 
αποθήκες, εµπορικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και ειδικά τµήµατα µέσα στην 
ελεύθερη ζώνη και να ασκούν επιτήρηση –µε τη λιγότερη δυνατή παρενόχληση των 
λειτουργιών–, καθώς και έλεγχο στα βιβλία και έγγραφα. 

Άρθρο 16: Μηχανές, υλικά και αντικείµενα κάθε είδους, που χρησίµευαν ή 
χρησιµοποιούνταν στη διαµόρφωση των κτιρίων και των άλλων κατασκευών της ελεύθερης 
ζώνης (δοµικά υλικά, µηχανές, οχήµατα, βενζίνη, πετρέλαιο, ορυκτέλαια κ.λπ.), υπόκεινταν σε 
δασµούς εισαγωγής. Εισάγονταν ελεύθερα, χωρίς τελωνειακούς δασµούς και λιµενικά τέλη, 
µόνον τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή και λειτουργία έργων που είχαν παραγγελθεί από 
το κράτος. 

Άρθρο 18: Καθορίζονταν οι όροι για την εισαγωγή των εµπορευµάτων προέλευσης 
εξωτερικού και την άµεση επανεξαγωγή τους, καθώς και για την εισαγωγή εµπορευµάτων από 
την τελωνειακή στην ελεύθερη ζώνη διά θαλάσσης, οδικά και σιδηροδροµικά. Ρυθµίζονταν 
επίσης οι όροι για την εξαγωγή εµπορευµάτων διά θαλάσσης από την ελεύθερη ή την τελωνειακή 
ζώνη. 



Τα µέτρα για τις «ελεύθερες ιδιωτικές αποθήκες» και την ελεύθερη ζώνη του λιµένος της 
Θεσσαλονίκης βρήκαν ιδιαίτερη εφαρµογή στην περίπτωση της Σερβίας και εξειδικεύθηκαν µε 
µία ελληνοσερβική συνθήκη στις 11-4-1914. Τις διατάξεις της επιµελήθηκε µία σερβική 
επιτροπή, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, µε επικεφαλής τον πρώην υπουργό Kosta 
Stojanovitch. Σκοπός της συµφωνίας ήταν να παραµερισθούν οι δυσχέρειες στη διακίνηση των 
σερβικών εµπορευµάτων, ιδίως ζώων, και να εξασφαλισθεί για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα το 
σερβικό εµπόριο µέσω της Θεσσαλονίκης µε την προνοµιακή µεταχείρισή του µέσω της 
δηµιουργίας µίας ειδικής λιµενικής ζώνης. Οι βασικοί όροι που συνοµολογήθηκαν ήταν οι εξής: 

1. Η Ελλάδα, για διάστηµα 50 ετών, καθόριζε ένα συγκεκριµένο χώρο εντός της 
ελεύθερης ζώνης του λιµανιού, που παρέµενε υπό τη διοίκηση των ελληνικών αρχών, όπου η 
εισαγωγή και εξαγωγή σερβικών εµπορευµάτων, διαµετακοµιζοµένων, πραγµατοποιούνταν 
απαλλαγµένη από κάθε είδους έξοδα. 

2. Πλοία µε σερβικά transit εµπορεύµατα είχαν τα προνόµια που απολάµβαναν και όλα 
τα υπόλοιπα πλοία. 

3. Παραχωρούνταν στη Σερβία τα προνόµια και δικαιώµατα, τα οποία κατείχαν και όλα 
επίσης τα άλλα κράτη εντός της ελεύθερης ζώνης. 

Στη συνθήκη ήταν συνηµµένο παράρτηµα µε τους εξής όρους: 
1. Τα δύο συµβαλλόµενα κράτη συµφωνούσαν, παίρνοντας υπόψη τη σιδηροδροµική 

συγκοινωνία, να τηρούν τις ρήτρες της αντίστοιχης συνθήκης. 
2. Τα ζώα µε προέλευση τη Σερβία υπόκεινταν στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις της 

Θεσσαλονίκης. 
Ο φόρος διακίνησης, 1%, παραλείφθηκε για τα αποθηκευµένα στη Θεσσαλονίκη, σε 

ιδιωτικές αποθήκες, εµπορεύµατα σερβικής προέλευσης. Άρθηκε επίσης η υποχρέωση 
καταβολής ενός χρηµατικού ποσού για τα αποθηκευµένα διακινούµενα εµπορεύµατα, των 
οποίων η εξαγωγή θα είχε πραγµατοποιηθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών. Υπόκεινταν 
στον πλήρη φόρο εισαγωγής, 11%, και αντιµετωπίζονταν ως εισαγόµενα είδη µόνον εκείνα τα 
εισαχθέντα εµπορεύµατα –τα προορισµένα για παραπέρα διακίνηση–, τα οποία δεν θα εξάγονταν 
µέσα σε έξι µήνες.  

Σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες κατά τη φύλαξη των προς διακίνηση ποσοτήτων 
στις αποθήκες του τελωνείου, τα στοιχεία που συνέχισαν να ισχύουν ήταν, όπως και επί 
τουρκοκρατίας, τα φορτωτικά έγγραφα. Ένα πρόβληµα, που εγειρόταν κατά το παρελθόν, 
αφορούσε στο αποτέλεσµα της επαναζύγισης των εµπορευµάτων κατά τη µεταφόρτωση από τις 
αποθήκες προς τους διάφορους τόπους προορισµού τους: συχνά προέκυπτε µία απώλεια σε 
βάρος, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφειλόταν στο στέγνωµα των εµπορευµάτων –
άρα δεν είχε ευθύνη ο ναυλωτής–. Εν τούτοις, οι τελωνειακές αρχές, µε το σκεπτικό ότι η 
διαφορά σηµειωνόταν κατά τη µετακίνηση των εµπορευµάτων επί τουρκικού εδάφους, επέβαλλε 
όχι µόνο τον καθαρό φόρο επί ολόκληρης της ποσότητας που αναγραφόταν στα φορτωτικά 
έγγραφα αλλά και ένα πρόστιµο αντίστοιχο µε το απωλεσθέν βάρος. Από ένα χρονικό σηµείο και 
µετέπειτα, γινόταν σύσταση στις τελωνειακές αρχές να µη ξαναζυγίζουν τα εµπορεύµατα 
σερβικής προέλευσης, αλλά να στηρίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία των φορτωτικών 
εγγράφων. 

Ο καθορισµός της σερβικής ζώνης στο υπό κατασκευή τµήµα του λιµανιού επιτεύχθηκε 
µε τις εργασίες της υπό τον K. Stojanovic σερβικής επιτροπής, η οποία ασχολήθηκε µε τη µελέτη 
των λιµενικών συνθηκών της Θεσσαλονίκης, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη δηµιουργίας 
ειδικών αποθηκευτικών χώρων και άλλων κτιρίων, ειδικότερα στάβλων, για την εξασφάλιση της 
διακίνησης των αγαθών. Όµως ο ευρωπαϊκός πόλεµος, που ξέσπασε τον Ιούλιο 1914, είχε 
επακόλουθο τη µαταίωση της πραγµατοποίησης όλων αυτών των ρυθµίσεων.  

Η απόβαση των αγγλογαλλικών στρατευµάτων, το 1915, πρόσθεσε στους προϋπάρχοντες 
από το 1912 επιβαρυντικούς για το εµπόριο παράγοντες –πληθυσµιακές διαφοροποιήσεις και 
αποχωρισµός εδαφών µε απώλεια της ενδοχώρας– έναν καινούργιο, τον πόλεµο. Η µεταφορά 
των προϊόντων στο λιµάνι γινόταν στο εξής µε σκάφη πολύ µικρότερα από τα πλοία 



εκτοπίσµατος 1.500-2.000 τόννων, που εκτελούσαν προηγουµένως τις µεταφορές. Μεγάλα πλοία 
χρησιµοποιούνταν πλέον µόνο για τη µεταφορά πολεµικού υλικού. Ένα άλλο επίσης στοιχείο, 
που επηρέασε αρνητικά τις συναλλαγές και επέτεινε την απαισιοδοξία του εµπορικού κόσµου της 
πόλης, ήταν η αύξηση των δασµών, από το 11% επί της αξίας, που ίσχυε επί τουρκοκρατίας, σε 
14%. Το νέο µέτρο ίσχυσε από τις 2-1-1914. Ειδικά για τα εµπορεύµατα που εισάγονταν από το 
εξωτερικό, εκτός από τους τελωνειακούς δασµούς ίσχυε η πρόσθετη επιβάρυνση ενός δηµοτικού 
φόρου, ύψους 1,5%, για τα κάθε είδους αγαθά που έµπαιναν στο λιµάνι, µε εξαίρεση τα 
διαµετακοµιζόµενα.  

Όσον αφορά στο εµπόριο ειδών, ντόπιων ή εισαγωγής, που κατέληγαν στην εσωτερική 
κατανάλωση, στην εξυπηρέτησή του αναλώνονταν οι δραστηριότητες ενός πολυάριθµου 
στρώµατος του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης. Το 1908, υπήρχαν στην πόλη 40 µεγάλοι έµποροι, 
1.000 µικροµεσαίοι, καθώς και αναρίθµητοι µικροί έµποροι µε κεφάλαιο 5-100 λίρες. Στην 
αγορά της πόλης, οι µεγαλύτεροι εµπορικοί οίκοι ήταν ο Orosdi Bak, ο Errera –µε προσωπικό 
πάνω από 150 άτοµα–, ο Stein, ο Tirig, ο Kapandji, η Anglo-Hellenic Company of Salonica Ltd. 
–µε 50 άτοµα–. Αυτές οι σπουδαίες φίρµες –όλες εβραϊκές, εκτός από την Anglo-Hellenic 
Company που ήταν ελληνική–, πουλούσαν ποικίλα αγαθά. 

Στους κλάδους του εµπορίου, οι κάτοικοι διακρίθηκαν στα εξής επαγγέλµατα: 
α΄. Εµπόριο τροφίµων: 
γαλακτοπώλες 
κρεοπώλες 
ιχθυοπώλες 
σιτέµποροι 
αλευρέµποροι 
αρτοπώλες 
κουλουροπώλες 
λαχανοπώλες 
οπωροπώλες 
παντοπώλες 
υδατοπώλες 
παγοπώλες 
έµποροι τροφής ζώων 
σταφιδέµποροι 
ωοπώλες 
πτηνοπώλες 
κ.λπ. 
β΄. Εµπόριο ειδών ενδυµασίας και στολισµού:  
έµποροι ειδών ενδυµασίας 
κοσµηµατοπώλες 
ωρολογοπώλες 
κ.λπ. 
γ΄. Εµπόριο ειδών οικοδόµησης, επίπλωσης, φωτισµού, θέρµανσης κ.λπ. οικιών:  
έµποροι οικοδοµικών υλών 
έµποροι πήλινων και άλλων παραπλήσιων ειδών 
έµποροι επίπλων 
σιδηροπώλες 
υαλοπώλες 
έµποροι ειδών φωτισµού 
έµποροι καύσιµης ύλης 
κ.λπ. 
δ΄. Εµπόριο άλλων ειδών:  
καπνοπώλες 



ανθοπώλες 
ζωέµποροι 
δερµατέµποροι 
χρωµατοπώλες 
έµποροι ειδών αλιείας 
έµποροι ναυτιλιακών ειδών 
έµποροι µηχανών 
έµποροι εργαλείων 
έµποροι οργάνων κάθε είδους 
χαρτοπώλες 
βιβλιοπώλες 
εφηµεριδοπώλες 
φαρµακέµποροι 
κ.λπ. 
ε΄. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία κ.λπ.: 
ξενοδόχοι ύπνου και φαγητού 
καφεπώλες 
οινοπώλες 
ποτοπώλες 
ζυθοπώλες. 
Ορισµένα από τα ανωτέρω επαγγέλµατα, των οποίων το σαφέστερο αντικείµενο 

απασχόλησης ήταν η αγορά και µεταπώληση προϊόντων, ενείχαν ταυτόχρονα το στοιχείο της 
εκτέλεσης µικροπαραγωγικών δραστηριοτήτων ή το χαρακτήρα της παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών. 

 
3.3.4. Η παροχή υπηρεσιών. 
 
Στις προσωπικές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλµατα και άλλους τοµείς επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων, τα άτοµα είχαν τις ακόλουθες ιδιότητες: 
Α. Προσωπικές υπηρεσίες. 
Επιχειρηµατίες λουτρών 
κουρείς, κοµµωτές 
στιλβωτές υποδηµάτων 
οικιακοί υπηρέτες 
κ.λπ. 
Β. Ελευθέρια επαγγέλµατα. 
1) Θρησκεία:  
κληρικοί, µοναχοί, ψάλτες, νεωκόροι κ.λπ. του ορθόδοξου χριστιανικού δόγµατος 
κληρικοί, µοναχοί κ.λπ. άλλων χριστιανικών δογµάτων 
λειτουργοί άλλων θρησκειών. 
2) Παιδεία:  
καθηγητές 
διδάσκαλοι 
καθηγητές µουσικής, γυµναστικής, χορού και άλλων ειδικοτήτων 
υπηρέτες σχολείων. 
3) Ιατρικά επαγγέλµατα:  
ιατροί 
οδοντίατροι 
φαρµακοποιοί 
µαίες 
νοσοκόµοι 



κτηνίατροι 
απολυµαντές 
κ.λπ. 
4) Νοµικά επαγγέλµατα:  
δικηγόροι 
συµβολαιογράφοι 
δικαστικοί κλητήρες 
υπάλληλοι δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών κλητήρων. 
5) Γράµµατα, εφαρµοσµένες επιστήµες, σωµατεία:  
φιλόλογοι 
δηµοσιογράφοι 
µεταφραστές 
δακτυλογράφοι 
στενογράφοι 
διερµηνείς 
λογιστές 
υπάλληλοι επιστηµονικών, φιλανθρωπικών, επαγγελµατικών και άλλων σωµατείων 
κ.λπ. 
6) Καλές τέχνες:  
ζωγράφοι 
γλύπτες 
µουσικοί 
ηθοποιοί 
καλλιτέχνες 
υπάλληλοι θεάτρων, ποικιλιών και άλλων θεαµάτων 
κ.λπ. 
Γ. ∆ηµόσιες θέσεις, διοίκηση και δικαιοσύνη. 
Στρατιωτικοί και ναυτικοί 
χωροφύλακες 
δηµόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί 
δικαστικοί υπάλληλοι 
κ.λπ. 
 
3.3.5. Άλλες δραστηριότητες. 
Μία τελευταία οµάδα, που διαχωρίζουµε, συγκροτούσαν οι κάτοικοι της πόλης, των 

οποίων οι δραστηριότητες δεν εντάσσονταν σαφώς στις προηγούµενες κατηγορίες:  
εισοδηµατίες 
συνταξιούχοι 
µαθητές 
γυναίκες ασχολούµενες µε τα οικιακά 
επαίτες 
κ.λπ.  
 
4. Η κοινωνία. 
 
Οι κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες ίσχυαν στη Θεσσαλονίκη κατά την εποχή που 

µελετούµε, οι αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις, οι εθνικές σχέσεις, η κοινωνική κίνηση είναι 
ζητήµατα που παραπέµπουν το µελετητή στο απώτερο παρελθόν. Ιστορικές έρευνες έχουν 
θεωρήσει ότι η αποσύνθεση του βυζαντινού φεουδαλικού συστήµατος είχε προχωρήσει στην 
πόλη περισσότερο από άλλες περιοχές. Εδώ εκδηλώθηκε, µε το κίνηµα των Ζηλωτών, µεταξύ 
των ετών 1343 και 1349, η θέληση των νεοδηµιούργητων αστικών στρωµάτων για µία κοινωνική 



αναδιάρθρωση της γηρασµένης Αυτοκρατορίας. Το εγχείρηµα δεν επέτυχε, η οθωµανική 
προέλαση λειτούργησε ως φεουδαλική αντεπίθεση, η οποία σταθεροποίησε, κάτω από µία 
ανασύνθεση της κυρίαρχης τάξης, το κοινωνικό καθεστώς στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική, 
και οι παραγωγικές σχέσεις δεν σηµείωσαν εξέλιξη. Το κοινωνικό κίνηµα οπισθοδρόµησε επί 
αιώνες. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, δηµιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα εργατικά 
στρώµατα, απασχολούµενα στις βιοµηχανίες καπνού και ειδών διατροφής. Σε αντίθεση µε την 
Παλαιά Ελλάδα, όπου τα πρώτα στρώµατα εργαζοµένων σε βιοµηχανικές δραστηριότητες 
συνέθεσαν οι καταστραµµένοι αγρότες, εδώ τα τροφοδότησαν οι παλαιοί Θεσσαλονικιοί 
βιοτέχνες, οι οποίοι, επί έναν αιώνα, από τότε που καταστράφηκαν µέχρι την αναδηµιουργία της 
βιοµηχανίας µέσα από τη νέα µεταπρατική διαδικασία, φυτοζωούσαν άπρακτοι, διατηρώντας 
όµως µία συνείδηση ριζοσπαστική, που εκφραζόταν µέσα από τα θρησκευτικά ιδεολογικά 
κινήµατα της εποχής, το λαϊκό κίνηµα των κολλυβάδων ανάµεσα στους χριστιανούς, το 
σαββατιανό κίνηµα στην ισραηλιτική κοινότητα και των µπεκτασήδων µεταξύ των 
µουσουλµάνων. Ανάλογα γρήγορη παρουσιάσθηκε η ιδεολογική τους ωρίµανση, ενώ στην 
Παλαιά Ελλάδα οι εργαζόµενοι, µε τις αγροτικές καταβολές τους και µε τρόπο ζωής αποκοµµένο 
για κάθε οµάδα από το σύνολο της µάζας τους, ωρίµαζε αργά, εγκολπώνοντας ιδεολογικούς 
θύλακες ξένων (αναρχικών, σοσιαλιστών), πολιτικών προσφύγων ή ουτοπικών σοσιαλιστών, που 
δεν κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν µία περαιτέρω ζύµωση. Η οθωµανική κληρονοµιά της 
ελληνικής Θεσσαλονίκης εντοπιζόταν στην ιδιοµορφία, ότι το κοινωνικό κίνηµα στην πόλη είχε 
προωθηµένη υποκειµενική βάση, που οφειλόταν στη ριζοσπαστική συνείδηση των στρωµάτων 
των αποτελουµένων από τους παλαιούς καταστραµµένους τεχνίτες, ενώ η αντικειµενική βάση 
ανάπτυξης µαζικού κοινωνικού κινήµατος, η οικονοµική υποδοµή, ήταν ατελής. Το αντίθετο 
ίσχυε για την Παλαιά Ελλάδα, στα κέντρα αστικής ανάπτυξης, όπου τα στρώµατα πρώην 
αγροτών, δηλαδή συντηρητικής κοινωνικής συνείδησης, στελέχωναν µία περισσότερο 
αναπτυγµένη οικονοµική υποδοµή. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, το πλεονέκτηµα της παραδοσιακά 
προωθηµένης κοινωνικής συνείδησης και των βηµάτων ανάπτυξης του δευτερογενούς τοµέα –
επίσης ο ρόλος της πολυεθνικής δοµής της πόλης, καθώς και η επικοινωνία µε τις ευρωπαϊκές 
χώρες και µε τις ζυµώσεις που συντελούνταν εκεί– εξουδετερωνόταν από την ατελή κοινωνική 
διαµόρφωση (µικροεπαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι, µικροϋπάλληλοι κ.λπ.). 

Με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και τις τάσεις συγκέντρωσης και 
συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, η διείσδυση του δυτικοευρωπαϊκού οικονοµικού παράγοντα 
επέφερε την άλωση της οικονοµίας. Στην υλοποίηση του ίδιου στόχου εντασσόταν, από την αρχή 
του αιώνα, η βελτίωση της υποδοµής των µεταφορών (του λιµένος, του σιδηροδροµικού δικτύου) 
και η αναβάπτιση της πόλης στον παλαιό της ρόλο, βασικά ως κέντρου ανταλλαγής. Η επίδραση 
της ∆ύσης επί του εποικοδοµήµατος ενίσχυσε τη διαδικασία εξέλιξης της κυρίαρχης ιδεολογίας 
προς την κατεύθυνση του φιλελευθερισµού, πλαίσιο µέσα στο οποίο διευκολυνόταν η υπέρβαση 
των παλαιών σχέσεων παραγωγής. 

Η συµµετοχή των εθνικών κοινοτήτων της οθωµανικής Θεσσαλονίκης στις κοινωνικές 
εξελίξεις είχε ποικίλες όψεις. Θα περιορισθούµε στο χώρο της ελληνικής εθνότητας. 

Η κοινωνική σύνθεση των µελών της ελληνικής κοινότητας περιλάµβανε όλα τα 
στρώµατα της πόλης. Πλούσιες οικογένειες, έµποροι και επαγγελµατίες, κατώτερα στρώµατα 
παλαιών καταστραµµένων µικροϊδιοκτητών. Σε µία σειρά σωµατείων ήταν ενταγµένο µεγάλο 
µέρος του ενεργού πληθυσµού. Μεταξύ των Ελλήνων κατοίκων, ο φιλελευθερισµός αρχικά 
προωθήθηκε µε τη συσπείρωση των εµπορικών στρωµάτων εναντίον της Μητρόπολης και των 
φεουδαλικών της συµµάχων, καταλήγοντας στον εκσυγχρονισµό της ζωής της κοινότητας µέσω 
µίας ανασύνθεσης των κυρίαρχων κοινωνικών στρωµάτων. Το δεύτερο κύµα 
φιλελευθεροποίησης, το οποίο προκλήθηκε µε την επαφή της δεύτερης –µορφωµένης πλέον– 
γενιάς, του ανασυγκροτηµένου κατεστηµένου, µε την ευρωπαϊκή προοδευτική φιλολογία, 
συµβάδιζε γενικότερα µε τις εξελίξεις αυτής της εποχής στα Βαλκάνια. Η διάσπαση της 
κοινότητας σε οπαδούς των αριστοκρατικών και των δηµοκρατικών προκάλεσε, το 1896, την 
επέµβαση του ελληνικού προξενείου, για τη διευθέτηση των συγκρούσεων µεταξύ αυτών, και 



εκτονώθηκε µε το σχηµατισµό κοινής ηγεσίας, µε µετριοπαθή στοιχεία και από τις δύο 
παρατάξεις. Ο Μακεδονικός Αγώνας δηµιούργησε µία προσωρινή σύµπνοια, αλλά στη συνέχεια 
οι αντιθέσεις αναζωπυρώθηκαν.  

Κατά την επανάσταση του 1908, η ελληνική κοινότητα τάχθηκε εξαρχής µε το µέρος του 
Νεοτουρκικού Κοµιτάτου. Η έναρξη της νεοτουρκικής βουλής, η οποία χαιρετίσθηκε µε θέρµη 
από το σύνολο των οθωµανών Ελλήνων, εορτάσθηκε στην πόλη πανηγυρικά, στο Πεδίον του 
Άρεως, µε τη συµµετοχή όλων των σωµατείων. Οι αστοί της Θεσσαλονίκης έριξαν το βάρος τους 
υπέρ της νεοτουρκικής προσπάθειας να δηµιουργηθεί ισχυρή εθνική αστική τάξη (πολιτικής που 
εκδηλώθηκε, µεταξύ άλλων, µε την ενθάρρυνση των εργαζοµένων στις ξένες εταιρείες). Ήταν η 
φάση που η εξουσία, κάτω από τη ροή των γεγονότων και την κοινωνική αναταραχή, υποστήριξε 
τα λαϊκά προοδευτικά αιτήµατα. Ακολούθησε η αλλαγή πλεύσης του κράτους, από το φόβο 
απώλειας του κοινωνικού ελέγχου, η οποία εκφράσθηκε µε καταπιεστικά µέτρα και ειδική 
νοµοθεσία. Στο µέτρο που οι νοµοθετικές ρυθµίσεις αντιστρατεύονταν τα συµφέροντα του 
ντόπιου αστικού στοιχείου, προκάλεσαν την αντίδρασή του. Ο νέος περί τύπου νόµος, που 
περιόριζε την ελευθερία του λόγου, αντιµετωπίσθηκε µε τη συγκρότηση διακοινοτικού 
συλλαλητηρίου. 

Η κοινοτική πολιτική εκφραζόταν κατεξοχήν µέσα από τον Εθνικό Σύνδεσµο 
Θεσσαλονίκης, όργανο που προωθούσε τα συµφέροντα των οθωµανών Ελλήνων. Ο πρόεδρός 
του, ∆. Ρίζος, διαδήλωνε το 1909 την υποστήριξή του προς το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο, καθώς 
εκτιµούσε τα πλεονεκτήµατα της κρατικής πολιτικής για την ώθηση των παραγωγικών 
δυνάµεων. Με συµµετοχή του Εθνικού Συνδέσµου, µαζί µε τις Συντεχνίες και τα µουσικά 
σωµατεία, εορτάσθηκε το 1909 η Πρωτοµαγιά, αποστεωµένη από άλλα µηνύµατα εκτός αυτού 
της “εορτής των ανθέων”. Από τον Εθνικό προέκυψε ο Πολιτικός Σύνδεσµος Θεσσαλονίκης, µε 
υπεύθυνους τους Ρίζο και Στέφανο Τάττη. Μέσα από το νέο σχήµα, οι Έλληνες ιθύνοντες 
ανέπτυξαν πολλαπλή δραστηριότητα. Έλεγχαν τα σωµατεία της επιρροής τους, επιδίωκαν 
συνεννόηση µε τα πολιτικά σωµατεία που δεν είχαν µέχρι τότε επαφή και δηµιουργούσαν 
διασυνδέσεις µε άλλα εθνικά παρακλάδια αυτών. Μεθόδευαν παρεµβάσεις στις εξελίξεις όσον 
αφορά στην κυβερνητική πολιτική απέναντι στην κοινότητα. Έδιδαν διαλέξεις, οργάνωναν 
µαθήµατα  και εξέδιδαν το έντυπο “Πολιτική Επιθεώρησις”, µε διευθυντή το Γεώργιο Μπούσιο. 
Στον ιδεολογικό τοµέα, πρόθεσή τους ήταν ο εξωραϊσµός της ιδέας του Συνδέσµου, ως 
στηρίγµατος του συνταγµατικού πολιτεύµατος και του Οθωµανισµού. Τονίζοντας τη σηµασία 
των πολιτικών συνδέσµων στην Τουρκία, ο Γ. Χαλκιάς, γραµµατέας του Πολιτικού Συνδέσµου 
Θεσσαλονίκης, προέτρεπε τους πολίτες να οργανωθούν σε “Πολιτικά σώµατα” και “Πολιτικούς 
Συνδέσµους”, φρονώντας ότι “αι οργανωµέναι εθνικότητες συνηνωµέναι αποτελούν την 
ακατάβλητον του Κράτους ισχύν ”. Μία άλλη προσπάθεια του Πολιτικού Συνδέσµου στρεφόταν 
στον προσεταιρισµό των εργατών. «Η δύναµις εν τη ενώσει», έµβληµά του, ήταν το όπλο µε το 
οποίο ευελπιστούσε να επιβάλει τη θέσπιση νοµοθετηµάτων που θα εξασφάλιζαν την ευηµερία 
των εργατικών στρωµάτων. Η δηµοσιογραφία και η κοινοβουλευτική δράση αποτελούσαν τα 
µέσα, η ηθική διάπλαση και η πνευµατική ανάπτυξη ήταν οι στόχοι. Ως θεµιτά αιτήµατα των 
εργατών ο Σύνδεσµος θεωρούσε, κατά το πρότυπο των αγγλικών εργατικών θεσµών, την 
κατοχύρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, της διάρκειας της εργάσιµης ηµέρας και των ορίων 
ελάχιστων αµοιβών, καθώς και την καταπολέµηση της ανεργίας µε την εκτέλεση δηµόσιων 
έργων. Καλούσε την εργατική τάξη να συσπειρωθεί στα Σωµατεία και να ενισχύσει τα ταµεία 
τους. 

Στον ιδεολογικό τοµέα, η αστική τάξη της ελληνικής κοινότητας επιδείκνυε κοινωνικές 
αντιλήψεις που ανταποκρίνονταν στα στερεότυπα του παρελθόντος. Τα στάδια του βίου των 
“εργατικών τάξεων” περιγράφονταν µέσα σε µία κοινωνία, η οποία, αφού πέρασε από το 
δουλοκτητικό και το φεουδαρχικό σύστηµα, έφθασε στο σύστηµα “των µισθών”, για να 
εκπληρώσει τον πανανθρώπινο σκοπό, την “ευδαιµονία πάντων”. Οι προτάσεις για την επίτευξη 
του ουτοπικού αυτού στόχου στηρίζονταν στην αγγλική πρακτική της κοινωνικής ειρήνης, µε 
µέτρα όπως η λαϊκή εκπαίδευση ή η πνευµατική εξύψωση των Συντεχνιών. Τα κηρύγµατα κατά 



των νέων θεωριών  εξαιρούσαν το προοδευτικό ρεύµα του Πλάτωνα ∆ρακούλη. Η επίτευξη 
σύµπνοιας µε τα µέσα και κατώτερα στρώµατα επιδιώχθηκε µε προτάσεις λιτής διαβίωσης, κατά 
την οποία ο συνετός καταστηµατάρχης θα απολάµβανε µίας ενισχυµένης οικονοµικής θέσης και 
ο εργάτης, µε την τέχνη του, τη συµπεριφορά του και ένα µικρό κεφάλαιο θα προόδευε και θα 
αναβαθµιζόταν στο µέλλον, και αυτός επίσης, σε “προϊστάµενο”. Στο ίδιο πνεύµα, οι Συντεχνίες 
καλούνταν να ρυθµίζουν τις διαφορές “προϊσταµένων” και “υπαλλήλων”, εφόσον είχαν 
συµφέροντα κοινά, ώστε να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά, όλοι µαζί, τα ευρωπαϊκά 
εργοστάσια µαζικής παραγωγής. Μετά το 1910, όταν οι ζυµώσεις στην πόλη επεκτάθηκαν στους 
κόλπους της κοινότητας, µε ακόλουθη την αναταραχή στους κλάδους δέρµατος, ξύλου και 
άλλων, έφεραν στην επιφάνεια τις κοινωνικές αντιθέσεις.  

Στο πολιτικό-οργανωτικό θέµα, ο Σύνδεσµος φαίνεται ότι είχε προβλήµατα µαζικότητας. 
Κατά τις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, τον Ιανουάριο 1911, την πρώτη Κυριακή δεν 
επιτεύχθηκε απαρτία, τη δεύτερη Κυριακή οµοίως, και µολονότι η δεύτερη συνέλευση 
θεωρούνταν –µε βάση το καταστατικό– ότι είχε απαρτία, ούτε τότε προχώρησε η εκλογική 
διαδικασία, διότι οι παρόντες ήταν ελάχιστοι, οπότε χρειάσθηκε και τρίτη συνέλευση –άγνωστο 
µε πόσα µέλη παρόντα– για να πραγµατοποιηθούν επιτέλους αρχαιρεσίες. Είχε, ωστόσο, ισχυρή 
παρέµβαση στην κοινοτική ζωή. Στις κοινοτικές εκλογές του 1910, για την ανάδειξη 6 
δηµογερόντων και 30 αντιπροσώπων, µε το ψηφοδέλτιο των Συντεχνιών Κορδόνι, υπερβαίνοντας 
τις αντιξοότητες πλειοψήφησε, µε τους Ρίζο, Κούσκουρα κ.ά.  

Στο εθνικό ζήτηµα, η ελληνική κοινότητα και ο Σύνδεσµος εµφανίζονταν ζηλωτές του 
οθωµανισµού. Η µνεία της «Οθωµανικής πατρίδος» στους λόγους και διακηρύξεις υποδήλωνε 
µία στάση αρνητική απέναντι στο ελληνικό κράτος –αν όχι από όλους πάντως από µία µερίδα 
των οµογενών–. Όταν το 1909 ο Mehmet Talat Pasa πίεσε τον πληθυσµό να προβεί σε 
διαδηλώσεις υπέρ της εκ νέου προσάρτησης της Κρήτης στην Τουρκία, πολλά µέλη της 
κοινότητας ακολούθησαν και επιπλέον ορισµένα αγόρευσαν στα συλλαλητήρια. Η πολιτική των 
Νεοτούρκων, ωστόσο, υπέρ του τουρκισµού δεν εξασφάλισε στους ηγετικούς κύκλους της 
ελληνικής εθνότητας µία ιδιαίτερη µεταχείριση και τους έφερε αντιµέτωπους µε τα κυβερνητικά 
µέτρα. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, από την πλευρά του, θεώρησε ότι βρίσκεται “εν διωγµώ” 
και επιχείρησε να προβάλει αντίσταση στις πιέσεις κατά των προνοµίων του. 

Τον Οκτώβριο 1912, όταν η κατάληψη της περιοχής από τα ελληνικά στρατεύµατα 
ανέτρεψε το ρου της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, µε τη νέα πορεία προς τον εκσυγχρονισµό και 
τoν κοινωνικό µετασχηµατισµό της, το ελληνικό στοιχείο εντάχθηκε σε ένα περιβάλλον 
οµοεθνών. 

 
 
Μέρος δεύτερο. Η ελληνική Θεσσαλονίκη. 
 
Το νέο σκηνικό. Οι βλέψεις των µεγάλων δυνάµεων. 
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, µε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, στις 28-7-1913, 

η Μακεδονία περιήλθε στην ελληνική επικράτεια. Η Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας πλέον τις 
τύχες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε µέσα σε µία νέα πολιτική πραγµατικότητα. 

Η κατάσταση στη χώρα ήταν ρευστή. Η σύγκρουση του Ελευθέριου Βενιζέλου µε το 
βασιλέα Κωνσταντίνο, το 1914, µε θέµα το ζήτηµα της εισόδου της Ελλάδας στον Πρώτο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, οδήγησε στον εθνικό διχασµό, στη δηµιουργία, το 1916, και δεύτερης 
κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, στην αποποµπή του Κωνσταντίνου και στην είσοδο της χώρας 
στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Είχε προηγηθεί, το 1915, απόβαση αγγλογαλλικών 
στρατευµάτων στη Θεσσαλονίκη. Οι εχθροπραξίες στην περιοχή διήρκεσαν µέχρι το τέλος του 
πολέµου, το 1918. 

Μετά την επανάσταση του 1909 και καθ'όλη την περίοδο µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η σύγκρουση των κοινωνικά και πολιτικά κυρίαρχων οµάδων, µε έναυσµα τα 
συµφέροντα που αυτές προάσπιζαν, µέσα από την αντιπαράθεση των δύο µεγάλων πολιτικών 



σχηµατισµών της εποχής –των συντηρητικών και των φιλελευθέρων–, οδηγούσε τη χώρα σε 
πολιτική αστάθεια. Το ζήτηµα του συνταγµατικού καθεστώτος ήταν εκκρεµές. Η µοναρχία 
καταργήθηκε µε δηµοψήφισµα, το 1924. Εγκαθιδρύθηκε µία βραχύβια δηµοκρατία, µέχρι το 
1935 που ανετράπη, µε νόθο δηµοψήφισµα, για να επανέλθει το πολίτευµα της βασιλείας. Το 
κοινοβουλευτικό σύστηµα, µετά το 1912, χαρακτηριζόταν από τις επανειληµµένες διεξαγωγές 
εκλογών, που τις κέρδιζαν είτε οι βενιζελικοί είτε οι συντηρητικοί. Οι στρατιωτικές ανατρεπτικές 
ενέργειες, επιτυχηµένες και µη, ήταν συνηθισµένη πρακτική των αξιωµατικών. ∆ύο δικτατορίες, 
των στρατηγών Θεόδωρου Πάγκαλου και Ιωάννη Μεταξά, επικράτησαν, η µία το 1925-1926 και 
η άλλη το 1936-1941. 

Η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας χαρακτηριζόταν από ποικίλα σηµεία 
καθυστέρησης, µε ελλιπή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων. Οι εξαγωγές υφίσταντο έλεγχο 
εκ µέρους των ξένων αγορών µέσω της ρύθµισης της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων της 
χώρας (κυρίως καπνός, ελαιόλαδο, σταφίδα) και η εξάρτηση από τα αναπτυγµένα κράτη της 
∆ύσης ήταν έντονη. 

Οι βλέψεις των µεγάλων δυνάµεων µε αντικείµενο την Ελλάδα αφορούσαν στην 
εκµετάλλευση της θέσης, την οποία είχαν επιφυλάξει στη χώρα, στο διεθνή καταµερισµό 
εργασίας. Εντάσσονταν, επίσης, στις γεωπολιτικές ισορροπίες της εποχής.  

Μετά τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, το 1919-1920, και τα σύµφωνα που καταρτίσθηκαν 
για τον καθορισµό των κρατικών συνόρων, η Ελλάδα ακολούθησε τη διεθνή κοινότητα στα 
βήµατα οικοδόµησης της µεταπολεµικής κοινωνίας. ∆ιεθνείς διπλωµατικές δραστηριότητες 
ρύθµισαν τις διακρατικές σχέσεις. Υπό την πίεση των καταστροφικών εξελίξεων του 1922, η 
Ελλάδα συναίνεσε, µε τη σύµβαση του Βελιγραδίου στις 10-5-1923, στη διεύρυνση των 
δικαιωµάτων της Γιουγκοσλαβίας στο λιµένα της Θεσσαλονίκης. Τα επόµενα χρόνια, µε το 
σύµφωνο φιλίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17-8-1926, η δικτατορία Πάγκαλου 
παραχώρησε ουσιώδη προνόµια στη γείτονα χώρα µέσα στην ελεύθερη ζώνη του λιµένος και στη 
σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης-Γευγελή, που έθιγαν την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. 
Μετά την ανατροπή της δικτατορίας, οι κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν να 
επικυρώσουν τη σύµβαση, ενέργεια που οι Γιουγκοσλάβοι χαρακτήρισαν εχθρική. Χρειάσθηκε 
ένας χρόνος για να αναθερµανθούν οι οικονοµικές τουλάχιστον σχέσεις, µε την εµπορική 
σύµβαση Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας στις 2-11-1927. Οι συζητήσεις περιορίσθηκαν γύρω από τις 
υπάρχουσες συµφωνίες, αγνοώντας τη σύµβαση του Πάγκαλου, εξέλιξη που συνιστούσε 
σηµαντική πρόοδο για τη διευθέτηση του ζητήµατος της Θεσσαλονίκης προς όφελος της 
Ελλάδας. Το µεγάλο ερώτηµα ήταν η διαµετακόµιση στρατιωτικού υλικού µέσω της 
Θεσσαλονίκης σε καιρό πολέµου. Σύµφωνα µε τη σύµβαση της Χάγης, η Ελλάδα ήταν ελεύθερη 
–και αυτό ήταν το µεγάλο της πλεονέκτηµα στις διαπραγµατεύσεις– είτε να το επιτρέπει είτε όχι. 
Με δύο σύµφωνα φιλίας (το ελληνορουµανικό, στις 21-3-1928, και το ελληνοϊταλικό, στις 23-9-
1928), µε την αναθέρµανση των ελληνογαλλικών σχέσεων και µε τη διατήρηση της στενής 
εξάρτησης από τη Βρετανία, η χώρα προειδοποίησε τη Γιουγκοσλαβία ότι διέθετε και άλλες 
διεξόδους –όχι µόνον αυτή της παλαιάς συµµάχου–. Πράγµατι, οι γείτονες έλαβαν το µήνυµα και 
µετέβαλαν διαθέσεις, προχωρώντας σε συζητήσεις, που κατέληξαν, στις 17-3-1929, στο 
Βελιγράδι, σε συµφωνία, η οποία προέβλεπε τελωνειακές, σιδηροδροµικές και λιµενικές 
διευκολύνσεις στην ελευθέρα ζώνη ανάλογες µε αυτές που προβλέπονταν µε τη συµφωνία του 
1923. Με ειδική πράξη, επίσης, µεταβιβάσθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση τα δικαιώµατα που 
είχε εκχωρήσει η Compagnie des chemins de fer orientaux, το 1923, στη Γιουγκοσλαβία. 

Στις 30-10-1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας, ενώ στις 9-2-1934, στην 
Αθήνα, η Ελλάδα, Τουρκία, Ρουµανία και Γιουγκοσλαβία κατέληξαν στο σύµφωνο της 
Βαλκανικής Συνεννόησης (Entente Balkanique). Η ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια ευνοούσε 
την ανάπτυξη οικονοµικών δεσµών. 

 
5. Οι αλλαγές στα δηµογραφικά δεδοµένα. Μελέτη της δηµογραφίας της Θεσσαλονίκης. 
 



Οι διαδοχικές εδαφικές διευρύνσεις της Ελλάδας, µετά το 1912, καθώς και οι 
πληθυσµιακές ανακατατάξεις µέχρι το 1924, επέφεραν τις ανάλογες δηµογραφικές αλλαγές. Στη 
Θεσσαλονίκη, η έλευση Ελλήνων της Παλαιάς Ελλάδας και προσφύγων από τις γειτονικές 
χώρες, η αποχώρηση των µουσουλµάνων και σλαβοφώνων, η µετανάστευση Εβραίων οδήγησαν 
σε ριζική αναµόρφωση της δηµογραφικής κατάστασης. 

Η µελέτη της δηµογραφίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της παίρνει 
υπόψη τη ρευστότητα των οριοθετήσεων κατά το Μεσοπόλεµο. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
αναγνωρίσθηκε µε το βασιλικό διάταγµα της 3-5-1918  και αποτελούνταν από το σύνολο των 
συνοικισµών της πόλης. Το 1920, ο πληθυσµός ήταν 174.390 κάτοικοι (απογραφή 1920). 
∆ιευρύνθηκε κατόπιν, προσαρτώντας τους προσφυγικούς συνοικισµούς Λεµπέτ, Καρά Ισίν, 
Χαρµάνκιοϊ, Ευκαρπία, Τούµπα κ.λπ. Το 1928 απογράφηκαν 244.680 κάτοικοι. Στις 16-6-1926, 
αποσπάσθηκαν οι συνοικισµοί Λεµπέτ, Καρά Ισίν, Χαρµάνκιοϊ και Ευκαρπία (µετονοµασία του 
Λεµπέτ Τσιφλίκ), οι οποίοι και συγκρότησαν µαζί µε τους προσφυγικούς συνοικισµούς Νέος 
Κουκλουτζάς, Αµπελόκηποι, Νέα Μενεµένη και Νέο Κορδελιό την κοινότητα Χαρµάνκιοϊ. Η 
κοινότητα καταργήθηκε το 1930 και όλοι οι συνοικισµοί της προσαρτήθηκαν και πάλι στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης. Ο νοµός Θεσσαλονίκης, επίσης, περιλάµβανε τότε, εκτός από την οµώνυµη 
επαρχία, και τις επαρχίες Λαγκαδά, Πιερίας, Βέροιας, Κιλκίς και Παιονίας. 

Το δηµογραφικό µέρος της εργασίας µας αναφέρεται, εκτός από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, και στην εγγύς περιοχή της. ∆ιακρίναµε τις µεταβολές του πληθυσµού σε 
φυσικές (πλήθος, ηλικία, φύλο) και σε µηχανικές (µετακίνηση πληθυσµών). Επίσης 
συµπεριλάβαµε και ορισµένες κοινωνικές µεταβολές (µόρφωση, επάγγελµα). Ως πρωτογενείς 
πηγές χρησιµοποιήθηκαν οι απογραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ελληνικού 
κράτους µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι οποίες είχαν διενεργηθεί κατά τα έτη 1920 και 
1928. Ειδικά για τη δηµογραφία των επαγγελµάτων της πόλης, χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή οι 
εκλογικοί κατάλογοι και διάφορα άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 
από το 1915 µέχρι το 1936. Μία λεπτοµερέστατη καταγραφή τους βρίσκεται στο οικείο 
κεφάλαιο, που ακολουθεί. Οι υπολογισµοί που έγιναν µε βάση τα στατιστικά στοιχεία επιτρέπουν 
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που αφορούν στην κοινωνία, όπως η δηµογραφία των εθνοτήτων, ο 
ενεργός πληθυσµός κατά τοµέα οικονοµίας, η κατανοµή των κατοίκων σύµφωνα µε τη θέση που 
κατείχαν στην οργάνωση της εργασίας κ.ά.  

 
5.1. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων µετά το 1912.  
 
Οι δεκαετίες του 1910 και του 1920 σηµαδεύτηκαν από τις δραµατικές ανακατατάξεις 

στον πληθυσµό, µε την αποχώρηση των µουσουλµάνων και σλαβόφωνων κατοίκων και την 
άφιξη των προσφύγων. Τα δύο αυτά σηµαντικά γεγονότα συνέβαλαν στην αλλαγή της 
δηµογραφικής εικόνας της περιοχής.  

Στη Μακεδονία, πολυπληθής ήταν η αποµάκρυνση ατόµων που σηµειώθηκε στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης –περίπου 20.000 άτοµα–. Η πόλη, από τις 157.889 που είχε το 1913, 
παρουσίασε µέχρι το 1920 µία αρχική αύξηση κατά 7,87%, λόγω της έλευσης Ελλήνων από την 
Παλαιά Ελλάδα και προσφύγων, την οποία ακολούθησε µία µείωση κατά 11,69%, λόγω της 
αποχώρησης των ντόπιων µουσουλµάνων και σλαβόφωνων κατοίκων. Κατά την περίοδο µετά τη 
µικρασιατική καταστροφή, σηµειώθηκε µία αύξηση κατά 39,15% λόγω της εισροής προσφύγων, 
που µέχρι το 1928 ανέβασε τον πληθυσµό στις 236.524 άτοµα, όγκο µεγαλύτερο από τον 
αντίστοιχο του 1913 κατά 50%. 

 
Πίνακας 21. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων του νοµού Θεσσαλονίκης µετά το 

1920. 
 
Πίνακας 22. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων του νοµού Θεσσαλονίκης µετά το 

1923. 



 
Πίνακας 23. Ο πραγµατικός πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης, 1913-1928. 
 
Πίνακας 24. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων στην πόλη της Θεσσαλονίκης µετά 

το 1920. 
 
Πίνακας 25. Η µεταβολή στον αριθµό των κατοίκων στην πόλη της Θεσσαλονίκης µετά 

το 1923. 
 
Πίνακας 26. Ο πραγµατικός πληθυσµός της πόλης της Θεσσαλονίκης, 1913-1928. 
 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Στην περιοχή παρατηρήθηκε, κατά το διάστηµα 1920-1928, µία τάση αστυφιλίας. Ο 

πληθυσµός µέχρι το 1928 είχε, αναλογικά µε το 1920, µικρότερη αύξηση στα χωριά και τις 
κωµοπόλεις και µεγαλύτερη στις πόλεις. Με µέσο ποσοστό συνολικής πληθυσµιακής αύξησης 
32,60%, ο όγκος του πληθυσµού των δήµων του νοµού Θεσσαλονίκης παρουσίασε αύξηση της 
τάξης του 37,67% κατά µέσο όρο. 

 
Πίνακας 27. Μέσος πραγµατικός πληθυσµός στο νοµό Θεσσαλονίκης, 1920-1928. 
 
Πίνακας 28. Ο πραγµατικός αστικός και αγροτικός πληθυσµός στο νοµό Θεσσαλονίκης, 

1920-1928. 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Η έκτακτη κατάσταση είχε αντίκτυπο στην αριθµητική σχέση των δύο φύλων. Το 1920, 

στην επαρχία της Θεσσαλονίκης παρατηρείται η πιο µεγάλη παρέκκλιση υπεροχής του ανδρικού 
φύλου (αναλογία ανδρών-γυναικών 1:0,87) σε σχέση µε την υπόλοιπη Μακεδονία. Κατά τα 
επόµενα έτη, η σχέση αντιστράφηκε προς όφελος του αριθµού των γυναικών. Στην επαρχία της 
Θεσσαλονίκης, µέχρι το 1928, η πτώση της αναλογίας των ανδρών ήταν 3,36 ποσοστιαίες 
µονάδες, στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης ακόµη µεγαλύτερη –4,26%. 

Αντιλαµβανόµαστε ότι το δηµογραφικό πρόβληµα επιβάρυνε κοινωνικά τη γυναίκα στο 
ζήτηµα του γάµου. Αν, το 1920, στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, υπήρχε έλλειψη γυναικών –σε 
100 γυναίκες αναλογούσαν 114,28 άνδρες (στην πόλη της Θεσσαλονίκης 117,26)–, µέχρι το 
1928 η κατάσταση αντιστράφηκε –99,89 άνδρες έναντι 100 γυναικών (στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης 98,84)–. 

 
Πίνακας 29. Ο πραγµατικός πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης κατά φύλο, 1920-

1928. 
Πίνακας 30. Ο πραγµατικός πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης κατά φύλο, 1920-

1928 (%). 
Πίνακας 31. Ο πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά φύλο, 1920-

1928. 
Πίνακας 32. Ο πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά φύλο, 1920-1928 

(%). 
 



Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 

 
Από εθνικής απόψεως, η σύνθεση του πληθυσµού, αυτή την εποχή, άλλαξε ριζικά. Στην 

επαρχία Θεσσαλονίκης, επί 321.161 κατοίκων, οι 152.577 ήταν το 1928 πρόσφυγες, το 47,51% 
του συνολικού πληθυσµού αυτής της περιοχής. Προέρχονταν, κατά σειρά µεγέθους των 
κυριότερων οµάδων που συνέθεταν, από τη Μικρά Ασία, Θράκη, Εύξεινο Πόντο, 
Κωνσταντινούπολη, Βουλγαρία και Καύκασο. Μουσουλµάνοι  απέµειναν ελάχιστοι –αλβανικής, 
ιδίως, υπηκοότητας–. Οι 55.290 Ισραηλίτες –στη συντριπτική τους πλειοψηφία Σεφαρδίτες – 
ήταν όλοι συγκεντρωµένοι µέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 
Πίνακας 33. Οι πρόσφυγες σε σχέση µε το χρόνο άφιξης στην επαρχία Θεσσαλονίκης. 
 
Πίνακας 34. Οι πρόσφυγες της επαρχίας Θεσσαλονίκης σε σχέση µε το χρόνο άφιξης και 

τον τόπο προέλευσης. 
 
Πίνακας 35. Οι Ισραηλίτες και οι µουσουλµάνοι στην επαρχία Θεσσαλονίκης, 1928. 
Πίνακας 36. Οι Ισραηλίτες Sephardim στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, 1928. 
 
Πίνακας 36. Οι Ισραηλίτες Sephardim στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, 1928. 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Από την άποψη της µόρφωσης, η κατάσταση βελτιώθηκε σε κάποιο βαθµό. Μεταξύ των 

ετών 1920 και 1928, στην επαρχία Θεσσαλονίκης, η αναλογία των αναλφάβητων έπεσε από 
46,28% σε 33,46%. Το –υψηλό ακόµη– ποσοστό που διαπιστώνεται οφειλόταν κατά κύριο λόγο 
στην έλλειψη µόρφωσης των γυναικών, οι οποίες, σχεδόν κατά το ήµισι του αριθµού τους, 
παρέµεναν αποκλεισµένες από αυτό το κοινωνικό αγαθό. Μέσα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, η 
εικόνα των γυναικών ήταν βελτιωµένη, καθώς οι εγγράµµατες έφθαναν το 58,09% του συνόλου 
των γυναικών της πόλης. Στους άνδρες, η κατάσταση ήταν πιο ανεκτή, µε αναλογία 
αναλφαβήτων έναν στους πέντε. 

 
Πίνακας 37. Ο πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης κατά φύλο και µόρφωση, 1920-

1928. 
Πίνακας 38. Ο πληθυσµός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά φύλο και µόρφωση, 1920-

1928. 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
5.2. Ο πληθυσµός κατά τοµέα οικονοµίας, 1920-1928. Ο πληθυσµός σύµφωνα µε τη 

θέση στην οργάνωση της εργασίας το 1928.  
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1920 έως το 1928, η πλειοψηφία των κατοίκων  

της πόλης της Θεσσαλονίκης προσανατολίσθηκε προς το δευτερογενή και –ιδίως– προς τον 
τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της εγγύς περιοχής 
απασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα και, σε πολύ µικρότερο βαθµό, στον τριτογενή. 

 
Πίνακας 39. Ο ενεργός πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης κατά φύλο, κατά τοµέα 

και κατά τη θέση στην οργάνωση της εργασίας, 1928. 



 
Πίνακας 39. Ο ενεργός πληθυσµός της επαρχίας Θεσσαλονίκης κατά φύλο, κατά τοµέα 

και κατά τη θέση στην οργάνωση της εργασίας, 1928. 
Πίνακας 40. Ο πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά φύλο, κατά 

τοµέα και κατά τη θέση στην οργάνωση της εργασίας, 1928. 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Οι εγκαταστηµένοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης πρόσφυγες απασχολήθηκαν σε 

σηµαντικό βαθµό, εκτός από το δευτερογενή, και στον τριτογενή τοµέα. 
 
Πίνακας 41. Πρόσφυγες εγκαταστηµένοι στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης κατά φύλο και κατά 

τοµέα, 1928. 
 
Πηγή: Στατιστικά δεδοµένα, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 
 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη Θεσσαλονίκη ως πόλη 

µεταπρατική. 
∆ιαπιστώνουµε ότι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η συγκέντρωση της εργατικής τάξης 

ήταν σηµαντική. Από τους 86.790 κατοίκους που είναι καταχωρηµένοι ως απασχολούµενοι 
στους τρεις τοµείς της οικονοµίας, το 39,98% απασχολούνταν στο δευτερογενή τοµέα και το 
53,77% στον τριτογενή. Το 61,85% των απασχολουµένων στο δευτερογενή και στον τριτογενή 
τοµέα ήταν εργάτες και υπάλληλοι (αναλυτικά, 73,11% των απασχολουµένων στο δευτερογενή 
τοµέα και 60,67% στον τριτογενή τοµέα). Όσον αφορά στην κατανοµή της κατηγορίας των 
εργοδοτών (των απασχολούντων υπαλλήλους και εργάτες) σε σχέση µε την κατηγορία των 
εργατών και υπαλλήλων, διαπιστώνεται ότι στους εργάτες του δευτερογενούς τοµέα (73,11%) 
αντιστοιχούσε ένα ποσοστό 7,58% εργοδοτών και στους εργάτες του τριτογενούς τοµέα 
(60,67%) ένα ποσοστό 8,76%. 

∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι το γυναικείο δυναµικό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
αναλογικά –σε σχέση µε τους άνδρες– συµµετείχε κυρίως στο δευτερογενή τοµέα και, κατά 
δεύτερο λόγο, στον τριτογενή. Στην περιφέρεια της πόλης, η πλειονότητα των γυναικών 
απασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα. Όσον αφορά στη θέση τους στην οργάνωση της 
εργασίας, σε αυτό τον τοµέα, το ποσοστό τους παρουσιάζεται πολύ υψηλό στην κατηγορία των 
απασχολουµένων που ήταν µέλη των οικογενειών των εργοδοτών.  

 
6. Η διαδικασία ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων υπό το νέο κοινωνικό καθεστώς.  
 
Οι συνθήκες, στις οποίες βρέθηκε η Θεσσαλονίκη µετά το 1912, αντιστοιχούσαν στη 

γενική κατάσταση και εξέλιξη του ελληνικού κράτους, µε το οποίο συνδέθηκαν οι τύχες της, 
καθώς και στις τοπικές ιδιοµορφίες.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας κατά την εποχή της δεκαετίας του 1910 και 
των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1920 ήταν οι πόλεµοι, οι οποίοι, στο πλαίσιο των 
γενικότερων αντιθέσεων των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, είχαν αποτελέσει τις πολιτικές 
επιλογές λύσης των διαφορών των κοινωνικά κυρίαρχων δυνάµεων στην κάθε βαλκανική χώρα 
για την προώθηση των συµφερόντων τους. Αδιάκοπα σχεδόν, από το 1912 µέχρι το 1922, η χώρα 
εµπλεκόταν σε συρράξεις. Ο πόλεµος του 1912 κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ο πόλεµος 
του 1913 κατά της Βουλγαρίας, η συµµετοχή στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, κατά το διάστηµα 
1915-1918, στο πλευρό των Συµµάχων, η εκστρατεία στη σοβιετική Ουκρανία το 1919, η 
περιπέτεια στη Μικρά Ασία κατά τα έτη 1919-1922, ήταν τα κυριότερα γεγονότα. Αλλά και µετά 



το 1922, η εµπόλεµη κατάσταση ήταν µία πραγµατικότητα για τον πληθυσµό. Οι ελληνικές 
πολεµικές προετοιµασίες στα σύνορα του Έβρου, το 1923, δεν κατέληξαν τελικά, µετά την 
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας, στη σχεδιαζόµενη επίθεση και οι 
προστριβές µε την Ιταλία, το ίδιο έτος, δεν είχαν συνέχεια, ενώ η προέλαση µέσα στο έδαφος της 
Βουλγαρίας, το 1925, ήταν ολιγοήµερη και είχε οικονοµικές µόνο συνέπειες. Οι έριδες µε την 
Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Ρουµανία διευθετήθηκαν ειρηνικά. 

Υπό την επίδραση των εξελίξεων κατά τη διάρκεια των πολέµων, η γενική κατάσταση 
άλλαξε άρδην. Στην οικονοµική ζωή της χώρας, οι πολεµικές επιχειρήσεις έφεραν µεγάλη 
ανωµαλία. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί ότι οι έκτακτες δαπάνες αναστάτωσαν τα δηµόσια 
οικονοµικά, υποτιµήθηκε το νόµισµα και υψώθηκε η τιµή των βασικών ειδών διατροφής. Η 
ιδιωτική οικονοµία αναπτύχθηκε στρεβλά, προς όφελος ολίγων –κυρίως κατόχων χρηµατιστικού 
κεφαλαίου και εφοπλιστών–. 

Με τη λήξη της εµπόλεµης κατάστασης, µετά τη στρατιωτική ήττα στη Μικρά Ασία, η 
Ελλάδα, σε σχέση µε το 1912, βρέθηκε µε σηµαντικό κέρδος σε εδάφη. Το ίδιο επίσης και σε 
πληθυσµό. Με τη συνθήκη της Λωζάννης και τη µετακίνηση των µειονοτήτων, ο πληθυσµός της 
χώρας, παρ'όλη τη µείωση του αριθµού των κατοίκων –µουσουλµάνοι και Βούλγαροι–, την 
οποία υπέστη, κατά µισό περίπου εκατοµµύριο άτοµα, εµφάνισε κατακόρυφη άνοδο λόγω της 
εισροής των προσφύγων –ενάµισι περίπου εκατοµµύριο άτοµα–. Η Ελλάδα, σε σύγκριση µε τις 
υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ήταν πλέον ένα κράτος υπολογίσιµο από την άποψη της έκτασης 
και του πληθυσµού. 

Οι αναζητήσεις πολιτικής και ιδεολογίας των ιθυνόντων κύκλων της Ελλάδας κατέληξαν 
στον παραµερισµό της Μεγάλης Ιδέας και στην εγκατάλειψη των εδαφικών βλέψεων, µε τη 
σταθεροποίηση µίας πολιτικής στήριξης στο ξένο κεφάλαιο για τον εκµοντερνισµό και την 
ανάπτυξη της υποδοµής του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Το χαρακτηριστικό της κατάστασης, στην οποία περιήλθε η χώρα, ήταν η σχετική 
οµαλοποίηση της οικονοµικής ζωής. Με το τέλος της επιστράτευσης, οι απολυµένοι στρατιώτες 
προστέθηκαν στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, όταν επέστρεψαν στους τόπους τους και στις 
εργασίες τους. Οι παραγωγικές δραστηριότητες ανάµεσα στους πρόσφυγες βαθµηδόν 
οργανώθηκαν. Η ελληνική οικονοµία στηρίχθηκε στο πιστωτικό δίκτυο, το οποίο ενίσχυσε 
περαιτέρω την ολιγοπωλιακή θέση που κατείχε. 

Η µεταπολεµική κατάσταση κατέστησε αναγκαία τη λήψη σταθεροποιητικών µέτρων. Η 
επιδίωξη αµετάβλητων ισοτιµιών της δραχµής, το 1923, µε το νόµο 5422, κατοχυρώθηκε µετά το 
1928 µε την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος της ευθύνης της νοµισµατικής σταθερότητας. Η 
πολιτική προστατευτισµού της εγχώριας παραγωγής ενίσχυσε την εθνική οικονοµία. Οι δασµοί 
που επιβάλλονταν στα εµπορεύµατα εισαγωγής, προηγουµένως 11% –όπως προαναφέραµε – επί 
της αξίας εισαγωγής των προϊόντων, αυξήθηκαν το 1915 σε 16,5%. Το 1923, εφαρµόσθηκε νέο 
προστατευτικό δασµολόγιο. Μολονότι δεν ήταν ευχερής, πραγµατοποιήθηκε η αναγκαία 
µετάβαση από το παλαιό φορολογικό σύστηµα σε ένα σύγχρονο. Κεφάλαια εισέρρευσαν επίσης 
µε τη µορφή τραπεζικών, βιοµηχανικών και προσφυγικών δανείων. Το καθεστώς που προέκυψε 
από την επανάσταση του 1922, για να αντεπεξέλθει στο προσφυγικό πρόβληµα, πήρε από την 
Κοινωνία των Εθνών µεγάλο προσφυγικό δάνειο. Με το διάταγµα ίδρυσης της Commission pour 
l’Etablissement des Rιfugiιs, στις 13-10-1923, ανατέθηκε σε αυτό τον οργανισµό η διαχείριση 
των χρηµάτων. Στις 3-2-1928 εκδόθηκε δάνειο, υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, για 
την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας και τη σταθεροποίηση του εθνικού 
νοµίσµατος. Με πρωτόκολλο, καθορίσθηκαν οι δεσµεύσεις της χώρας και ο τρόπος 
παρακολούθησης –δηλαδή ο έλεγχος–, εκ µέρους της Κοινωνίας των Εθνών, της ανταπόκρισης 
της ελληνικής κυβέρνησης στις υποχρεώσεις της. Από το 1923 έως το 1932, τα δάνεια από πηγές 
του εξωτερικού ήταν προς το κράτος 1,564 δισεκατοµµύρια χρυσές δραχµές, προς τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 11,3 εκατοµµύρια, προς τους ιδιώτες 604 εκατοµµύρια. Τα 
διατεθέντα κεφάλαια για τα έργα υποδοµής της χώρας, κατά την περίοδο 1926-1936, ήταν 116 



εκατοµµύρια δολάρια, για την κάλυψη των οποίων το κράτος συνήψε δάνεια 4 εκατοµµυρίων 
λιρών το 1928 και 4,6 εκατοµµυρίων λιρών το 1931. 

Η επιτελεσθείσα οικονοµική άνοδος, µε τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής και την 
παράλληλη αστική ανάπτυξη, ανακόπηκε από τη διεθνή οικονοµική κρίση του 1929. Τα 
οικονοµικά προβλήµατα, που σοβούσαν κατά τη δεκαετία του 1920, γενικεύθηκαν, µε αρνητικά 
αποτελέσµατα σε όλη τη χώρα και στα µεγάλα κέντρα της –όπως η Θεσσαλονίκη– κυρίως µετά 
το 1932. Οφθαλµοφανή αίτια, που επιδείνωσαν την οικονοµική κατάσταση, επιβαρύνοντας το 
ήδη παθητικό ισοζύγιο, ήταν τα προβλήµατα στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, ο 
περιορισµός της ελληνικής ναυτιλίας λόγω έλλειψης ναυλώσεων, η απαγόρευση της 
µετανάστευσης, η δανειακή πολιτική για τις ανάγκες ανασυγκρότησης µετά την εθνική 
καταστροφή του 1922 και το διογκωµένο δηµόσιο χρέος, η µη περιστολή αντιπαραγωγικών 
κρατικών δαπανών. Το Σεπτέµβριο 1931, εκδηλώθηκε η εγκατάλειψη του χρυσού κανόνος εκ 
µέρους της Βρετανίας. Ο µη περιορισµός των ελληνικών εισαγωγών, µαζί µε την αδυναµία 
έγκαιρης εξεύρεσης εναλλακτικής διεξόδου στο εµπόριο µε το εξωτερικό, επέφερε τη ραγδαία 
εξάντληση των συναλλαγµατικών πόρων της χώρας. Το κράτος αναγκάστηκε, στις 26-4-1931, να 
άρει την πολιτική σταθεροποίησης του εθνικού νοµίσµατος, που ίσχυε µε το νόµο 5422 του 1923, 
και να επιβάλει µονοπώλιο στην αγοραπωλησία ξένου συναλλάγµατος (νόµος 5406 του 1931). 
Ακολούθησε τη Βρετανία, εγκαταλείποντας επίσης το χρυσό κανόνα, και προστάτευσε το 
ισοζύγιο πληρωµών επιβάλλοντας έλεγχο, µετά τις 28-9-1931, στη χορήγηση ξένου 
συναλλάγµατος. Με το νόµο 5426 της 29-4-1932 περιόρισε τις εισαγωγές, µε µέτρα όπως ο 
καθορισµός ποσοστώσεων επί του ετήσιου όγκου εισακτέων ειδών ευρείας κατανάλωσης. 

Η αναζήτηση διεξόδου από την κρίση έλαβε στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα κράτη, 
προτεραιότητα. Μέχρι το 1936, µε τα ληφθέντα εν τω µεταξύ µέτρα προστασίας της δραχµής, 
επιτεύχθηκε πάλι de facto η σταθεροποίησή της. Η βιοµηχανία ανέκαµψε, βοηθούµενη και από 
τα χαµηλά ηµεροµίσθια. Το εµπόριο αναζωογονήθηκε, µετά το άνοιγµα των αγορών καπνού της 
Γερµανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ναυτιλία, µετά από την περίοδο µείωσης των 
κερδών, ανέλαβε τις δυνάµεις της και αυξήθηκε σε χωρητικότητα. Γενικά, η εθνική παραγωγή 
σύντοµα επανήλθε στα προηγούµενα επίπεδα οικονοµικής δραστηριότητας και τα υπερέβη.  

Στην κοινωνία, τα χαρακτηριστικά ήταν η άνιση κατανοµή του πλούτου και ο τονισµός 
των αντιθέσεων µεταξύ των κοινωνικών τάξεων, ενώ, τέλος, στην πολιτική κίνηση της χώρας, το 
ασταθές πολιτειακό και κοινοβουλευτικό σκηνικό. 

 
Στη Βόρεια Ελλάδα, η οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη υπό αστικό καθεστώς δεν ήταν 

ευθύγραµµη. Οι πόλεµοι κατά το 1912-1913 και 1915-1918 διέλυσαν τον οικονοµικό ιστό της 
Μακεδονίας-Θράκης. Μείωσαν τον πληθυσµό, υποβίβασαν τον όγκο της γεωργικής παραγωγής 
και περιόρισαν τις δυνατότητες εργασίας. Η επίταση των προβληµάτων προήλθε από την 
κατάτµηση των παραδοσιακών αγορών, µετά τις νέες συνοριακές οριοθετήσεις στις περιοχές 
Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Αδριανούπολης, που τις χαρακτήριζε οικονοµική ενότητα 
αιώνων. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι συνθήκες άλλαξαν, ασκώντας αρνητική επίδραση. Η 
διάθεση των προϊόντων ήταν προβληµατική, ενώ παράλληλα εκδηλώθηκε αδυναµία προµήθειας 
πρώτων υλών. Οι έκτακτες συνθήκες της εµπόλεµης κατάστασης εµπόδιζαν µία φυσιολογική 
διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου και επανατοποθέτησής του σε επενδύσεις, που θα 
λειτουργούσαν ως µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας. Ο M. Graillet, γνώστης της κατάστασης –
ήταν πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη από τις 26-10-1915–, ενηµέρωνε το 1919 τους 
ανωτέρους του στο Παρίσι, επισηµαίνοντας –µε εµφανή κριτική διάθεση– την ανικανότητα των 
ιθυνόντων, κατά το επταετές διάστηµα της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή, να εφαρµόσουν 
χρήσιµες µεταρρυθµίσεις και να επιβάλουν τις αναγκαίες καινοτοµίες. Καµία προσπάθεια, 
έγραφε, δεν καταβλήθηκε για τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης, ούτε της δηµόσιας 
υγείας και των σχολείων, καµία απόπειρα επανοικοδόµησης της πόλης µετά την πυρκαγιά του 
1917. Στην κριτική αυτή, αποσιωπούνταν το γεγονός της µη ύπαρξης των ανάλογων 
δυνατοτήτων –πόσον µάλλον, η αιτία–. Περικλειόταν µόνο, µε διαφορετικές εκφράσεις, η 



αλήθεια ότι δεν εκδηλώθηκε έγκαιρα και δυναµικά η πολιτική βούληση που θα δροµολογούσε τη 
δηµιουργία τους. Στη συνέχεια, τα αρνητικά γεγονότα (η καταστροφή στη Μικρά Ασία και οι 
δηµογραφικές αλλαγές) είχαν επιπτώσεις στην οικονοµία και στην κοινωνία της περιοχής. Η 
περιφέρεια της πόλης δεν ήταν οικονοµικά σε θέση να δεχθεί πρόσθετο όγκο πληθυσµού του 
µεγέθους που την κατέκλυσε, µε αποτέλεσµα την ανεπάρκεια στην κάλυψη των αναγκών του 
αστικού πληθυσµού.  

Οι δυσκολίες, ωστόσο, στην οικονοµία της Θεσσαλονίκης ήταν συγκυριακές και 
αντισταθµίζονταν από την προοπτική της ουσιαστικής οικονοµικής σύνδεσης µεταξύ της 
Παλαιάς Ελλάδας και των Νέων Χωρών. Το δυναµικό της πόλης ήταν κάθε άλλο παρά αµελητέο. 
Το 1920, στους τρεις τοµείς της οικονοµίας, η Θεσσαλονίκη διέθετε το 7,58% του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας και το 9,26% των απασχολούµενων σε αυτές ατόµων. Ο νοµός 
Θεσσαλονίκης, σε πανελλήνια κλίµακα, κατατασσόταν δεύτερος κατά σειρά, µετά το νοµό 
Αττικής-Βοιωτίας, ο οποίος συγκέντρωνε µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων (16,58%), και 
απασχολούµενων προσώπων (29,05%), καθώς και µεγαλύτερη κινητήρια δύναµη (35,67%).  

Η αναδροµή, την οποία θα πραγµατοποιήσουµε στις οικονοµικές δραστηριότητες του 
πληθυσµού στον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα, θα καταδείξει µία 
οικονοµική εξέλιξη της πόλης και της εγγύς περιοχής, µε την κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής, ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και βαθµιαία συσσώρευση πόρων 
µέσω της κυκλοφορίας χρηµατικών, παραγωγικών και εµπορευµατικών κεφαλαίων. 

 
6.1. Ο πρωτογενής τοµέας. 
 
Οι εξελίξεις κατά την εµπόλεµη περίοδο. 
Στη Μακεδονία, κατά την εµπόλεµη περίοδο, το µέγεθος της συνεισφοράς του 

πρωτογενούς τοµέα στην εθνική οικονοµία αποτυπωνόταν στο γεγονός ότι ένα σηµαντικό µέρος 
της παραγωγής προοριζόταν για εξαγωγή. Οι εξαγωγές γεωργικών και ορυκτών προϊόντων από 
την περιοχή ήταν, το 1915, συνολικής αξίας 12,4 εκατοµµυρίων δραχµών.  

Επί της συνολικής έκτασης των γαιών της Μακεδονίας (6.625.963 στρέµµατα ), λιγότερο 
από τα δύο τρίτα υπόκεινταν σε καλλιέργεια, ενώ το υπόλοιπο ακαλλιέργητο µέρος χρησίµευε, 
όπως ανέκαθεν, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

Το ζήτηµα του κέρδους, το οποίο προσπορίζονταν οι πληθυσµοί οι ασχολούµενοι µε την 
αγροτική παραγωγή, συνδεόταν µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών, µε την αξία της γής και 
το ύψος των ενοικίων των αγρών, µε τις επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα και µε την 
παραγωγικότητα. Στο µακεδονικό χώρο, ίσχυε το σύστηµα των τσιφλικίων σε συνδυασµό µε τη 
µικρή καλλιέργεια από τους µορτίτες. Τεράστιες εκτάσεις της Χαλκιδικής ανήκαν, ως τσιφλίκια, 
στις µονές του Αγίου Όρους. Η αξία της γης, πριν από το 1918, ήταν χαµηλή, γύρω στις 30 
δραχµές ανά στρέµµα. 

Για τη διευθέτηση του ζητήµατος της γαιοκτησίας, το κράτος δηµοπράτησε, το 1917, την 
ενοικίαση γαιών που είχαν περιέλθει στο δηµόσιο και την πώληση ιδιωτικών τσιφλικίων. Από 
την άφθονη πληροφόρηση που έχουµε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναφέρουµε 
ενδεικτικά: 

- ∆ηµοπρασία ενός τσιφλικιού στο Παλαιοχώρι (Μελικέ και Κεριµέ Χανούµ). 
∆ηµοπρατούνται επίσης 3 χάνια (µερίδιο Σταύρου και Κωνσταντίνου Γόνδη). 

- Πλειοδοτική δηµοπρασία ή ενοικίαση των αδέσποτων κτηµάτων στα Κουφάλια: Νησί 
∆ογαντζή, αγροί Νεστέλκου, µερίδιο Τεφίκ Χατζηαλή, Ριζά Μουράτ Κεχαγιά. Μερίδιο Μεµέτ, 
Λουφτιέ Χασάν Ναφούζ, Μεµέτ Μουσταφά. 

- ∆ηµοπρασία ενοικίασης λιβαδιών του δηµοσίου στη Θεσσαλονίκη, για πενταετή 
ενοικίαση του τσιφλικίου Κάλλιανη (στις 26-9-1917), για ενοικίαση της χορτονοµής (κισλά) 
στην Ιερισσό (στις 17-9-1917). 

- Για ενοικίαση τσιφλικίων στην Κατερίνη, µε καθορισµό ελάχιστου ορίου προσφοράς 
ετησίως: τσιφλίκιο Σπη 50.000 δραχµές, Μαλαθριά 25.000 δραχµές, Καταχάς 5.000 δραχµές, 



Κουντουριώτισσα-Βροντού (6,5 /8 [δηλαδή το 81,25%]) 25.000 δραχµές, Κορινός (1/4 [25%]) 
15.000 δραχµές, Κίτρος (τσιφλίκι Ουζεΐρ) 500 δραχµές. 

Το θέµα της παραγωγικότητας συνδεόταν µε την ορθή χρήση των υδάτων, λιπασµάτων 
και λοιπών µέσων παραγωγής, αλλά και µε την προώθηση των νεώτερων µεθόδων, όπως της 
µηχανοκαλλιέργειας. Το κράτος είχε κατανοήσει την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας στα 
αγροτικά προϊόντα και η ενίσχυση της καλλιεργητικής προσπάθειας γινόταν, µεταξύ άλλων, µε 
την υποστήριξη προς την Αµερικανική Γεωργική Σχολή για την εκπαίδευση στελεχών. 

Η περιοχή υστερούσε σε ανθρώπινο δυναµικό µε κεκτηµένη την αναγκαία εµπειρία. Την 
πρώτη απώλεια υπέστη κατά το 1913, από τον καιρό της πρώτης εξόδου των µουσουλµάνων 
καλλιεργητών, οι οποίοι µέχρι τότε είχαν τη µεγαλύτερη συµβολή στον αγροτικό πλούτο της 
Μακεδονίας. Νέα προσκόµµατα επέφερε η κατάληψη των γαιών από τους συµµάχους, µολονότι 
οι Γάλλοι υποστήριζαν ότι η αγροτική υπηρεσία, την οποία συγκρότησε η Armιe d'Orient, είχε 
εφαρµόσει νέες τεχνικές καλλιέργειας, χρησιµοποιώντας γεωργικές µηχανές που είχαν εισαχθεί 
από τη Γαλλία, και είχε ενθαρρύνει τις αγροτικές δραστηριότητες µε πρακτικές µεθόδους, µε τις 
οποίες “είχε κατορθώσει να θριαµβεύσει επί της αντίδρασης και επί της ρουτινιάρικης διάθεσης 
των αυτοχθόνων. " 

Στις ακαλλιέργητες γαίες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, επιτακτική ήταν η 
ανάγκη αξιοποίησής τους µε τα απαραίτητα αποξηραντικά έργα στο βάλτο των Γιαννιτσών. 

Τα έσοδα του αγροτικού πληθυσµού στη Βόρεια Ελλάδα πήγαζαν κατά µεγάλο µέρος 
από την καλλιέργεια δύο βιοµηχανικών φυτών, του καπνού και του βάµβακος. Τα υπόλοιπα 
προϊόντα ήταν αρκετά σιτηρά, µικρές ποσότητες λαχανικών, οσπρίων και αµπελουργικών 
προϊόντων, λίγο ελαιόλαδο κ.ά.   

Την ακριβή εκτίµηση του δυναµικού του πρωτογενούς τοµέα δυσχεραίνει η έλλειψη 
στοιχείων για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονταν ως αγροτικές. Ακόµη και το 1930, έτος κατά 
το οποίο είχε αποφασισθεί η διενέργεια λεπτοµερούς απογραφής των επιχειρήσεων της χώρας, 
αποκλείσθηκαν πάλι οι καθαρώς γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις 
και το κενό παρέµεινε. Η έρευνά µας, στο σηµείο αυτό, αναγκαστικά περιορίζεται σε ανάλυση 
επιµέρους µόνον πληροφοριών. 

Η καλλιέργεια καπνού στη Μακεδονία το 1914, πρώτο έτος µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους και δεύτερο µετά την εγκαθίδρυση της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή, εκτεινόταν 
σε 172.198 στρέµµατα, σε όλες τις περιοχές της. 

Το βαµβάκι καλλιεργούνταν στους κάµπους των Σερρών και της Θεσσαλονίκης, απ’ 
όπου στη συνέχεια προωθούνταν στα εργοστάσια της Βέροιας και Νάουσας. Οι καννάβινες 
κλωστικές ίνες, επίσης, παράγονταν στα βόρεια της περιοχής, από όπου εξάγονταν µέσω 
Θεσσαλονίκης (600 τόννοι) σε τιµή 0,78 φράγκα ανά κιλό. 

Η αµπελοκαλλιέργεια παρουσίαζε ανάπτυξη, µε προϊόν καλής ποιότητας, στην περιοχή 
της Νάουσας. 

Η τοπική µελισσοτροφία διεξαγόταν µε στοιχειώδεις όρους. Με τις απαρχαιωµένες 
µεθόδους παραγωγής, για να πάρει ο µελισσουργός λίγο µέλι, κατέστρεφε όλο το µελίσσι. Το 
1914, υπήρχαν στη Μακεδονία χιλιάδες κυψέλες. 

Παραδοσιακή παραγωγή στη Μακεδονία ήταν τα έρια –πάνω από 500 τόννοι, κάθε 
χρόνο, είτε προωθούνταν στη ντόπια βιοµηχανία είτε εξάγονταν–, καθώς και τα δέρµατα. 

Μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή της Μακεδονίας περιλαµβανόταν 
το όπιο –στις Σέρρες –. Στην παραδοσιακή αγορά του προϊόντος, οι εξαγωγείς συναλλάσσονταν 
απευθείας µε τους καλλιεργητές. Περιλαµβάνονταν επίσης κουκούλια –στην Έδεσσα και 
Γουµένισσα –. Το 1915, άρχισαν να αποστέλλονται –µε ταχυδροµικά δέµατα– ξηρά κουκούλια 
(µε τέλος εξαγωγής 0,80 δραχµές/οκά), όπιο (µε τέλος εξαγωγής 4 δραχµές/οκά) και 
αφιονόσπορος [graines de pavot somnifθre] (0,03 δραχµές/οκά) προς το εξωτερικό, καθώς και 
κουκούλια (µε τέλος µεταφοράς 0,40 δραχµές/οκά) προς την Παλαιά Ελλάδα. 



Τα δάση προς υλοτοµία είχαν επιφάνεια 3.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Στην παραλία 
Κατερίνης, το 1917, υπήρχε απόθεµα 640 τόννων ξυλείας. Ανήκε κατά σειρά δυναµικότητας 
στους παρακάτω ξυλεµπόρους: 

 
Πίνακας 42. Απόθεµα ξυλείας στην παραλία Κατερίνης, 1917 (τόννοι). 
Πηγή: Μακεδονία, 7-10-1917. 
 
Η υπόλοιπη ποσότητα (88,32 τόννοι) κατανεµόταν µεταξύ των µικρότερων εµπόρων. 
Στο Στρατώνι Χαλκιδικής, η εκµετάλλευση ξυλείας πραγµατοποιούνταν από τη φίρµα 

Ισρατή & Κούνιο. 
Στο νοµό Θεσσαλονίκης, η συνολική έκταση της καπνοκαλλιέργειας ήταν 19.743 

στρέµµατα. 
 
Πίνακας 43. Η καλλιέργεια καπνού στο νοµό Θεσσαλονίκης, 1914 (στρέµµατα). 
Πηγή: ∆ηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 1914, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ.. 
 
Στην εγγύς περιοχή της Θεσσαλονίκης (σε αποστάσεις 30-35 χιλιοµέτρων από την πόλη), 

το 1914, καλλιεργούνταν σίτος και άλλα δηµητριακά (σε έκταση 113.000 περίπου στρεµµάτων), 
όσπρια (5.500 στρέµµατα), βάµβαξ (πάνω από 7.000 στρέµµατα), σησάµι (περίπου 15.000 
στρέµµατα). Οι λαχανόκηποι είχαν επιφάνεια πάνω από 3.500 στρέµµατα και τα αµπέλια 11.000 
στρέµµατα. Σε περιορισµένη έκταση ευδοκιµούσε η µήκων η υπνοφόρος (54 στρέµµατα), για την 
παραγωγή οπίου και αφιονόσπορου. Οι ζωοτροφικές καλλιέργειες (κυρίως σανός κριθής και 
βρώµης) εκτείνονταν σε 5.500 στρέµµατα. Ο αριθµός των κατοικίδιων ζώων ήταν 125.000 και 
των πτηνών 70.000, ενώ η µελισσοτροφία περιλάµβανε 717 κυψέλες. 

Στον αλιευτικό κλάδο, µέχρι το 1912, οι Ισραηλίτες αλιείς, βαρκάρηδες και εργάτες 
θαλάσσης που απασχολούνταν στο Θερµαϊκό ήταν οι µόνοι µεταξύ των εθνοτήτων της πόλης. 
Ήταν 200 περίπου άτοµα, από φυσική άποψη ψηλοί και ρωµαλέοι στην πλειονότητά τους. Είχαν 
δηµιουργήσει συµπαγή συντεχνία και εργάζονταν οµαδικά. ∆ιαφύλατταν το µονοπώλιο της 
παράκτιας αλιείας εµποδίζοντας δυναµικά τυχόν νεοφερµένους στο επάγγελµα “... για να 
διατηρήσουν µία θέση που κατείχαν εδώ και αιώνες. ” Η εκδίωξη των ανταγωνιστών διά της 
βίας, µε δεδοµένες τις νοοτροπίες κατοχύρωσης της εργασίας που επικρατούσαν σε µία µερίδα 
του ισραηλιτικού πληθυσµού της πόλης, ήταν τίτλος τιµής, που αποτυπωνόταν στην έπαρση ότι η 
“ιστορία των Ισραηλιτών των απασχολουµένων στη θάλασσα ήταν πλούσια σε γεγονότα αυτού 
του είδους, ενώ το θάρρος και η γενναιότητα που επεδείκνυαν σε όλες τις περιπτώσεις 
εξέπλησσαν πάντοτε αυτούς που είχαν παραγνωρίσει τη δύναµη και δεξιότητά τους. ” 

Αναφορικά µε τις δυνατότητες για εξορυκτικές δραστηριότητες, το υπέδαφος της 
Μακεδονίας προσφερόταν για την εκµετάλλευση µίας σειράς ενώσεων µετάλλων και αµετάλλων 
στοιχείων. Τα µεταλλεία και ορυχεία, ένας επικερδής, όπως είπαµε, κλάδος δραστηριότητας στον 
πρωτογενή τοµέα στην οθωµανική Μακεδονία, που απαιτούσε κεφάλαια, εξακολούθησε και 
κατά τη νέα περίοδο να έχει προορισµό την εξαγωγή πρώτης ύλης για τις ανάγκες των 
βιοµηχανικών χωρών. Σε αυτό τον επενδυτικό κλάδο αναµίχθηκαν και Έλληνες κεφαλαιούχοι. 

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, δραστηριοποιήθηκαν µετά το 1912 
ποικίλες εταιρείες. Τα µεταλλεία σιδηροπυρίτη στον Ίσβορο, πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, ήταν γαλλικών συµφερόντων, µε 2.000 εργάτες. Το 1915, η εξορυχθείσα ποσότητα 
έφθασε τους 130.000 τόννους. Κατά τη διάρκεια του Πολέµου, µεγάλες εκµεταλλεύσεις στη 
Γερακινή και τον Ίσβορο ήταν εν λειτουργία. 

 
Πίνακας 44. Βιοµηχανικά ορυκτά και µεταλλεύµατα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 

1916. 
 



Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 
δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

 
Η εξαγωγή των µεταλλευµάτων ήταν συµφέρουσα. Τα κενά αµπάρια των γαλλικών 

πλοίων στρατιωτικής τροφοδοσίας, κατά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη, γέµιζαν µε 
µεταλλεύµατα µε προορισµό τη Μασσαλία και άλλα γαλλικά λιµάνια. 

Στη Βόρεια Ελλάδα, µετά το 1912, οι µεγαλύτερης κλίµακας εκµεταλλεύσεις στη ∆υτική 
και Ανατολική Μακεδονία αφορούσαν –ιδίως κατά τον Πόλεµο– στην εξόρυξη λιγνίτη. 

Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στο Μεβλι[χ]ανέ, Λεµπέτ, Καρά Χουσεΐν, υπήρχαν 
µικρά µεταλλεία, για τα οποία οι επιχειρηµατίες που ασκούσαν την εκµετάλλευση δεν διέθεταν 
τίτλους. Ορυκτά µη µεταλλικά –άσβεστος, τάλκης, αµίαντος– στα περίχωρα προς ανατολάς 
(Χορτιάτης, Αρσακλή, Ασβεστοχώριον)  υπόκεινταν σε εκµετάλλευση από τους Γάλλους κατά 
τη διάρκεια του Παγκόσµιου Πολέµου. Στην ευρύτερη ζώνη, στον Όλυµπο, Βέροια και 
Χαλκιδική, γινόταν εξόρυξη µαρµάρων. Υπάρχοντα στρώµατα ενώσεων χαλκού στη Γουµένισσα 
δεν υφίσταντο εκµετάλλευση. Χρυσός στην περιοχή µεταξύ των ποταµών Αξιού, Λουδία και 
Γαλλικού συλλεγόταν από τους χωρικούς, µε παραδοσιακές µεθόδους, σε ποσότητες ανάξιες 
λόγου.  

 
Οι εξελίξεις κατά το Μεσοπόλεµο. 
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, βαθµιαία, σηµειώθηκε αύξηση των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων, µε επέκταση της καλλιέργειας των σιτηρών και του καπνού. 
Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η κτηνοτροφία. 

Καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων, εκτός από τον καπνό, που επαναλήφθηκαν µετά τον 
Πόλεµο, ήταν αυτές των λαχανικών. Οι εκτάσεις µεταξύ των ποταµών από τα περίχωρα της 
Θεσσαλονίκης µέχρι την πεδιάδα της Βέροιας χρησιµοποιούνταν για το σκοπό αυτόν. 

Το 1924, η νέα δηµογραφική πραγµατικότητα στην ύπαιθρο της Μακεδονίας µετά την 
ανταλλαγή των πληθυσµών έφερε την κατάσταση της γεωργίας σε κρίσιµο σηµείο. Οι 
µουσουλµάνοι χωρικοί, άριστοι γνώστες από αιώνες των ιδιοµορφιών της γης και του 
περιβάλλοντος, εγκατέλειψαν τους αγρούς παίρνοντας µαζί και τα εργαλεία τους. Οι πρόσφυγες, 
σε σηµαντικό ποσοστό, είχαν περιορισµένη πείρα στη γεωργία και παράλληλα µικρή επιθυµία 
για εγκατάλειψη των αστικών επαγγελµάτων που ασκούσαν στη Μικρά Ασία. Ενώ η 
συγκέντρωση των προσφύγων στην πόλη δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα στέγης και 
εργασίας, η ύπαιθρος παρέµενε έρηµη και οι γόνιµοι αγροί ακαλλιέργητοι. Οι ξένοι αγοραστές 
γεωργικών προϊόντων, που καλύπτονταν από την τοπική παραγωγή, υποχρεώθηκαν να στραφούν 
σε ξένες χώρες για τις ανάγκες τους, ενισχύοντας την ελλειµµατικότητα του οικονοµικού 
ισοζυγίου. 

Το 1926, ο αγροτικός πληθυσµός της Μακεδονίας ήταν 204.454 οικογένειες (91.238 
οικογένειες γηγενών και οι υπόλοιπες προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή). Οι 
καλλιεργήσιµες γαίες της περιοχής υπολογιζόταν ότι ήταν 4.146.323 στρέµµατα. Η Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων [ή απλώς Εποικισµός] (Office Autonome pour l’Etablissement des 
rιfugiιs) είχε επωµισθεί τη διαχείριση του µεγαλύτερου µέρους των γαιών της Μακεδονίας 
(αναφέραµε προηγουµένως ότι η συνολική έκταση των γαιών ήταν 6.625.963 στρέµµατα), 
έκτασης 6.161.124 στρεµµάτων, εκ των οποίων οι καλλιεργήσιµες κατά τα τέλη του 1927 ήταν 
3.887.601 στρέµµατα. Ο µέσος όρος γαιών ανά αγροτική οικογένεια, όπως µπορούµε εύκολα να 
υπολογίσουµε, ήταν, το 1926, 32,41 στρέµµατα. Ο µέσος όρος του κλήρου που είχε αξιοποιηθεί 
ήταν 20,28 στρέµµατα, αλλά κατά τόπους ποίκιλλε. Στην Ανατολική Μακεδονία, όπου το κλίµα 
και το έδαφος ευνοούσαν την καλλιέργεια των ανατολικών καπνών και οι αγρότες είχαν τη 
δυνατότητα να απολαύσουν µία οικονοµική απόδοση αξιόλογη, ο µέσος όρος ήταν χαµηλότερος, 
ενώ στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, παραγωγό δηµητριακών –καλλιέργειες µε φτωχή απόδοση–, 
αυξηµένος (54 στρέµµατα). Το πρόβληµα του αναδασµού, το οποίο ετίθετο επί τάπητος µετά την 
αλλαγή καθεστώτος στην περιοχή, είχε πάρει, µετά την άφιξη των προσφύγων, οξύτερη µορφή. 



Για τη λύση του ήταν αναγκαία η πολιτική βούληση των ιθυνόντων –αµφίβολο αν ήταν 
διαθέσιµη– και έπρεπε να υπερπηδηθούν τα κοινωνικά εµπόδια (θιγόµενα συµφέροντα). Για 
επιµέρους διευθετήσεις, η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία ήταν εξίσου µη ευνοϊκή. Το 1925, 
κατά τις διαπραγµατεύσεις Ελλάδας-Σερβίας για µία σερβική ελεύθερη ζώνη στο λιµάνι 
(αναλύουµε το θέµα διεξοδικά σε άλλα σηµεία), µία συναφής αξίωση της γείτονος χώρας 
αφορούσε στην περιουσία της σερβικής µονής Χιλανδαρίου, στο όρος Άθω, µετά την απόφαση 
της ελληνικής κυβέρνησης για την απαλλοτρίωση των γαιών που ανήκαν στο Άγιον Όρος και την 
εγκατάσταση προσφύγων. Η ελληνική πλευρά υποχώρησε και τα περιουσιακά στοιχεία του 
µοναστηριού δεν απαλλοτριώθηκαν. Παράλληλα προς την αναγκαιότητα του αναδασµού, η µη 
έγκαιρη κατάρτιση ενός κτηµατολογίου είχε συνέπειες, που τις καθιστούσαν περισσότερο 
αισθητές οι διαµάχες, ή και συρράξεις, µεταξύ προσφύγων και γηγενών για τη νοµή 
αµφισβητούµενων εκτάσεων. Οι εργασίες δηµιουργίας κτηµατολογίου άρχισαν καθυστερηµένα, 
το 1924, µε µία τοπογραφική αποτύπωση που προέβλεπε, στη Μακεδονία, την απόδοση προς 
καλλιέργεια έξι εκατοµµυρίων στρεµµάτων σε 493 εποικιστικές µονάδες. 

Από το 1924, οι υπηρεσίες της Μακεδονίας επιδόθηκαν στην προσπάθεια προώθησης 
της µηχανοκαλλιέργειας. Στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς και των Γιαννιτσών, η 
εποικιστική υπηρεσία κατόρθωσε µέχρι το 1927 να διεκπεραιώνει το όργωµα 160.000 
στρεµµάτων µε τους 47 γεωργικούς ελκυστήρες που διέθετε. Από τον ίδιο οργανισµό, 
µεµονωµένοι καλλιεργητές ή οµάδες και συνεταιρισµοί προµηθεύτηκαν ποικίλα αγροτικά 
µηχανήµατα, µεταξύ τους 319 µηχανές σποράς, 74 θεριστικές και θεριζοδετικές µηχανές, 9 
αλωνιστικές µηχανές, 7 σπαρτικές µηχανές, 13 σπαρτικές µηχανές βάµβακος, χορτοδετικές και 
αχυροδετικές µηχανές. Υποδειγµατική ήταν η επιχειρηµατικότητα και το νεωτεριστικό πνεύµα 
του αγροτικού συνεταιρισµού στο Αρµουτσί, εποικιστική µονάδα πλησίον της Θεσσαλονίκης. Η 
οργάνωση, συγκροτηµένη από 140 οικογένειες, αξιοποιούσε µία αλωνιστική µηχανή, 12 
θεριστικές µηχανές, µία αχυροδετική µηχανή και διάφορες άλλες. 

Ο τόπος δεν ήταν αυτάρκης. Από εξαγωγέας σίτου στο παρελθόν, η Μακεδονία το 1922 
είχε καταλήξει να καταφεύγει σε τεράστιες εισαγωγές ειδών διατροφής. Η συνολική εισαγωγή 
σιτηρών της χώρας, το 1925, ήταν 184.091.538 χιλιόγραµµα. Η συνολική εισαγωγή σιταλεύρου 
ήταν 111.900.248 χιλιόγραµµα, εκ των οποίων 34.536.088 χιλιόγραµµα για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, 9.311.349 για την περιοχή της Καβάλας και 7.590.872 για τον Έβρο. Το 1928, η 
συγκοµιδή σίτου στη Μακεδονία ήταν ελλειµµατική εξαιτίας των θερµών ανέµων (ο γνωστός 
λίβας) και της παρατεταµένης ξηρασίας. Εναλλακτικές ποικιλίες του φυτού, µε ανώτερη 
απόδοση από τις χρησιµοποιούµενες τοπικώς, σπάρθηκαν στη Χαλκιδική και στην περιοχή του 
Κιλκίς. Το 1932, επίσης, στην παραγωγή των επαρχιών της Βόρειας Ελλάδας επέδρασαν 
δυσµενείς καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες τέτοιας έντασης, ώστε η, προοιωνιζόµενη κάθε 
φορά, καλυτέρευση της θέσης των παραγωγών όχι µόνο δεν επιτεύχθηκε αλλά τουναντίον 
έφθασε στο κατώτατο όριο των απολύτως αναγκαίων. Σε σχέση, πάντως, µε την έκταση των 
καλλιεργούµενων αγρών του 1914 (2.828.237 στρέµµατα), η κατάσταση στη Μακεδονία 
µεταπολεµικά βελτιώθηκε σηµαντικά. Μετά από µία περίοδο υποχρεωτικής –λόγω των 
πολέµων– αγρανάπαυσης µέχρι το 1923, κατά την οποία η επιφάνεια των καλλιεργειών είχε 
περιορισθεί στα 1.885.177 στρέµµατα, µία πρώτη µεγάλη αύξηση των εκτάσεων που 
αξιοποιήθηκαν σηµειώθηκε το 1924. Το κράτος έδειξε διάθεση ενθάρρυνσης της παραγωγής 
σίτου, µε στόχο την εξάλειψη της ανάγκης εισαγωγών. Το 90% περίπου των 130.000 οικογενειών 
στην ύπαιθρο της Βόρειας Ελλάδας στράφηκαν και προς αυτό το προϊόν. Κατά την περίοδο 
1924-1925, 1.370.193 στρέµµατα αποδόθηκαν στη σιτοκαλλιέργεια, κατά το 1925-1926 20% 
επιπλέον.  

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσµατα παρουσίαζαν, κατά µέσο όρο, 
βελτίωση σε σχέση µε το πανελλήνιο ποσοστό αξιοποιηθείσας επιφάνειας. 

 
Πίνακας 45.  Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1926 

(στρέµµατα). 



 
Πηγή: Έκθεση Π. Βασιλακόπουλου [δηµοσιεύθηκε στη µηνιαία έκδοση του Γραφείου 

Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης ∆ελτίον Καπνού, 1, Ν° 1, Ιανουάριος 1927]. 
Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισµοί). 

 
Το 1928, το ποσοστό αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων στη Μακεδονία σε σχέση 

µε το έτος 1914 ήταν 49,08%. Με δεδοµένα όµως τα σοβαρά προβλήµατα αυτή την εποχή, 
θεωρούµε ότι το ποσοστό των εκτάσεων που υπόκεινταν σε εκµετάλλευση, έχοντας φθάσει το 
1926 στο 62,58% της συνολικής τους έκτασης, δεν θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ικανοποιητικό. Η µη επέκταση της αγροτικής παραγωγής στον ανώτατο δυνατό βαθµό 
οφειλόταν, πρώτα απ' όλα, σε αδυναµίες υλικής φύσης και προγραµµατισµού. Ο µηχανισµός των 
ιθυνόντων –κράτος και υπηρεσίες Εποικισµού–, σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα (τρία χρόνια 
µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών), δεν κατόρθωσε να κάνει θαύµατα. Η αναβλητικότητα για 
µία ριζική λύση στο πρόβληµα της αγροτικής ιδιοκτησίας, οι ανεπάρκειες στην οργάνωση των 
καλλιεργειών, η έλλειψη υποδοµής (δίκτυο µεταφορών, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.) και 
εξοπλισµού συντηρούσαν την καθυστέρηση. Σε σχέση µε τις συνθήκες διαβίωσης, η αθλιότητα 
της κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει ο πληθυσµός της υπαίθρου κατά τη διάρκεια των 
πολέµων, ήταν ολοφάνερη στα ζητήµατα κατοικίας, περίθαλψης, µόρφωσης των παιδιών και 
άλλων κοινωνικών αγαθών. Αλλά και διαφορετικά κοινωνικά προβλήµατα, όπως η άρνηση των 
προσφύγων πρώην αστών να αλλάξουν ταυτότητα και να “υποβιβασθούν” σε αγρότες, µε 
αποτέλεσµα την παρατηρηθείσα αστυφιλία, ήταν νέα δεδοµένα που ζητούσαν αντιµετώπιση.  

Στις πεδινές περιοχές, το φαινόµενο της µη αξιοποίησης του εδάφους ήταν εντονότερο, 
µε το 40% περίπου των γαιών να χαρακτηρίζονται, το 1926, ως ανεπίδεκτες καλλιέργειας. 

Κατά την πρώτη πενταετία 1924-1928 µετά τη συνθήκη της Λωζάννης, η παραγωγή στη 
Βόρεια Ελλάδα, µε τη βοήθεια του προσφυγικού στοιχείου, απογειώθηκε από την ποσότητα των 
16.467 τόννων στους 39.704 τόννους. Σηµειώθηκε εντονότερη στροφή προς τα σιτηρά και τον 
καπνό. Μέχρι το 1928, η αύξηση των εκτάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την καλλιέργειά τους 
ήταν θεαµατική. Το 1923-1924, οι πρόσφυγες αγρότες στη Μακεδονία έσπειραν 830.930 
στρέµµατα σιτηρά και 93.727 καπνό, το 1927-1928 αντίστοιχα 1.811.855 και 330.960 
στρέµµατα. Σε σχέση µε την πανελλήνια παραγωγή, η Βόρεια Ελλάδα κάλυπτε το 48,92% των 
σιτηρών, 66,69% του καπνού, 35,47% του βάµβακος. 

 
Πίνακας 46.  Καλλιεργούµενες εκτάσεις, ποσότητα παραγωγής και αξία ανά είδος 

προϊόντος, 1928. 
 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Μέχρι τα τέλη του 1930, τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στον πρωτογενή τοµέα προς 

όφελος των προσφύγων ήταν περίπου 1,1 δισεκατοµµύρια δραχµές. Ο ρόλος των Νέων Χωρών, 
ιδιαίτερα της περιοχής της Θεσσαλονίκης, µέσα στην οικονοµία της Ελλάδας είχε καταστεί 
σοβαρότατος.  

Το προϊόν αιχµής της Μακεδονίας, ο καπνός, είχε διακυµάνσεις στην παραγωγή. Η τάση 
αυξηµένης ενασχόλησης του πληθυσµού µετά τους πολέµους µε την καπνοκαλλιέργεια είχε 
αποτέλεσµα, όπως είναι αυτονόητο, τον πολλαπλασιασµό της επιφάνειας των καπνοφυτειών. Τα 
χωράφια καπνού στον κατ' εξοχήν τόπο παραγωγής, την Ανατολική Μακεδονία, 
διπλασιάσθηκαν, όµως αναλογικά δεν αντιπροσώπευαν πια ένα εξίσου υψηλό ποσοστό επί του 
συνόλου της Μακεδονίας, όπως προηγουµένως, λόγω της απογείωσης της καπνοκαλλιέργειας, σε 
σχέση µε τα προπολεµικά δεδοµένα, που σηµειώθηκε στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία. 
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η αύξηση της έκτασης των καπνοκαλλιεργειών ήταν υπέρµετρη. 



 
Πίνακας 47. Η καπνοκαλλιέργεια στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Καλλιεργούµενες 

εκτάσεις, 1914 και 1928 (στρέµµατα).  
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. 

). 
 
Στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, η καλλιέργεια του καπνού διεξαγόταν κατά 

97,5% από µικροκαλλιεργητές. Από τον αριθµό των καπνοκαλλιεργητών αυτής της περιοχής σε 
σχέση µε την έκταση των καπνοφυτειών, το 1926, συνάγεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους 
διέθετε για την εν λόγω παραγωγή το πολύ µέχρι 5 στρέµµατα. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
το 1926, ο µέσος όρος ήταν ακόµη πιο µικρός. 

 
Πίνακας 48. Αριθµός καπνοκαλλιεργητών και καλλιεργούµενη έκταση στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, 1926. 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων των περιοδικών του ΤΑΠΚ και των Γραφείων 

Προστασίας Καπνού Θεσσαλονίκης και Καβάλας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. ). 
 
Η ερµηνεία αυτού του κατακερµατισµού βρίσκεται στη δοµή της γεωργικής οικονοµίας 

στην περιοχή. Σε αντιδιαστολή προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι χωρικοί 
αφιέρωναν σχεδόν αποκλειστικά τις προσπάθειές τους στην καπνοκαλλιέργεια, οι κάτοικοι της 
υπαίθρου στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία ασχολούνταν και µε άλλα επίσης γεωργικά 
προϊόντα. 

Μετά την αποκατάσταση της ειρήνης στα Βαλκάνια, η µάζα των καπνοκαλλιεργητών 
αυξήθηκε υπέρµετρα. Σε σχέση µε το σύνολο της χώρας, η Βόρεια Ελλάδα, το 1926, 
αντιπροσώπευε το 60,70% των καπνοκαλλιεργητών, 89.172 άτοµα επί συνόλου 146.908. Κατά 
το επόµενο έτος, οι αντίστοιχοι αριθµοί διαµορφώθηκαν σε 112.497 και 173.889 άτοµα. Από 
τους απόλυτους αριθµούς, υπολογίζουµε ότι οι καπνοκαλλιεργητές της Βόρειας Ελλάδας, σε 
σύγκριση µε το σύνολο της χώρας, λόγω της µεγαλύτερης ποσοστιαίας αύξησής τους κατά τη 
διάρκεια του 1927 (26,16% έναντι 18,37%), έφθασαν να έχουν κατακτήσει µία ακόµη 
µεγαλύτερη αναλογία, 64,69%. Στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, επί των 30.246 ατόµων, 
που ήδη ασχολούνταν µε τον καπνό το 1926, προστέθηκαν 9.637 το 1927, καθώς και 2.936 
επιπλέον το 1928. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η εικόνα ήταν η εξής. 

 
Πίνακας 49. Αριθµός καπνοκαλλιεργητών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 1926-1928. 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων των περιοδικών του ΤΑΠΚ και των Γραφείων 

Προστασίας Καπνού Θεσσαλονίκης και Καβάλας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. ). 
 
Οι συγκοµιδές, που πέτυχαν οι καπνοκαλλιεργητές της Βόρειας Ελλάδας κατά τα πρώτα 

έτη της ειρηνικής περιόδου, µετά τη σχετική οµαλοποίηση της λειτουργίας της αγροτικής 
οικονοµίας, ήταν συνολικά της τάξης των 14-15.000.000 χιλιoγράµµων περίπου ετησίως. Το 
1927, η αύξηση της παραγωγής στη Μακεδονία ήταν 149,56% σε σχέση µε το 1910. Ανάλογες 
ήταν και οι εισπράξεις από την πώληση του εµπορεύµατος. Μέχρι το 1928, η πρόοδος της 
παραγωγής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ήταν εντυπωσιακή. 

 
Πίνακας 50. Παραγωγή και αξία του καπνού στην περιοχή Θεσσαλονίκης, 1920 και 

1928. 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. 

). 



 
Παρά τη µείωση του αριθµού των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα 

κατά την ανώµαλη περίοδο της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία και της ακόλουθης 
ήττας, το 1922, η παραγωγή, είναι περίεργο, δεν σηµείωσε κάµψη –κυρίως λόγω της 
ικανοποιητικής παραγωγής που επιτεύχθηκε στην περιοχή της Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών –. 
Από το 1923 και µετά, η ποσότητα της ετήσιας συγκοµιδής αυξήθηκε σε σηµαντικό βαθµό. 
Αναλυτικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαπιστώνεται για το προϊόν, σε σχέση µε τα πρώτα 
χρόνια µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ότι η παραγωγή κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. 
Αποκορύφωµα ήταν τα περίπου 10.000.000 χιλιόγραµµα του 1928. 

 
Πίνακας 51. Καλλιέργεια καπνού σε περιοχές εγγύς της Θεσσαλονίκης, 1928 

(στρέµµατα). 
 
Πρόσθετο ενδιαφέρον έχουν οι συγκρίσεις, µέσω των οποίων µπορούµε να 

αντιληφθούµε τη συνέχεια ή την τοµή στην οικονοµική λειτουργία στην περιοχή που συνόδευσε 
τις αλλαγές στον πολιτικό χάρτη. Σχετικά µε τα ανατολικά καπνά, η παραγωγή της Μακεδονίας 
το 1910 ανερχόταν στο ύψος των 13.593.000 χιλιογράµµων. Παίρνοντας ως βάση αυτό τον όγκο, 
αξιολογήσαµε το µέγεθος της παραγωγής επί ελληνικού καθεστώτος σε σχέση µε την περίοδο 
της οθωµανικής κυριαρχίας. Τη σοβαρή πτώση –κατά 30%–, το 1912, τελευταίο έτος της 
οθωµανικής κυριαρχίας, του όγκου των εσοδειών του φυτού που καρπώνονταν οι µουσουλµάνοι 
και Βούλγαροι καλλιεργητές, ακολούθησε, µετά τη διάλυση του οικονοµικού ιστού κατά τούς 
πολέµους, µία ελάττωση της καπνοπαραγωγής των ίδιων καλλιεργητών κατά την τριετία 1920-
1922 από 12,8 σε 11,2 εκατοµµύρια χιλιόγραµµα, και κατά την τριετία 1924-1928, µε την 
απασχόληση κύρια Ελλήνων αγροτών, αύξηση από 16 σε 32,4 εκατοµµύρια χιλιόγραµµα, 
επιτεύχθηκε δηλαδή υπερδιπλασιασµός της παραγωγής σε σχέση µε το προπολεµικό επίπεδο. 

 
Πίνακας 52. Σύγκριση της παραγωγής καπνού στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία 

και κατά τα µετέπειτα χρόνια µέχρι το 1928 (τόννοι). 
Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία των rapports de l'Office Autonome pour l’Etablissement 

des rιfugiιs και των δηµοσιευµάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. ). 
 
Η ποιότητα όµως των αρωµατικών καπνών έπεσε µετά την αναχώρηση των 

µουσουλµάνων καλλιεργητών. 
Το κόστος παραγωγής του καπνού διαµορφωνόταν από τα επιµέρους έξοδα, στα οποία 

υπόκεινταν οι καλλιεργητές κατά τη διαδικασία που ξεκινούσε από την επιλογή ενός αγρού για 
σπορά µέχρι, τελικά, την πώληση των φύλλων.  

Η επιβάρυνση του παραγόµενου προϊόντος µε υπερβολικά έξοδα ωθούσε αναγκαστικά 
τους καλλιεργητές να τα µετακυλίσουν στο προσφερόµενο στην αγορά εµπόρευµα. Η επίτευξη 
µίας υψηλότερης τιµής πώλησης ήταν όχι µόνο µία φυσιολογική προσδοκία, αλλά και µία 
ανάγκη, πλέον. Αναφορικά µε τις κατηγορίες καπνού πολυτελείας, η απαίτηση για ικανοποιητική 
ανταµοιβή έβρισκε αποδέκτες, καθώς ήταν αδιάφορο αν διαµορφωνόταν έτσι υψηλή τελική τιµή 
των καπνών κλασσικής επεξεργασίας –η διάθεση των καλών ποιοτήτων ήταν εξασφαλισµένη 
ακόµα και αν ήταν υπερτιµηµένες–. Για τις κατώτερες όµως κατηγορίες καπνού, ένα ανεξέλεγκτο 
κόστος δρούσε αποσταθεροποιητικά για την οµαλή συνέχιση της παραγωγής. 

Εξωγενείς παράγοντες, µε σοβαρή επίδραση στην οικονοµική ζωή του τόπου, 
διαµόρφωσαν αρνητικές ως επί το πλείστον συνθήκες. Η αναστάτωση, ιδιαίτερα, λόγω των 
πολέµων, που οδήγησε τελικά σε µερική καταστροφή της σχετικής προς τον καπνό παραγωγικής 
δοµής, είχε επιπτώσεις στην πορεία της καλλιέργειας και, κατά συνέπεια, στη διαµόρφωση 
ανοδικού κόστους παραγωγής. Αρκεί να αναφερθεί µόνο το γεγονός της µετακίνησης, µετά το 
1922, προς την Τουρκία των µουσουλµάνων καπνοκαλλιεργητών, ενός αγροτικού στρώµατος 
που γνώριζε άριστα τις λεπτοµέρειες των εδαφών και συµµορφωνόταν µε τις απαιτήσεις του 



περιβάλλοντος. Ο µουσουλµάνος αγρότης γενικά εργαζόταν µε τρόπο αποδοτικό, που 
εξασφάλιζε όµως ταυτόχρονα τη γονιµότητα του εδάφους σε αρµονία µε τις καλλιέργειες. ∆εν 
φαίνεται να στερείται βάσης η κατηγορία που εκτοξευόταν, εκείνη την εποχή, από την πλευρά 
των µουσουλµάνων ότι τα καπνοχώραφα χρειάζονταν κάθε χρόνο λίπανση –σε αντίθεση µε 
παλαιότερα– µετά την αντικατάσταση των παλαιών παραγωγών από πρόσφυγες βιαστικούς για 
τον προσπορισµό κέρδους και ανίδεους στα ζητήµατα καπνοκαλλιέργειας. 

Από τη µελέτη του κόστους παραγωγής στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας (φύτευση και περιποίηση των φυτών, οργώµατα, σπορά, λιπάσµατα, συγκοµιδή, 
µεταφορά των φύλλων στην αγροτική αποθήκη, πρώτη επεξεργασία-συντήρηση του προϊόντος, 
πακετάρισµα, φύρα), καταλήγουµε ότι αυτό ήταν υψηλό, κυµαινόµενο στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης στις 3-3.500 δραχµές ανά στρέµµα. Με βάση την απόδοση, καταλήξαµε ότι, το 
κόστος ανά χιλιόγραµµο, υπό τις καλύτερες συνθήκες παραγωγής (συλλογική καλλιέργεια του 
προϊόντος, µε συµπιεσµένα έξοδα), δεν είχε γίνει κατορθωτό να µετριασθεί κάτω από 35 
δραχµές. Στη συνεταιριστική καλλιέργεια, από τα έξοδα που πραγµατοποιούνταν στην κάθε 
φάση της παραγωγικής διαδικασίας, ένα από τα κυριότερα ήταν το ενοίκιο γης, που είχε 
διαµορφωθεί σε υψηλά επίπεδα. Οι συνεταιρισµένοι αγρότες παραπονούνταν ότι η τιµή του 
γεωργικού εδάφους στην Ελλάδα, υψηλή σε σχέση µε τις άλλες οικονοµικές παραµέτρους στη 
χώρα, ήταν ακόµη υψηλότερη ειδικά για τα εδάφη προς καπνοκαλλιέργεια (καπνοτόπια), διότι η 
προσφορά τους ήταν περιορισµένη, ενώ η ζήτηση µεγάλη λόγω της αύξησης του αριθµού των 
καπνοκαλλιεργητών, καθώς και της τοποθέτησης κεφαλαίων από άλλους επαγγελµατίες. Η διά 
νόµου απαγόρευση παρεµβολής των κεφαλαιούχων ήταν αδύνατη, διότι συνεταιρίζονταν µε 
γεωργούς, καταβάλλοντας τα κεφάλαια και συµµετέχοντας στα κέρδη. Άλλη µεγάλη επίσης 
δαπάνη που διαπιστώνουµε –για την οποία εξάλλου διατυπώνονταν παράπονα–, επιβαρυντική 
για το κόστος της παραγωγής, ήταν το κονδύλιο για τη µεταφορά νερού, λόγω έλλειψης 
κατάλληλων υδραυλικών έργων. Αλλά και για τα άλλα επίσης έξοδα υπήρχε διάθεση κριτικής 
από µέρους των αγροτών. Μέχρι και για τα λιπάσµατα, θεωρούσαν ότι γινόταν σπατάλη πόρων, 
λόγω έλλειψης ειδικής µελέτης για τον τύπο του απαιτούµενου λιπάσµατος.  

Η διοχέτευση της συγκοµιδής, µετά από κατάλληλη συντήρηση (καπνά χωρικής 
επεξεργασίας), στο εµπόριο, υπάκουε σε µία διαδικασία, κατά την οποία οι µεσίτες (έµµισθοι 
των καπνεµπόρων ή µε κατ’ αποκοπήν αµοιβή) έρχονταν στους τόπους παραγωγής, έκαναν 
πραγµατογνωµοσύνη επί της ποιότητας του προϊόντος, πρότειναν τιµές και έκλεινε η συµφωνία 
µε τον παραγωγό. Τα δέµατα µεταφέρονταν στις καπναποθήκες. Η διαµόρφωση των τιµών 
πώλησης των καπνών προς τους καπνεµπόρους επιτυγχανόταν, υποτίθεται, βάσει των κανόνων 
της ελεύθερης αγοράς. Ο νόµος προσφοράς και ζήτησης δεν ήταν ωστόσο τυφλός, αφού η 
πλευρά των αγοραστών ακολουθούσε την τακτική δηµιουργίας ενός αρνητικού κλίµατος 
προβάλλοντας το επιχείρηµα της δήθεν υποβαθµισµένης φήµης των ανατολικών καπνών στις 
διεθνείς αγορές. Από την κοινοποίηση µίας πρόβλεψης –και την επιβολή µίας ανάλογης 
εκτίµησης– µέσα στην ελληνική αγορά, για τις δυσοίωνες προοπτικές του προϊόντος, λόγω της 
οποίας γενικευόταν η πεποίθηση για µειωµένη εµπορικότητά του, επηρεαζόταν –όπως 
καταλαβαίνουµε– και το ύψος των τιµών πώλησης του καπνού από τους παραγωγούς προς τους 
εµπόρους. Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, πρόθεσή µας είναι µόνο να παραθέσουµε τις διακυµάνσεις 
των τιµών πώλησης. Εξετάζοντας την παραγωγή της Θεσσαλονίκης, για τα έτη που διαθέτουµε 
στοιχεία, καταλήγουµε ότι οι τιµές ήταν µη προβλέψιµες. Για τη διευκρίνιση του ικανοποιητικού 
ή όχι επιπέδου των τιµών κάθε έτους, τις συγκρίναµε µε την εξέλιξη του τιµαρίθµου. 

 
Πίνακας 53. Εξέλιξη της µέσης τιµής του καπνού στη Θεσσαλονίκη σε σχέση µε τον 

τιµάριθµο (δραχµές). 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, επίσης των περιοδικών του 

ΤΑΠΚ και των Γραφείων Προστασίας Καπνού Θεσσαλονίκης και Καβάλας (βλ. στη 
βιβλιογραφία, σελ. ). 

 



Σε γενικές γραµµές, η εξέλιξη της τιµής του προϊόντος εµφανίζεται οµαλή. 
Για την εκτίµηση του ύψους των τιµών των καπνών χωρικής επεξεργασίας, υπολογίσαµε, 

κατά την τριετία 1926-1928, την απόκλιση του µέσου όρου των τιµών πώλησης από τη µέγιστη 
τιµή, που επιτεύχθηκε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντιλαµβανόµαστε ότι ο βαθµός της 
απόκλισης ανταποκρίνεται στα ποσά που στην πραγµατικότητα κατέβαλαν οι αγοραστές. Επίσης, 
ότι η απόκλιση ήταν αντιστρόφως ανάλογη προς το κέρδος των παραγωγών. Εξάλλου, η 
απόκλιση του µέσου όρου των τιµών πώλησης κατά το 1927 και 1928 από τη maximum τιµή, 
που επιτεύχθηκε στην ίδια περιοχή κατά το 1926, δηλώνει την εξέλιξη της οικονοµικής 
κατάστασης των παραγωγών. Στην τελευταία περίπτωση, το σκεπτικό της σύγκρισης µόνο µε τις 
τιµές maxima του 1926, και όχι µε κάποιες άλλες τιµές, βασίζεται στην επίγνωση ότι η αγορά του 
καπνού ήταν ενδοτική στις πιέσεις των εµπόρων για διαµόρφωση φθηνότερων τιµών, άρα και 
στο σκεπτικό ότι οι υψηλότερες τιµές που είχαν επιτευχθεί το 1926 ήταν οι δικαιότερες και οι πιο 
κατάλληλες για τη διενέργεια συγκρίσεων µε τα επόµενα έτη. Οι διαπιστώσεις µας είναι ότι είχαν 
δοθεί στην αγορά πολύ χαµηλότερες τιµές και σε ορισµένες περιπτώσεις –δεν γνωρίζουµε αν 
επρόκειτο για µέτριας ποιότητας καπνά– εξευτελιστικές. 

Προσπάθειες στη Μακεδονία προς την κατεύθυνση ανάπτυξης άλλων καλλιεργειών, 
όπως η αµπελουργία, δενδροκοµία, σηροτροφία, µελισσουργία, είχαν θετικό απολογισµό, 
µολονότι συνάντησαν ποικίλα προσκόµµατα.  

Η αµπελοκαλλιέργεια στην περιοχή, το 1922, επί συνολικής ποσότητας παραγωγής σε 
εθνική κλίµακα ίσης µε 200.000 τόννους, απέδωσε 11.000 τόννους. Στην Κεντρική Μακεδονία, 
στα κυριότερα κέντρα αυτής της καλλιέργειας, χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 190.000 στρέµµατα. 
Από αυτά, τα 24.000 στρέµµατα ήταν στη Νάουσα, µε παραγωγή σταφυλών ύψους 1,3 
εκατοµµυρίων χιλιογράµµων, και άλλα 25.000 στρέµµατα στη Γουµένισσα, µε απόδοση ίσου 
όγκου προϊόντος, προοριζόµενη όµως για παραγωγή οίνου κατώτερης ποιότητας. Κατά τα έτη 
1927 και 1928, η οµαλή πορεία της παραγωγής ανακόπηκε λόγω της ζηµίας που υπέστη από την 
ξηρασία και τη φυλλοξήρα.  

Η δενδροκοµία εξελίχθηκε µε τη βοήθεια του δενδροκοµικού σταθµού Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των άλλων µεγάλων σταθµών της περιοχής (στη Νάουσα, Σέρρες, Σέρβια και 
Φλώρινα).  

Η παραγωγή ελαιών στη Μακεδονία ήταν περιορισµένη. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, 
κυρίως στη Χαλκιδική, υπήρχαν ελαιόδενδρα, τα οποία απέδιδαν καρπό σε ποσότητα ίση προς το 
ήµισι της συνολικής µακεδονικής παραγωγής. 

Όσον αφορά σε δύο ειδικά παραδοσιακά προϊόντα, το όπιο και τον κρόκο (saffran), η 
παραγωγή είχε υποστεί καθίζηση. Η παραδοσιακή αγορά του οπίου, όπου οι εξαγωγείς το 
αγόραζαν απευθείας από τους παραγωγούς, είχε εκλείψει µετά τον Πόλεµο. Η εσοδεία του 1923 
στην Κεντρική Μακεδονία ήταν λιγότερο από 1.400 χιλιόγραµµα –χαµηλότατη σε σύγκριση µε 
την αντίστοιχη (πάνω από 27.000 χιλιόγραµµα) της Σερβίας–. Το 1924, η συνολική παραγωγή 
της Μακεδονίας, η οποία και διακινήθηκε µέσω Θεσσαλονίκης, ήταν µόλις λίγο πάνω από 500 
χιλιόγραµµα, το 1925 ανήλθε στα 6.300 χιλιόγραµµα. Το κενό κάλυπτε η σερβική και 
βουλγαρική παραγωγή, που διακινούνταν επίσης µέσω Θεσσαλονίκης. Ο κυριότερος πελάτης 
ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες. 

Η παραγωγή κουκουλιών, από σηροτρόφους εγκαταστηµένους στην ακριτική περιοχή 
της Καρατζόβας, προσέκρουε σε δυσχέρειες, καθώς αυτοί, αναγκασµένοι να µεταφέρουν το 
προϊόν µέσω δύσβατων οδών στην Έδεσσα, το πλησιέστερο κέντρο, υφίσταντο ζηµίες και 
έπεφταν θύµατα εµπορικής εκµετάλλευσης. Πίστωση ύψους 700.000 δραχµών διατέθηκε το 1928 
εκ µέρους του Εποικισµού για την κατασκευή εγκατάστασης καλλιέργειας του µεταξοσκώληκα 
στην Αριδαία, κέντρο της περιοχής Καρατζόβας, µε δυνατότητες κάλυψης όγκου 130.000 
χιλιογράµµων κουκουλιών, και οι καλλιεργητές συσπειρώθηκαν σε µία τοπική οργάνωση µικτής 
σύνθεσης –από γηγενείς και πρόσφυγες–. 

Η ενθάρρυνση της µελισσοτροφίας, µετά το 1927, µε πρωτοβουλία του Εποικισµού, 
οδήγησε στην ανάπτυξή της. Απαραίτητος κρίθηκε ο εκσυγχρονισµός στον εξοπλισµό των 



µελισσοτρόφων, µε τον οποίο θα προστατεύονταν τα σµήνη και δεν θα υφίστατο απώλειες η 
παραγωγή κατά τη συλλογή του µελιού, και τον Ιανουάριο 1927 κατασκευάσθηκαν 1.500 νέες 
κυψέλες στο ξυλουργικό εργοστάσιο του Καλφοδήµου, στη Θεσσαλονίκη, για τη µεταβολή της 
υπάρχουσας µέχρι τότε κατάστασης. Το 1928, οµοίως, πρόσθετες κυψέλες τελειοποιηµένου 
τύπου διανεµήθηκαν στους πρόσφυγες της Μακεδονίας. Αντίξοες ωστόσο συνθήκες, αυτή τη 
χρονιά (ξηρασία), έβλαψαν κατά τόπους τα µελίσσια. 

Οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις αφορούσαν σε ζώα που εκτρέφονταν και κατά το 
παρελθόν: πρόβατα, κατσίκια, αγελάδες, χοίροι κ.ά. 

Η οικονοµική δραστηριότητα που σχετιζόταν µε την εκµετάλλευση του δασικού πλούτου 
ήταν περιορισµένη. Η υλοτοµία, στην εγγύς περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέδιδε ξυλεία όγκου 
660 κυβικών µέτρων. Στην περιοχή Λαγκαδά, ο όγκος της ξυλείας ήταν 2.340 κυβικά µέτρα. 
Υπήρχε επίσης µία µικρή παραγωγή ξυλάνθρακα. Το 1924, άρχισε η παρασκευή ξυλανθράκων 
για τις ανάγκες των προσφύγων σε τρία γειτονικά δάση της Θεσσαλονίκης. Η απανθράκωση των 
ξύλων γινόταν από πρόσφυγες, αρχικά 40 τον αριθµό, ειδικευµένους στην παραγωγή κάρβουνου. 
Στη συνέχεια, απασχολήθηκαν µέχρι και 160 άτοµα, χωρίς να υπολογίζονται οι άνδρες που 
ανέλαβαν τη µεταφορά του προϊόντος. 

Η αλιεία στα ύδατα του Θερµαϊκού Κόλπου, ιδίως στην περιοχή της Νέας Κρήνης, 
αναπτύχθηκε µετά την έλευση των προσφύγων σε σηµαντικό βαθµό, όπως και στη γειτονική 
Χαλκιδική.  

Η παράκτια αλιεία έγινε αντικείµενο εκτεταµένων προστριβών µεταξύ των παλαιών 
Ισραηλιτών αλιέων, που κατείχαν το µονοπώλιο, και των νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα 
προσφύγων. Οι Ισραηλίτες έδωσαν “...πραγµατικές µάχες” για να µην εκδιωχθούν, αλλά 
αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την παρουσία των αλιέων που απολάµβαναν της υποστήριξης της 
Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Ο µεγάλος αριθµός των απασχολουµένων υπερέβαινε 
πλέον την παραγωγική ικανότητα του Θερµαϊκού και το αποτέλεσµα της αλιείας ήταν ασήµαντο. 
Τα γεγονότα κατέδειξαν στους Ισραηλίτες ότι δεν µπορούσαν να προσδοκούν ένα επιχειρηµατικό 
κέρδος µέσα σε µία κατάσταση, κατά την εξέλιξη της οποίας το κυριότερο µέληµα των αρµόδιων 
φορέων ήταν η οργάνωση της µέριµνας για την επιβίωση του πληθυσµού. Μέχρι το 1925, ο 
αριθµός τους είχε περιορισθεί από τους 200 του παρελθόντος σε 75. 

Σε αντικατάσταση των παραδοσιακών µεθόδων, προωθήθηκε η εισαγωγή, µετά το 1923, 
των µηχανοκίνητων σκαφών (µηχανότρατες και γρι-γρι), που αρχικά αποκόµισαν ικανοποιητικά 
κέρδη, αλλά στη συνέχεια µικρότερα, λόγω της αδιάκοπης εισόδου νέων σκαφών και της 
δηµιουργίας πληθωρισµού σε µηχανοκίνητα σκάφη, που είχε συνέπεια να αποµαστευθούν οι 
αλιεύσιµες περιοχές λόγω της εξαντλητικής εκµετάλλευσης στην οποία υποβλήθηκαν. Το 1929, 
άρχισε η αλιευτική κρίση, που κορυφώθηκε µέχρι το 1932, και οι περισσότερες αλιευτικές 
επιχειρήσεις σαρώθηκαν. 

Στη Χαλκιδική, ένα πρόσθετο εµπόδιο ήταν η δυσχερής διακίνηση των ιχθύων, λόγω της 
µη ταχείας σύνδεσης µε ένα µεγάλο αστικό κέντρο (τη Θεσσαλονίκη ή την Καβάλα). Ιδιαίτερα 
οξυµµένο ήταν το πρόβληµα στον κόλπο του Αγίου Όρους (Αµουλιανή, Πυργαδίκια, Σάρτη), 
από όπου οι αλιείς µε δυσκολία προωθούσαν τα προϊόντα τους. 

Οργανωµένη επίσης ήταν και η αλιεία ψαριών γλυκέων υδάτων, στις λίµνες Αγίου 
Βασιλείου και Βόλβης, όπου λειτουργούσαν και ιχθυοτροφεία. 

Η στήριξη των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα από το κράτος υλοποιήθηκε, 
µετά το Μάιο 1928, µε την οργάνωση της πίστης, επίσης µε τη δηµιουργία αυτόνοµου 
οργανισµού, του Γεωργικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το ίδρυµα είχε γραφεία στην οδό 
Εγνατία 54. Η διοικητική επιτροπή του ήταν οκταµελής και εκλεγόταν από τη γενική συνέλευση, 
στην οποία µετείχαν 45 αντιπρόσωποι των 20 εκλογικών τµηµάτων της γεωργικής περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, ένας αντιπρόσωπος της Οµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Μακεδονίας-
Θράκης και 4 αντιπρόσωποι των Ενώσεων Συνεταιρισµών της ίδιας περιφέρειας. Η γενική 
συνέλευση είχε από το νόµο το δικαίωµα εκλογής εκτάκτων µελών του Επιµελητηρίου, συνήθως 
ατόµων τα οποία είχαν σχέση µε τους γεωργούς και εξυπηρετούσαν, λόγω µόρφωσης ή θέσης, το 



γεωργικό κόσµο και τη γεωργία. Ειδικευµένα άτοµα συγκροτούσαν 14 µόνιµες επιτροπές του 
Επιµελητηρίου, για τη µελέτη διαφόρων γεωργικών ζητηµάτων. Οι επιτροπές αυτές ήταν οι εξής: 
1) σιτοκαλλιέργειας και γενικά µεγάλης καλλιέργειας, 2) δενδροκοµίας και κηπουρικής, 3) 
καπνοκαλλιέργειας, 4) αµπελουργίας, 5) κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής, 6) γεωργικών 
βιοµηχανιών, 7) γεωργικής υδραυλικής, 8) γεωργικής µηχανικής, 9) δασικών ζητηµάτων, 10) 
φυτοπαθολογίας, 11) γεωργικής φορολογίας, 12) γεωργικής πίστης, γεωργικών συνεταιρισµών 
και γεωργικής οικονοµίας, 13) αγροτικής ασφάλειας, 14) εποικισµού και αποκατάστασης 
ακτηµόνων. 

Το 1929, περίοδο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η πτώση της ζήτησης του καπνού 
και των άλλων αγροτικών προϊόντων εξαγωγής, αλλά και η συγκυρία άλλων επίσης αρνητικών 
γεγονότων, όπως οι επανειληµµένες κακές σοδειές, οδήγησαν στην εκδήλωση των συνεπειών 
των παραγόντων, που θεωρούνταν ότι έπλητταν τον πρωτογενή τοµέα στη χώρα, µε κυριότερο 
την ανεπάρκεια και –ιδίως– την άνιση διανοµή των καλλιεργήσιµων εδαφών για να 
απασχοληθούν τα εκατοµµύρια του πληθυσµού. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, µε έγγραφό 
του προς το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Ν° 66295/1929), 
διαβίβασε το ερώτηµα εάν υπήρχε στην πόλη οικονοµική κρίση και, σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, ποια η έκτασή της και ποια τα προς αντιµετώπισή της ενδεικνυόµενα µέτρα. Eιδική 
επιτροπή του Επιµελητηρίου, σε συνεργασία µε τις βιοµηχανικές και εµπορικές οργανώσεις της 
περιφέρειάς του, µετά από λεπτοµερή εξέταση του ζητήµατος κατέληξε στη διαπίστωση ότι από 
µακρού χρόνου σοβούσε οικονοµική κρίση. Στην απάντηση προς το Υπουργείο, οι παράγοντες 
που επισηµάνθηκαν ήταν:  

1) Η µείωση της καταναλωτικής ικανότητας των κατοίκων της υπαίθρου λόγω των 
κακών εσοδειών και των αδιάθετων αποθεµάτων καπνού. 

2) Η υπερβολική αύξηση του αστικού πληθυσµού. 
3) Η βαριά, όντως, φορολογία επί του αγροτικού τοµέα.  
4) Η έλλειψη συστήµατος από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων και η µικρή 

συνοχή των οικονοµικών και δασµολογικών µέτρων που αυτές είχαν επιβάλει.  
Οι παράγοντες που, κατά το Επιµελητήριο, ευθύνονταν για την οικονοµική κρίση, 

υποδείκνυαν και τα µέσα αντιµετώπισης. Για την υπερβολική αύξηση του αριθµού των κατοίκων 
των πόλεων, τονιζόταν ότι η αστυφιλία δεν ήταν τυχαίο γεγονός, που θα µπορούσε να 
σταµατήσει µε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, ούτε υπήρχε τρόπος να αποτραπεί η 
µετακίνηση των αγροτικών πληθυσµών προς τις πόλεις, εφόσον αυτοί δεν µετοικούσαν 
ελκόµενοι από τη λάµψη της αστικής ζωής, αλλά υπό το κράτος της ανάγκης αναζήτησης πόρων, 
που η ύπαιθρος δεν µπορούσε να τους παράσχει. Η εισροή των προσφύγων πρώην αγροτών –
επιπρόσθετα στον όγκο των προσφύγων πρώην αστών– δηµιούργησε αφόρητη στενότητα χώρου, 
ανάγοντας το πρόβληµα στην εξεύρεση των εκτάσεων των αναγκαίων για την αναστροφή του 
ρεύµατος εσωτερικής µετανάστευσης.  

Τα αποξηραντικά έργα, µέσω των οποίων προγραµµατιζόταν η απόδοση µεγάλων 
εκτάσεων εύφορης γης στη γεωργία, ήταν, σύµφωνα µε το Επιµελητήριο, το µόνο µέσο επίλυσης 
του ζητήµατος αυτού. Στα προτεινόµενα µέτρα περιλαµβανόταν µόνον η εξεύρεση νέων γαιών, 
όχι η αξιοποίηση των διαθέσιµων γαιών µε αναδασµό. 

Οι προτάσεις για έξοδο από την κρίση επικεντρώνονταν, γενικά, στην υπόδειξη να 
καταστεί η χώρα αυτάρκης. Με την καλλιέργεια των εδαφών και την αύξηση της παραγωγής, οι 
προσδοκίες στηρίζονταν στην επίτευξη αυτάρκειας στην ύπαιθρο, οπότε θα έπαυε ο συνωστισµός 
στον αστικό χώρο. Ακολούθησαν µέτρα στήριξης των αγροτών, όπως η κυβερνητική απόφαση, 
µε το νόµο 4576 του 1930, για την αναστολή της είσπραξης της δεκάτης (και ακολούθως η 
κατάργησή της διά παντός), η αύξηση του δασµού επί των εισαγόµενων, αλλά καλλιεργούµενων 
και στη χώρα, γεωργικών προϊόντων, καθώς και το κηρυχθέν αγροτικό χρεωστάσιο. 

Η παραγωγή καπνού, το 1931, παρουσίασε σηµαντική ελάττωση έναντι του έτους 1930. 
Το ποσοστό µείωσης της ποσότητας παραγωγής ανήλθε σε 35% (από 64.000 τόννους το 1930 σε 
41.600 τόννους το 1931). Η µείωση οφειλόταν στον περιορισµό της καλλιεργηθείσας µε καπνό 



έκτασης, λόγω της µη διάθεσης σε ικανοποιητικές τιµές των εσοδειών 1929 και 1930, αλλά και 
στη µικρή απόδοση κατά στρέµµα, λόγω της ξηρασίας η οποία επικράτησε κατά την περίοδο της 
ανάπτυξης και ωρίµανσης των καπνοφύτων. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η πτώση σε έκταση 
και σε ποσότητα, µεταξύ των ετών 1930 και 1931, ήταν σε αναλογία άνω του 50%. 

 
Πίνακας 54. Η παραγωγή καπνού. Καλλιεργηθείσα έκταση στην περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης, 1930-1931 (στρέµµατα). 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, επίσης των περιοδικών του 

ΤΑΠΚ και των Γραφείων Προστασίας Καπνού Θεσσαλονίκης και Καβάλας (βλ. στη 
βιβλιογραφία, σελ. ). 

 
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης, λήφθηκαν ορισµένες αποφάσεις. Η κυριότερη 

ήταν ο καθορισµός µίας ελάττωσης, κάθε χρόνο, της ποσότητας καπνών που παραγόταν στη 
χώρα, µέτρο που επιτεύχθηκε µε δύο νοµοθετήµατα, τα οποία µείωναν τα επιτρεπτά όρια 
καλλιέργειας καπνού στα υγρά και ακατάλληλα εδάφη και επέβαλλαν την απαγόρευση της 
συλλογής των πατοφύλλων. Ένα επόµενο µέτρο ήταν η απόσυρση, και καύση, 6.500 περίπου 
τόννων καπνών εσοδείας 1929 και 1930, που ήταν κατώτερα από άποψη ποιότητας. Οι 
ποσότητες στις γεωργικές περιφέρειες της περιοχής Θεσσαλονίκης ήταν, σε τόννους, οι εξής: 

 
Πίνακας 55. Απόσυρση καπνών εσοδείας 1929 και 1930 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(τόννοι). 
Πηγή: Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., σελ. 30-38. 
 
Τα επόµενα χρόνια, η τάση παραγωγής καπνού ήταν, εκτός µεµονωµένων εξαιρέσεων, 

αυξητική. Ετησίως, κατά µέσο όρο, η χώρα παρήγαγε 52.000 τόννους ανατολικών καπνών και 
πραγµατοποιούσε εξαγωγές ύψους 42.000 τόννων. H εσοδεία το 1936 ήταν 82.074 τόννοι, 
πολλαπλάσια σε σχέση µε τους 13.551 τόννους του 1913. Η Βόρεια Ελλάδα είχε το µεγαλύτερο 
µερίδιο της πανελλήνιας παραγωγής (66%), αλλά και τις µεγαλύτερες ποσότητες προς εξαγωγή. 
Στην Ανατολική Μακεδονία η παραγωγή καπνού αυξήθηκε, από 9.047 τόννους το 1932 σε 
25.976 το 1937.  

Η αύξηση των συγκοµιδών των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων ήταν εξίσου 
σηµαντική. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι ποσότητες κατά την περίοδο 1933-1937 ήταν αυξηµένες κατά 
70% σε σχέση µε την περίοδο 1928-1932, η απόδοση κατά 35%. Στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, τα φαινόµενα ήταν ανάλογα. 

 
Η µεταπολεµική εξέλιξη της εξόρυξης. 
Η προσέλκυση κεφαλαίων στην εξόρυξη, µεταπολεµικά, ενισχύθηκε από τις κερδοφόρες 

προοπτικές αυτής της δραστηριότητας. Οι επενδύσεις εκ µέρους ξένων εταιρειών είχαν επίσης 
αφετηρίες στρατηγικής φύσης. 

Τα αποθέµατα λιγνίτη της Βόρειας Ελλάδας ήταν ζωτικής σηµασίας για την επίλυση του 
ενεργειακού ζητήµατος της χώρας. Από τις 50 εξορυκτικές επιχειρήσεις εν λειτουργία το 1919-
1920 σε εθνική κλίµακα, µόνο δέκα λειτουργούσαν το 1921, οι δύο στη Μακεδονία: η 
Αντωνιάδης & Περδικάρης - έδρα Θεσσαλονίκη, µε παραγωγή, το 1920, 10.000 τόννους και το 
1921 7.000 τόννους, και η εταιρία ∆ράνιστα - έδρα Αθήνα, µε παραγωγή το 1920 1.200 τόννους 
και το 1921 3.000 τόννους. Μετά το 1922, οι επιχειρήσεις που ασχολούνταν στη Μακεδονία µε 
αυτή τη δραστηριότητα ήταν τρεις στην περιοχή Φλωρίνης (δύο στη ∆ράνιστα, η µία µετά το 
1922 και η άλλη µετά το 1924, και η τρίτη στο Νοβιγράδ, µετά το 1925), δύο στην περιοχή 
Κοζάνης (στο Κουζλουκιόι και Γαλδάδες, εν λειτουργία µετά το 1925), δύο στην περιοχή 
∆ράµας (στην Μπάνιτσα, εν λειτουργία η µία µετά το 1922 και η άλλη µετά το 1925) και 
τέσσερις στην περιοχή Σερρών (δύο στις Σέρρες και µία στο Βερό εν λειτουργία µετά το 1922, 
καθώς και µία στο Τάχταµπιτς, µετά το 1924). Το 1926, η ετήσια εξόρυξη λιγνίτη της Ελλάδας 



ανερχόταν σε 140.000 τόννους, εκ των οποίων το 10% ήταν παραγωγή των Νέων Χωρών. Το 
έλλειµµα των ενεργειακών αναγκών της χώρας ισοδυναµούσε µε 600.000 τόννους άνθρακα, που 
όφειλε να εισάγει από το εξωτερικό. Οι σηµαντικές ποσότητες καύσιµης ύλης της Μακεδονίας 
και Θράκης –αποθέµατα στη Φλώρινα, Καστοριά, Κατερίνη, ∆ράµα, Αλεξανδρούπολη– 
προσέφεραν τη λύση σε αυτό το οικονοµικό –και ταυτόχρονα στρατιωτικό– πρόβληµα. Η 
ευνοϊκή διαµόρφωση του εδάφους της περιοχής καθιστούσε τη µεταφορά του λιγνίτη ευχερή, 
δεδοµένου ότι επέτρεπε τη µελλοντική σύνδεση των τοποθεσιών εξόρυξης µε το σιδηροδροµικό 
δίκτυο ή µε τη θάλασσα µέσω γραµµών Decauville ή αµαξιτών οδών. Η εκµετάλλευση ωστόσο 
δεν κρινόταν επικερδής εξαιτίας της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού γαιάνθρακα. 

Η προσπάθεια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας στράφηκε επίσης προς τον 
εντοπισµό κοιτασµάτων πετρελαίου στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1920, ένας γαλλικός όµιλος ανέλαβε 
την εκπόνηση σχετικής µελέτης. Το προσωπικό το αναγκαίο για την εκτέλεση των εργασιών 
ήλθε από τη Ρουµανία. 

Στη Θεσσαλονίκη και στη γειτονική χερσόνησο της Χαλκιδικής, τα κυριότερα 
µεταλλεύµατα ήταν σιδηροπυρίτης και λευκόλιθος. 

Η παραγωγή σιδηροπυρίτη στη Μακεδονία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ήταν µηδενική 
το 1920. Το 1921, επαναλειτούργησαν τα µεταλλεία στον Ίσβορο, επιτυγχάνοντας την εξόρυξη 
50.000 τόννων, ποσότητας που δεν προσέγγιζε όµως ούτε το 50% της προσδοκώµενης 
παραγωγής. Την εκµετάλλευση διενεργούσε η Sociιtι anonyme d’exploitation des Mines de 
Cassandra, Athθnes, ελληνικών συµφερόντων, θυγατρική της Sociιtι de Produits Chimiques et 
Engrais, Athθnes. Το 1926, επιτεύχθηκε η εξόρυξη µεταλλεύµατος σε ποσότητα άνω των 80.000 
τόννων. 

Τα µεταλλεία λευκολίθου της Γερακινής ανήκαν στη Sociιtι Allatini - Salonique. Το 
1921, η εταιρεία εξαγοράσθηκε από την ολλανδική φίρµα W.J.A. Huyzer. Η ποσότητα µαγνησίτη 
το 1920 ήταν 2.519 τόννοι. Η οξεία κρίση στη ευρωπαϊκή µεταλλουργία είχε επίπτωση στη 
ζήτηση λευκολίθου, εξαιρετικά περιορισµένη κατά το 1921. Η επιχείρηση περιόρισε την εξόρυξη 
στους 3.810 τόννους και µόνο 520 τόννοι πωλήθηκαν εκείνη τη χρονιά. Το 1922, η εταιρεία 
Anglo-Greek Magnesite Co., Ltd., London (στην Ελλάδα µε την επωνυµία Sociιtι 
Anglohellιnique - Eubι ) απέκτησε την εκµετάλλευση της Γερακινής. Η µεταφορά του υλικού 
πραγµατοποιούνταν µε τη βοήθεια γραµµής Decauville. Το 1922 πώλησε 730 τόννους.  Κατά τα 
επόµενα έτη µετά τον Πόλεµο, επανέλαβαν επίσης τη λειτουργία τους τα µεταλλεία λευκολίθου 
στη Βάβδο και Γαλάτιστα. Το 1926, η µηνιαία εξόρυξη ακατέργαστου µεταλλεύµατος από τις 
επιχειρήσεις στη Χαλκιδική ήταν 3.000 τόννοι. Ο κυριότερος εξαγωγέας, αυτό το έτος, ήταν η 
Anglo-Greek Magnesite Co., αλλά και η Κανάρης & Γεωργιάδης, στη Βάβδο, που εξήγαγε 1.200 
τόννους µεταλλεύµατος και το µετέφερε µε καµιόνια στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η Σουλιώτης 
& Σία - Θεσσαλονίκη, στην Αγία Παρασκευή (30 χιλιόµετρα έξω από την πόλη), που εξήγαγε 
1.000 τόννους. Η εξόρυξη στη Νιγρίτα, που είχε παύσει από την εποχή των Βαλκανικών 
Πολέµων, επαναλήφθηκε το 1926. 

Στην εκµετάλλευση των αµετάλλων της περιοχής του όρους Χορτιάτη, τους Γάλλους 
διαδέχθηκε ο Assael Benveniste, που έβγαζε τάλκη στο Χορτιάτη, και ο Νικόλαος 
Χατζηαντωνίου, που παρήγαγε άσβεστο στο Ασβεστοχώριον. Το 1925, τέθηκε ο θεµέλιος λίθος 
και λειτούργησε η ασβεστοποιία Ασβεστοχωρίου Αδελφοί Χατζηαντωνίου & Σία, η µεγαλύτερη 
–όπως διαφηµίσθηκε– µονάδα της Ανατολής, µε παραγωγή ασβέστου 33,28 τόννους ηµερησίως. 

Στον πίνακα, καταγράφονται –σύµφωνα µε ετήσιους κρατικούς απολογισµούς της 
µεταλλευτικής κίνησης µετά το 1920– οι µεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική. 

 
Πίνακας 56. H εξορυκτική δραστηριότητα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης κατά τη 

δεκαετία του 1920. 
 



Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 
δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις µεταλλευτικές µονάδες. 

 
Εκτός από αυτές τις εταιρείες, στον τοµέα της εξόρυξης ήταν εν ενεργεία και άλλες 

µικρότερες επιχειρήσεις, ή ατοµικές εκµεταλλεύσεις από κατοίκους της περιοχής. Συνεχίσθηκε η 
συλλογή χρυσού από τους εντόπιους. Στην περιοχή του Κιλκίς, το 1921, συνολικά 100 κιλά 
καθαρού χρυσού διοχετεύθηκαν προς πώληση στην αγορά από τους χωρικούς. 

Η εξέλιξη των µεγεθών (αριθµός µονάδων, αριθµός απασχολούµενων ατόµων) που 
αντιστοιχούσαν στην εξόρυξη, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, καθίσταται γνωστή στον 
ιστορικό ερευνητή µε την απογραφή των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης του υπεδάφους, η οποία 
διενεργήθηκε το 1930. Από τα στοιχεία της στατιστικής αυτής προκύπτει ότι στη Βόρεια Ελλάδα 
το ποσοστό των µονάδων σε σχέση µε το σύνολο της χώρας δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, όµως 
επρόκειτο για σηµαντικές επιχειρήσεις µε µεγάλα κέρδη. Ως προς τον αριθµό των 
απασχολούµενων προσώπων επί του συνόλου της Ελλάδας, τα ποσοστά παρουσιάζονται επίσης 
χαµηλά. 

 
Πίνακας 57. Αριθµός των απασχολούµενων προσώπων στις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 

του υπεδάφους, 1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις µεταλλευτικές µονάδες. 
 
Στην περιοχή της Θεσσσαλονίκης, εµφανίζονται αυτή την εποχή να λειτουργούν λίγες 

µικρές µονάδες, ενώ στη γειτονική Χαλκιδική πέντε µεγάλες επιχειρήσεις να απασχολούν 1.226 
άτοµα, δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος του έµψυχου δυναµικού της Μακεδονίας του 
απασχολούµενου σε αυτή τη δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 58. Αριθµός επιχειρήσεων εκµετάλλευσης του υπεδάφους και απασχολούµενων 

προσώπων στην περιοχή της Θεσσσαλονίκης, 1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις µεταλλευτικές µονάδες. 
 
Μεταξύ των δέκα επιχειρήσεων του νοµού Θεσσαλονίκης, οι επτά λειτουργούσαν µέσα 

στα όρια του δήµου Θεσσαλονίκης, απασχολώντας 42 άτοµα. 
Για το νοµικό καθεστώς των επτά επιχειρήσεων, η απογραφή διευκρίνιζε ότι ανήκαν 

όλες στον ιδιωτικό τοµέα. ∆εν υπήρχε άλλη µορφή οργάνωσης (κρατική, δηµοτική, 
συνεταιριστική κ.λπ.). Οι τρεις από τις επτά ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν τη µορφή εταιρείας. Η 
εργασία στις πέντε επιχειρήσεις διαρκούσε ολόκληρο το έτος, ενώ στις υπόλοιπες δύο ήταν 
εποχιακή, για χρονικό διάστηµα που κυµαινόταν από 3 έως 6 µήνες. 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει µεγέθους, σύµφωνα µε τον αριθµό των ατόµων του 
προσωπικού, ήταν η εξής. 

 
Πίνακας 59. Αριθµός επιχειρήσεων εκµετάλλευσης του υπεδάφους και απασχολούµενων 

προσώπων στο δήµο Θεσσσαλονίκης, 1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις µεταλλευτικές µονάδες. 
 
Όλα τα άτοµα ήταν ενήλικες άρρενες. Αναφορικά µε τη σχέση προς την εργασία, ήταν:  
ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες και διοικητές, 8 άτοµα, 
προσωπικό διεύθυνσης, 3 άτοµα, 
διοικητικό προσωπικό, 2 άτοµα, 
τεχνικό προσωπικό, 6 άτοµα, 



εργάτες, 23 άτοµα. 
Για τη µεταφορά του προϊόντος, δεν καταγράφηκε η χρήση µηχανικών µέσων, ούτε 

ζώων. Χρήση κάποιας µορφής κινητήριας δύναµης δεν καταγράφηκε, εκτός από ηλεκτρική 
ενέργεια στη µία επιχείρηση που απασχολούσε ένα µόνο άτοµο. 

 
Το 1940, εξετάζοντας ένα σύνολο 10.200 επιχειρήσεων (µικρές και µεγάλες µονάδες, 

εταιρικής µορφής ή ατοµικές) και προσώπων, διαπιστώνουµε ότι οι 44 ασχολούνταν µε 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Από την άποψη της εθνικότητας αυτών, 37 ήταν 
ελληνικών, 6 ισραηλιτικών και 1 άλλων συµφερόντων (οι αντίστοιχοι αριθµοί επί του συνόλου 
των 10.200 µονάδων ή προσώπων ήταν 8.004, 1.802 και 394 ). Η κατανοµή τους στους κλάδους 
απασχόλησης ήταν η ακόλουθη. 

 
Πίνακας 60. ∆ραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., 81-288ιστ’. 
 
 
6.2. Η βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
 
6.2.1. Οι βιοµηχανικές δραστηριότητες. 
Η βιοµηχανία στα νέα εδάφη, σε συνάρτηση µε αυτή της Παλαιάς Ελλάδας, παρουσίαζε 

µέχρι το 1917 µία αξιόλογη υποδοµή, στελεχωµένη από ικανό αριθµό εργαζοµένων. 
 
Πίνακας 61. Η βιοµηχανία στις Νέες Χώρες, 1917. 
Πίνακας 62. Μεγάλες επιχειρήσεις (26 και άνω εργάτες) βάσει της αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, 1917 (δραχµές). 
Πηγή: Tsouderos, Le relèvement..., ό.π., σελ. 154-254. A. Andréadès, Les progrès 

économiques de la Grèce, Paris 1919, σελ. 4, 26, 31-40. 
 
Από τα δεδοµένα των ανωτέρω πινάκων προκύπτει ωστόσο ότι η βιοµηχανία στα νέα 

εδάφη διέθετε, συγκριτικά µε την Παλαιά Ελλάδα, µικρότερο αριθµό εργατών ανά επιχείρηση 
(14,8 άτοµα, έναντι 16,9 στην υπόλοιπη Ελλάδα), χαµηλότερο ύψος επενδύσεων σε πάγια 
στοιχεία ανά επιχείρηση (82.610,3 δραχµές έναντι 131.351,4 στην υπόλοιπη Ελλάδα) και 
λιγότερη παραγωγή (µέσος όρος αξίας παραγωγής 267.995 δραχµές ανά επιχείρηση, έναντι 
443.508,1 δραχµών στην Παλαιά Ελλάδα). Συνάγεται επίσης ότι ο κατακερµατισµός του 
δευτερογενούς τοµέα σε µικρές µονάδες είχε αρνητική επίπτωση στο ύψος της παραγωγής. Οι 
µικρές επιχειρήσεις, µολονότι αποτελούσαν το 58,20% του συνόλου των επιχειρήσεων των Νέων 
Χωρών, είχαν µόλις το 21,95% της παραγωγής της εν λόγω περιοχής. Οι αντίστοιχες αναλογίες 
για τα µεγάλα εργοστάσια ήταν 9,16% και 47,30% –δηλαδή λίγες επιχειρήσεις που επιτύγχαναν 
µαζική παραγωγή προϊόντων–. Στη Θεσσαλονίκη, παρατηρούµε ότι, µεταξύ των 27 µεγάλων 
επιχειρήσεων, επενδύσεις σε πάγια στοιχεία άνω του ενός εκατοµµυρίου δραχµών 
πραγµατοποιήθηκαν στο 30% αυτών (9 µονάδες). 

Η υποχώρηση των ασχολιών, που διέκριναν την παραδοσιακή βιοτεχνία επί 
τουρκοκρατίας (κλωστοϋφαντουργία, χρωµατουργία, βυρσοδεψία, υποδηµατοποιία), 
εµφανίσθηκε ως συνέπεια της βιοµηχανικής ανάπτυξης. Επεκτάθηκε η χρησιµοποίηση µηχανών 
στην παραγωγή. Το 1917, ο αριθµός των κινητήρων που λειτουργούσαν στη Μακεδονία και 
ειδικότερα στο νοµό Θεσσαλονίκης ήταν ο εξής. 

 
Πίνακας 63. Κινητήρες στη Θεσσαλονίκη, 1917. 
Πηγή: Απογραφή βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων 1920 (βλ. στη 

βιβλιογραφία, σελ. ). 
 



Στη Θεσσαλονίκη, η µεγάλη πυρκαγιά του 1917 είχε ένα προσωρινό ανασταλτικό 
αποτέλεσµα. Το κράτος έκανε προσπάθεια να παρέµβει και, τον Οκτώβριο 1917, το Υπουργείο 
Επισιτισµού πήρε την πρωτοβουλία για την προώθηση εξοπλισµού στις βιοτεχνίες της πόλης. 
Στο τελωνείο κατέφθασαν εργαλεία για οικοδόµους και υποδηµατοποιούς, ραπτοµηχανές και 
ξυλουργικά εργαλεία. Το Υπουργείο υπέδειξε σε ποιους θα παραδίδονταν. Με το τέλος του 
Πολέµου, η βιοµηχανία και βιοτεχνία της χώρας προόδευσε. Το 1922, µε το νόµο 2948, 
επιχειρήθηκε η προαγωγή των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, µε διατάξεις όπως η παροχή 
δωρεάν γηπέδων από το κράτος για την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων, η δασµολογική 
ατέλεια επί των οικοδοµικών υλικών για το κτίσιµο των εργοστασίων και επί των µηχανικών 
εγκαταστάσεων για τον εξοπλισµό τους, οι εκπτώσεις πάνω στα κόµιστρα των σιδηροδρόµων για 
τη µεταφορά πρώτων υλών, µηχανών και τελικών προϊόντων των εγχώριων βιοµηχανιών, η 
προτίµηση των εγχώριων βιοµηχανικών προϊόντων στις κρατικές προµήθειες. Στη Βόρεια 
Ελλάδα, η πολιτική υποστήριξης του βιοµηχανικού κεφαλαίου, που ίσχυε παλαιότερα, επί 
Νεοτούρκων, µε την ευνοϊκή προστατευτική νοµοθεσία για επενδύσεις σε βιοµηχανίες πρώτων 
υλών, φοροαπαλλαγή και άλλα µέτρα, επαναλήφθηκε. Η κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη στηρίχθηκε 
στις προϋπάρχουσες επενδύσεις, καθώς και σε νέες επενδύσεις στη βιοµηχανία, σε έργα 
υποδοµής και στο εµπόριο. Ο µοναδικός πιστωτικός φορέας ήταν αρχικά η Εθνική Τράπεζα. 
Απόπειρες για δηµιουργία και άλλων τραπεζών είχαν βραχεία διάρκεια, όπως η Τράπεζα 
Βιοµηχανίας (1918-1932) και η Γενική Τράπεζα Ελλάδος (1918-1931). Εν όψει της πολιτικής 
του κράτους, το 1925, για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, ιδρύθηκε, µε ελληνικά και ξένα 
κεφάλαια, η Hellenic and General Trust Co., για την άσκηση της βιοµηχανικής πίστης, αλλά και 
αυτή, κατά την παγκόσµια κρίση, διέκοψε τις εργασίες της το 1931. Η έκρηξη της αγγλικής 
κρίσης και η εγκατάλειψη της χρυσής βάσης, το Σεπτέµβριο 1931, την οποία ακολούθησε, όπως 
είπαµε, και η Ελλάδα, οδήγησε στη λήψη περιοριστικών µέτρων. Από το 1932 άρχισαν να 
εφαρµόζονται δραστικές περικοπές στις ελληνικές εισαγωγές, λόγω των οποίων αντιστράφηκε το 
ρεύµα κατά τα επόµενα έτη και η εθνική βιοµηχανία εµφάνισε πρόοδο. Στη Θεσσαλονίκη, στην 
αξιόλογη υποδοµή, που η πόλη διέθετε επί τουρκοκρατίας, υπήρξε περαιτέρω ανάπτυξη. Νέες 
µεγάλες επιχειρήσεις άρχισαν να συστήνονται, µε τη χρησιµοποίηση παλαιών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή µε την ανέγερση νέων. 

Ως προς το συνολικό όγκο της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, πολύτιµη πληροφόρηση 
προσφέρεται στην ιστορική έρευνα από την απογραφή που πραγµατοποιήθηκε το 1920 εκ µέρους 
της στατιστικής υπηρεσίας, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη επίσηµη έρευνα πάνω στην 
υποδοµή και δραστηριότητα στο δευτερογενή τοµέα στην Ελλάδα. 

Τα στοιχεία που είχε τότε συλλέξει η στατιστική υπηρεσία ήταν ελλιπή. Η κατάταξη, 
επίσης, των επιχειρήσεων είχε γίνει µε κριτήρια διαφορετικά από την οµαδοποίηση κατά τοµέα 
της οικονοµίας, που εµείς ακολουθούµε στην παρούσα εργασία. Συνεπώς, εµείς αναγκαστικά 
αναφερόµαστε σε ενδεικτικά µεγέθη –όχι στο σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν 
τότε–, τα οποία επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, αποκλίνουν –σε αµελητέο, βέβαια, βαθµό– 
από τα πραγµατικά µεγέθη των κατηγοριών των επιχειρήσεων που είχαν περιληφθεί στην 
απογραφή. Αναφέρουµε ως παράδειγµα την ασβεστοποιία –δραστηριότητα του πρωτογενούς 
τοµέα–, η οποία είχε συµπεριληφθεί (στην κατηγορία 107) µαζί µε την παραγωγή 
κατασκευαστικών υλικών. 

Στο νοµό Θεσσαλονίκης ήταν συγκεντρωµένος ο µεγαλύτερος όγκος των βιοµηχανικών-
βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και η πλειοψηφία του απασχολούµενου 
σε αυτές πληθυσµού (το 70% περίπου του αντίστοιχου συνόλου ατόµων στο δευτερογενή τοµέα). 

Κατά την απογραφή της στατιστικής υπηρεσίας προέκυψε το στοιχείο ότι 2.561 
επιχειρήσεις (το 8% περίπου του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων της χώρας που είχαν 
απογραφεί) απασχολούσαν 13.724 άτοµα (το 9% περίπου του συνολικού ανθρώπινου δυναµικού 
που είχε απογραφεί). Στον πίνακα έχουν καταγραφεί τα αναλυτικά στοιχεία. 

 



Πίνακας 64. Αριθµός επιχειρήσεων και απασχολούµενων ατόµων στο νοµό 
Θεσσαλονίκης, 1920. 

 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις δηµοσιεύσεις της 

Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Οι κινητήρες, που καταγράφηκαν το 1920 στο νοµό Θεσσαλονίκης, σε αριθµό πολύ 

ανώτερο από τον αντίστοιχο του 1917, ήταν συνολικής ισχύος 7.265 ίππων. Για το 60,80% αυτών 
κινητήρια δύναµη ήταν το νερό, ενώ για το 17,51% χρησιµοποιούνταν υγρά καύσιµα και για το 
10,92% ηλεκτρική ενέργεια. 

 
Πίνακας 65. Αριθµός κινητήρων στο νοµό Θεσσαλονίκης και ιπποδύναµη, 1920. 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας (βλ. στη βιβλιογραφία, σελ. 

). 
 
Σε ορισµένα εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιήθηκαν τοποθετήσεις 

κεφαλαίων από οµάδες επενδυτών και άλλαξε η νοµική µορφή των επιχειρήσεων, µε µετατροπή 
τους σε ανώνυµες εταιρείες. Eπιχειρήσεις, ελληνικές και αλλοδαπές, που λειτουργούσαν το 1920 
στη Θεσσαλονίκη, ήταν: 

στην επισιτιστική βιοµηχανία 4 
στις οικοδοµικές κατασκευές 4 
στην παραγωγή και διανοµή ενέργειας, φωτός, ύδατος, ψύχους 3 
στη µεταλλουργία 2 
στην υφαντουργία 2 
στην καπνοβιοµηχανία 10. 
Η παραδοσιακή ωστόσο κατάσταση συνεχιζόταν, ιδίως στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς 

τον απαραίτητο εκσυγχρονισµό µέσω επενδύσεων κεφαλαίων. Ακόµη και µετά το 1922, 
λειτουργούσαν δεκάδες βυρσοδεψεία άνευ κινητήριας δύναµης. 

Το 1924, στην Κεντρική Μακεδονία, οι επιχειρήσεις στη βιοµηχανία ήταν 1.110, 
αναλυτικά:  

951 βιοµηχανίες τροφίµων 
8 χηµικές 
13 οικοδοµήσιµων υλικών 
4 µεταλλουργικές 
28 µηχανοκατασκευών 
43 κατεργασίας δερµάτων 
23 υφαντουργικές 
40 κατεργασίας καπνού. 
Από αυτές τις µονάδες, οι 827 είχαν συνολική ισχύ 17.323 ίππων, µε ενέργεια που 

προερχόταν από υδραυλική δύναµη (6.882 ίπποι), πετρέλαιο, ατµό, αέριο ή ηλεκτρικούς 
κινητήρες. Από τους 17.323 ίππους, οι 13.646 ήταν στη Θεσσαλονίκη και στις τρεις πόλεις του 
Βερµίου –Έδεσσα, Νάουσα και Βέροια–. Η αύξηση της ιπποδύναµης στη Θεσσαλονίκη σε σχέση 
µε το 1920 (7.265 ίπποι) ήταν 33,49%. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις απασχολούσαν 10.652 εργάτες, 
από τους οποίους οι 8.140 στα τέσσερα µεγάλα κέντρα. 

 
Πίνακας 66. Επιχειρήσεις τριγώνου Θεσσαλονίκη-Βέροια-Έδεσσα. Ιπποδύναµη και 

εργατικό δυναµικό, 1924. 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ.. 

L’Opinion, 2-11-1922. Ριζοσπάστης (Αθήνα), 4-2-1924 (ίδιοι υπολογισµοί). 
 



Το κράτος στήριξε τη βιοµηχανική-βιοτεχνική δραστηριότητα µε τη δηµιουργία 
αντίστοιχων οργανώσεων, των επιµελητηρίων. Το θεσµικό πλαίσιο έπαιρνε υπόψη το µέγεθος 
των µονάδων του δευτερογενούς τοµέα, µε την κατάταξη των µεγάλων επιχειρήσεων στο 
βιοµηχανικό κλάδο και των µικρότερων στο βιοτεχνικό. Στη Θεσσαλονίκη, η κάθε µία 
εγγράφηκε –µαζί µε τις ανάλογου µεγέθους εµπορικές επιχειρήσεις– είτε στο Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο είτε στο Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο.  

Ανάµεσα στις δραστηριότητες των επιµελητηρίων, συγκαταλεγόταν η υποστήριξη προς 
τις επαγγελµατικές οργανώσεις της πόλης. 

Το Εµπορικόν και Βιοµηχανικόν Επιµελητήριον Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο 184 «περί συστάσεως εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων» της 26-3-1914. Μετά 
το 1930, στεγαζόταν στην οδό Τσιµισκή 29, στο οµώνυµο µέγαρο. ∆ιοικούνταν από 
πεντηκονταµελές διοικητικό συµβούλιο, από το οποίο προέκυπτε πενταµελής διοικούσα 
επιτροπή. ∆ιευθυντής ήταν ο Ιωάννης Βεκρής. Το επιµελητήριο διέθετε επιτροπές (όπως η 
Φορολογική, Λιµενική, ∆ιαιτησιών, Εκδόσεως ∆ελτίου) και διόριζε αντιπροσώπους στην 
Επιτροπή Τελωνειακών Αµφισβητήσεων, στην Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης και στο 
Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων. Χωριζόταν σε δύο τµήµατα, το Εµπορικό και το Βιοµηχανικό, 
από τα οποία το δεύτερο είχε µικρότερη βαρύτητα. Το 1932, στο συµβούλιο του Επιµελητηρίου 
συµµετείχαν δεκαπέντε µόνο µέλη του Βιοµηχανικού Τµήµατος, οι: Γ. Βαλτσάνης, Ε. Σεφερτζής, 
Ι. Πανούτσος, Ιωάννης Πιεράκος, Αν. Τσίτσης, Ευριπίδης Φορµόζης, Αθανάσιος Μακρής, 
Ιορδάνης Γεωργιάδης, Π. Κύρτσης, Γ. Λούλης, Γ. Γιάκου, Ν. Πιεράκος, ∆. Χατζόπουλος, Στ. 
Βαλιούλης και Σ. Κοµνηνός. Στη διοικούσα επιτροπή, το ίδιο διάστηµα, συµµετείχε ένας µόνον, 
ο Αν. Τσίτσης, ο οποίος κατείχε τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου.  

Το Επαγγελµατικόν και Βιοτεχνικόν Επιµελητήριον Θεσσαλονίκης δηµιουργήθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3305 του 1925 περί “συστάσεως επαγγελµατικών και 
βιοτεχνικών επιµελητηρίων” και του νόµου 184 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το διάταγµα της 
2-5-1925. Τα γραφεία του, το 1932, ήταν στην οδό Εγνατία 58 (µέγαρο Λίγδα). Το 1932, 
απέκτησε το οικόπεδο στη γωνία των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας, όπου µέχρι το 1935 
ανεγέρθηκαν τα νέα γραφεία. ∆ιαιρούνταν σε δύο τµήµατα, το Επαγγελµατικό και το Βιοτεχνικό, 
στη διοίκηση του οποίου εκλεγόταν συµβούλιο αποτελούµενο από τριάντα µέλη. Αυτά, στη 
συνέχεια, εξέλεγαν µία πενταµελή διοικούσα επιτροπή. Τα µέλη του Βιοτεχνικού Τµήµατος στο 
διοικητικό συµβούλιο, το 1932, ήταν 13, οι: Σ. Λαζάρου, Κ. Καζαντζής, Χρ. Μητρέντζος, Π. 
Ανανιάδης, Ε. Αναστασιάδης, Λ. Καλλόρας, Τ. Καµπακόπουλος, Αρ. Κατσάρου, Σ. Κοέν, Λ. 
Λαζαρίδης, Ηλ. Μαγρίζο, Λ. Ντελάλης και Χ. Χατέµ, ενώ στη διοικούσα επιτροπή ένας, ο Σάβ. 
Λαζάρου, στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Βλέπουµε πάλι ότι οι ασχολούµενοι σε 
δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα ήταν σε ήσσονα µοίρα σε σχέση µε τους έχοντες 
καθαρά εµπορική ιδιότητα. Το 1940, επήλθε διαχωρισµός του Επιµελητηρίου σε δύο νέους 
οργανισµούς, το Επαγγελµατικόν Επιµελητήριον και το Βιοτεχνικόν Επιµελητήριον. 

Εκτός από τα ανωτέρω επιµελητήρια, λειτουργούσαν στη Θεσσαλονίκη και άλλοι 
συναφείς οργανισµοί, όπως το Γιουγκοσλαβικό, το Γαλλικό και το Ιταλικό Επιµελητήριο, η 
Εµπορική Αντιπροσωπεία της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών στην Ελλάδα  
κ.ά. 

 
6.2.2. Η βιοτεχνική παραγωγή. 
Η µικρή βιοτεχνική παραγωγή µέσα στην πόλη δηµιούργησε µικροµεσαία κοινωνικά 

στρώµατα.  
Προχωρήσαµε σε έρευνα γύρω από τον αριθµό και τις δραστηριότητες των 

απασχολούµενων ατόµων κατά τα έτη 1920, 1926 και 1928. Το υλικό στη διάθεσή µας ήταν 
µερικό, αφορούσε σε καταγραµµένα άτοµα, όχι στο σύνολο. Προερχόταν από πρωτογενή 
βιβλιογραφία για το 1920 (ο εµπορικός οδηγός της αθηναϊκής διαφηµιστικής εταιρείας GEO), 
από δευτερογενή βιβλιογραφία για το 1926, ενώ για το 1928 έγινε στατιστική επεξεργασία των 
στοιχείων του αρχείου του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. 



Ο εµπορικός οδηγός της GEO συντάχθηκε το 1920 επί Βενιζέλου. Υπολογίζουµε ότι 
περιέχει στοιχεία του τέλους του 1919 ή της αρχής του 1920. Τα στοιχεία του 1926 έχουν 
αντληθεί από στατιστική του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (η 
οποία δεν έχει διασωθεί –τουλάχιστο µέσα στο αρχείο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης –) και αφορά στους επαγγελµατίες και βιοτέχνες που ήταν µέλη του. Για το έτος 
1928, αντιµετωπίζοντας το γεγονός της ανεπάρκειας στοιχείων για τον ακριβή χρόνο εγγραφής 
των µελών, καταλήξαµε, µε συνδυασµούς στοιχείων και υποθέσεις, να λάβουµε υπόψη όσα 
άτοµα είχαν αριθµό µητρώου από το Ν° 1 µέχρι το Ν° 11.100. Εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις 
ατόµων µε µεγαλύτερο αριθµό µητρώου από το Ν° 11.100 που είχαν εγγραφεί πριν από το 
∆εκέµβριο του 1928, καθώς και περιπτώσεις ατόµων που είχαν παύσει την οικονοµική τους 
δραστηριότητα ή είχαν φύγει από τη ζωή κατά το διάστηµα από την ηµεροµηνία εγγραφής τους 
µέχρι το 1928. Οι περιπτώσεις αυτές παραβλέφθηκαν, δεδοµένου ότι δεν είχαν σοβαρή επίπτωση 
στην ακρίβεια των στοιχείων της ανάλυσης. 

Στον επόµενο πίνακα καταχωρίσθηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. Όσα επαγγέλµατα δεν 
συνοδεύονται από αριθµούς αντιστοιχούν σε µερίδες –µέσα στα βιβλία του Επιµελητηρίου– 
χωρίς αντίστοιχες εγγραφές. 

 
Πίνακας 67. Βιοτεχνικά επαγγέλµατα και αριθµοί µελών αυτών, Θεσσαλονίκη 1920-

1928. 
 
Ο πίνακας προσφέρει µία εποπτική εικόνα της κατάστασης στα βιοτεχνικά επαγγέλµατα 

–αν και πολλά από τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ενδεικτική µόνο σηµασία–. Από τη σύγκριση των 
µεγεθών κατά τις τρεις χρονικές περιόδους, που εκθέσαµε, προκύπτουν ορισµένες γενικές 
διαπιστώσεις για τον προσανατολισµό της οικονοµικής δραστηριότητας των επαγγελµατιών, 
µικροεργοδοτών και αυτοαπασχολουµένων. Στη Θεσσαλονίκη, η ανέλιξη των κατώτερων και 
µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων που αυτοί συνέθεταν, κατά την εµπόλεµη περίοδο, ήταν ακόµα 
βραδεία. Ο οικονοµικός ιστός της πόλης αντανακλούσε τις αντίξοες συνθήκες, που αργούσαν να 
οµαλοποιηθούν. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1920, είχαν αποκατασταθεί ορισµένοι βασικοί 
όροι ανάπτυξης, ώστε, κατά τα τέλη της δεκαετίας, η σχετική άνοδος των δεικτών διαβίωσης του 
πληθυσµού να εκφρασθεί µε τους αυξηµένους αριθµούς των βιοτεχνών και τις νέες ειδικότητες. 

 
6.2.3. Στατιστική της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής παραγωγής. 
Το 1930, µετά την πρώτη απογραφή των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων του 

1920, αποφασίσθηκε, όπως είπαµε, η διενέργεια δεύτερης απογραφής της βιοµηχανίας-
βιοτεχνίας. Σε αυτήν περιλήφθηκαν οι κάθε µορφής βιοµηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις µε 
µόνιµες εγκαταστάσεις. ∆εν περιλήφθηκαν οι σχετικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνταν σε 
υπαίθριους χώρους, χωρίς µόνιµη έδρα, όπως και τα πλανόδια επαγγέλµατα. Με την απογραφή 
επιτεύχθηκε η εξακρίβωση του είδους και της µορφής των επιχειρήσεων, του αριθµού των 
απασχολούµενων σε αυτές προσώπων κατά φύλο και ηλικία, των µέσων µεταφοράς που 
διέθεταν, καθώς και της κινητήριας δύναµης που χρησιµοποιούσαν. Ως µονάδα της απογραφής 
θεωρήθηκε το κατάστηµα, δηλαδή το εργοστάσιο, το εργαστήριο, το µαγαζί κ.λπ., έστω και αν 
επρόκειτο για µονάδα που στεγαζόταν στην κατοικία του επιχειρηµατία ή αν σε αυτή 
απασχολούνταν µόνον ο ίδιος ο επιχειρηµατίας. 

Η απογραφή διεκπεραιώθηκε από τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, µε τα 
οποία συνεργάσθηκαν, σύµφωνα και µε το διάταγµα της απογραφής, τα Επαγγελµατικά και 
Βιοτεχνικά Επιµελητήρια –σε όσα µέρη υπήρχαν τέτοια αυτοτελή–, καθώς και τα Περιφερειακά 
Επιµελητήρια, τα οποία επιφορτίσθηκαν µε την εκτέλεση της απογραφής στην περιφέρειά τους. 
Πριν από την έναρξη της απογραφής, σε κάθε ένα Επιµελητήριο στάλθηκαν, µε µέριµνα της 
Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, δελτία απογραφής και οδηγίες. Κάθε Επιµελητήριο 
διεκπεραίωσε την εργασία υπό τη διεύθυνση επιτροπής από τρία µέλη του και υπό τη γενική 



εποπτεία του διευθυντή του. Μετά τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των συµπληρωµένων δελτίων, 
το σύνολό τους, ταξινοµηµένο, υποβλήθηκε στη Γενική Στατιστική Υπηρεσία προς επεξεργασία.  

Μία δυσχέρεια, στην οποία προσέκοψε η απογραφή, ήταν οι ελλιπείς απαντήσεις στα 
ερωτήµατα. Η Στατιστική Υπηρεσία αναγκάστηκε να συντάξει πίνακες, οι οποίοι προέρχονταν 
από την επεξεργασία µόνον εκείνων των απαντήσεων που αντιστοιχούσαν σε ένα ικανοποιητικό 
στατιστικό δείγµα. Η απρόθυµη ανταπόκριση των απογραφοµένων οφειλόταν στο γεγονός ότι, 
παρά την εντατική προσπάθεια ενηµέρωσης του κοινού, δεν έλειψε η προκατάληψη και η 
δυσπιστία προς την απογραφή, ιδιαίτερα επειδή συνέπιπτε µε την περίοδο της οικονοµικής 
κρίσης. Περιορισµένες εντούτοις ήταν τελικά οι περιπτώσεις, στις οποίες δυστρόπησαν οι 
επιχειρηµατίες στην παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν. Άλλη δυσχέρεια ήταν η 
ατελής κατανόηση των ερωτηµάτων του δελτίου από τους απογραφόµενους και οι ελλείψεις στις 
απαντήσεις, που προκάλεσε. Γενικά, η οµοιοµορφία του δελτίου –ώστε να καλύπτει όλες τις 
επιχειρήσεις– θεωρήθηκε πολύπλοκη και ιδιαίτερα λεπτοµερής, σε βαθµό που να φέρει εµπόδια 
στην ακριβή συµπλήρωση ορισµένων ερωτηµάτων, όπως τα αφορώντα στην κινητήρια δύναµη, 
και να προκαλέσει µη ικανοποιητικές απαντήσεις σε άλλα, για παράδειγµα στα αφορώντα στην 
ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση των πληροφοριών για την 
πλειονότητα των µονάδων που αργούσαν κατά την περίοδο της απογραφής. Οι ελλείψεις αυτές 
µετριάσθηκαν, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, από τη στατιστική υπηρεσία µε 
συµπληρωµατική αλληλογραφία. 

Σε σχέση µε το προσωπικό, δόθηκαν ανόµοιες απαντήσεις, ιδίως για τα απασχολούµενα 
πρόσωπα στις µικρές επιχειρήσεις τα οποία ανήκαν στην οικογένεια του ιδιοκτήτη. Σύγχυση 
παρατηρήθηκε και στη διάκριση εργατών και υπαλλήλων, η οποία ρυθµίσθηκε µε εκτεταµένη 
αλληλογραφία. Το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των δύο απογραφών δεν συνέπιπταν τελείως 
στο σηµείο αυτό, αποδόθηκε στην όχι οµοειδή κατάταξη των προσώπων που ανήκαν στις 
ανωτέρω κατηγορίες. Στους πίνακες του προσωπικού των επιχειρήσεων, που καταµετρήθηκαν 
κατά την απογραφή, περιλαµβάνονταν επίσης 40.000 περίπου καπνεργάτες, ασφαλισµένοι στο 
Ταµείο Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως Καπνεργατών, οι οποίοι, λόγω της ιδιοµορφίας του 
επαγγέλµατος –πραγµατοποιούσαν ηµεροµίσθια περιφερόµενοι από το ένα καπνοµάγαζο στο 
άλλο–, κατετάγησαν ως µη ανήκοντες σε κάποια συγκεκριµένη επιχείρηση. Επίσης δεν 
κατορθώθηκε η συγκέντρωση πλήρων στοιχείων για τους µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους και 
εργάτες που υπηρετούσαν στις κρατικού χαρακτήρα βιοµηχανίες. Το ερώτηµα, τέλος, του 
αριθµού των εργατών ανάλογα µε την ένταση της εργασίας που πραγµατοποιούσαν, καθώς και 
αυτό της κατ’ οίκον εργασίας, δεν έλαβαν απάντηση παρά µόνον από µικρό αριθµό των 
απογραφέντων.  

Στο ερώτηµα της κινητήριας δύναµης, οι απαντήσεις δόθηκαν µε ακρίβεια από τις 
µεγάλες µονάδες, όπου απασχολούνταν άτοµα που κατείχαν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και 
την ορολογία, όµως ατελώς από τις µικρές επιχειρήσεις, όπου η χρήση κινητήριας δύναµης ήταν 
µικρής έκτασης και δεν υπήρχε ειδικό προσωπικό για να ανταποκριθεί σε αυτό το ζήτηµα. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες και διασαφήσεις, δι’ αλληλογραφίας, επέτρεψαν την 
πραγµατοποίηση ορισµένων διορθώσεων. 

Μία τελευταία δυσχέρεια, ως προς την τεχνολογική κατάταξη των µονάδων, αφορούσε 
στις µικρές επιχειρήσεις που συνδύαζαν δραστηριότητες σε περισσότερους από έναν κλάδους. Η 
κατάταξή τους έγινε στο επικρατέστερο από οικονοµικής σηµασίας είδος.  

Από οικονοµικής απόψεως, τα αγαθά που παράγονταν από τη βιοµηχανία-βιοτεχνία 
µπορούσαν να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στα αγαθά παραγωγής (µηχανές, προϊόντα 
οικοδοµικής βιοµηχανίας κ.λπ.) και στα αγαθά κατανάλωσης (προϊόντα βιοµηχανίας διατροφής, 
υφαντουργίας, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης κ.λπ.). Μεταξύ των δύο κατηγοριών, η διάκριση 
δεν είναι απόλυτα σαφής. Σε πανελλήνια κλίµακα, επί συνόλου στη χώρα 67.892 µονάδων µε 
232.763 απασχολούµενους, την κατηγορία των ειδών παραγωγής συγκροτούσαν 16.454 µονάδες, 
µε 83.097 απασχολούµενους, και των ειδών κατανάλωσης 51.438, µε 149.666 απασχολούµενους. 
Οι αριθµοί δείχνουν ότι η επικρατούσα µορφή, όπου ανήκε ο µεγαλύτερος αριθµός των 



καταστηµάτων και του προσωπικού, ήταν αυτή των προϊόντων κατανάλωσης, ενώ στις µονάδες 
αγαθών παραγωγής το προσωπικό περιοριζόταν στο 35,7% του συνόλου της βιοµηχανίας-
βιοτεχνίας. Ο µέσος αριθµός του προσωπικού ανά κατάστηµα ήταν όµως µεγαλύτερος στις 
µονάδες αγαθών παραγωγής (5,5 άτοµα ανά µονάδα, έναντι 2,9 ατόµων ανά µονάδα αγαθών 
κατανάλωσης) λόγω της µεγαλύτερης διάστασης των καταστηµάτων αυτής της κατηγορίας. 

Με την εξέταση της γεωγραφικής κατανοµής της βιοµηχανίας, κατά την απογραφή του 
1930, διαπιστώνεται ότι στις δύο περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία και Θράκη) οι 
καταµετρηθείσες βιοµηχανικές-βιοτεχνικές µονάδες ανέρχονταν σε 17.191, επί του πανελλήνιου 
συνόλου των 67.892. Ο αριθµός των απασχολούµενων προσώπων στις απογραφείσες 
επιχειρήσεις ήταν 54.739 άτοµα, επί του συνόλου των 232.763 στη χώρα. Οι αντίστοιχες 
αναλογίες ήταν 25,3% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας και 23,5% επί του συνόλου 
των απασχολουµένων σε αυτές. 

Όσον αφορά στη σύνθεση της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, από την καταµέτρηση των 
µονάδων και των απασχολούµενων σε αυτές προσώπων, καθώς και της κινητήριας δύναµης, 
καθορίσαµε το µέτρο της σηµασίας του κάθε κλάδου της βιοµηχανικής παραγωγής. Από τον 
επόµενο πίνακα συνάγεται ότι, σε πανελλήνια κλίµακα, οι βιοµηχανικοί-βιοτεχνικοί κλάδοι µε το 
µεγαλύτερο αριθµό καταστηµάτων ήταν, κατά σειρά, οι βιοµηχανίες των ειδών διατροφής, οι 
βιοµηχανίες δέρµατος και άλλων ζωικών υλών, οι µηχανολογικές βιοµηχανίες, οι βιοµηχανίες 
ύφανσης –νήµατα, υφάσµατα και τα συναφή– και οι βιοµηχανίες ξύλου. Στη Μακεδονία, ίσχυε η 
ίδια σειρά σπουδαιότητας. 

  
Πίνακας 68. Βιοµηχανία-βιοτεχνία. Οι αναλογίες των επιχειρήσεων επί του συνολικού 

όγκου, 1930 (%). 
Ως προς τον αριθµό των απασχολούµενων προσώπων, οι κλάδοι µε αναλογία ανώτερη 

του 10% επί του συνόλου των απασχολούµενων προσώπων στη βιοµηχανία-βιοτεχνία της χώρας 
ήταν η βιοµηχανία ειδών διατροφής, η βιοµηχανία δέρµατος, ο κλάδος των κατασκευών και η 
νηµατουργία. Στη Μακεδονία, η σειρά διαµορφωνόταν διαφορετικά, µε πρώτο τον 
κατασκευαστικό κλάδο –στην υπεροχή του συνεισέφεραν τα έργα για αποκατάσταση των 
προσφύγων–. 

 
Πίνακας 69. Βιοµηχανία-βιοτεχνία. Οι αναλογίες των απασχολούµενων προσώπων επί 

του συνολικού όγκου, 1930 (%). 
Ως προς τον καταµερισµό της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, που εκφράζεται µε την αναλογία 

κάθε κλάδου της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κάθε κλάδου σε όλη τη 
χώρα, παρατηρούµε στον πίνακα 70 ότι στη Μακεδονία τα µεγαλύτερα ποσοστά των 
βιοµηχανιών εν λειτουργία ανευρίσκονταν στην καπνοβιοµηχανία, µεταλλουργία, βιοµηχανία 
δέρµατος και υφαντουργία. 

 
Πίνακας 70. Οι επιχειρήσεις στη βιοµηχανία-βιοτεχνία στη Βόρεια Ελλάδα, 1930. 

Αναλογία επί του συνολικού όγκου κάθε κλάδου (%). 
Ως προς τον καταµερισµό του έµψυχου δυναµικού, που εκφράζεται µε την αναλογία του 

προσωπικού σε κάθε κλάδο στη Μακεδονία σε σχέση µε το σύνολο των απασχολούµενων 
ατόµων στις εν λειτουργία βιοµηχανίες της χώρας, τα µεγαλύτερα ποσοστά ανευρίσκονταν στην 
καπνοβιοµηχανία, στις οικοδοµικές βιοµηχανίες, στην υφαντουργία, στην κατεργασία ορυκτών 
και στη βιοµηχανία δέρµατος. 

 
Πίνακας 71. Οι απασχολούµενοι στη βιοµηχανία-βιοτεχνία στη Βόρεια Ελλάδα, 1930. 

Αναλογία επί του συνολικού όγκου κάθε κλάδου (%). 
Ο µέσος αριθµός των απασχολουµένων κατά επιχείρηση στη Μακεδονία δεν διέφερε 

παρά ελάχιστα από το συνολικό αριθµό της χώρας (Μακεδονία: 3,3 πρόσωπα κατά κατάστηµα, 
Θράκη: 2,6 και σύνολο Ελλάδας: 3,4). 



Τα δεδοµένα για το νοµικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων (εάν δηλαδή το κατάστηµα 
ήταν ιδιωτική επιχείρηση ή ανήκε στο κράτος, σε δήµο, σε κοινότητα, σε συνεταιρισµό, σε 
εκκλησιαστικό ίδρυµα ή σε ευαγές ίδρυµα), καθώς και η διάκριση επί των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που υφίσταντο υπό µορφή εταιρειών, εάν ήταν ανώνυµες εταιρείες ή ατοµικές 
επιχειρήσεις, καταγράφονται στον επόµενο πίνακα 72. ∆ιαπιστώνουµε ότι το σύνολο σχεδόν των 
µονάδων της Μακεδονίας ανήκε σε ιδιώτες, ενώ µόνον ένας ελάχιστος αριθµός κατανεµόταν σε 
επιχειρήσεις που ανήκαν σε συνεταιρισµούς ή ιδρύµατα και στο κράτος. 

 
Πίνακας 72. Ο νοµικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη Μακεδονία, 1930. 
Όσον αφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων, ενδεικτικός αυτής της παραµέτρου 

θεωρούνταν, εκείνη την εποχή, ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων, δηλαδή ανεξάρτητα 
από το µηχανολογικό εξοπλισµό, το βαθµό αυτοµατοποίησης της παραγωγής και λοιπών 
παραγόντων που, σε µία αναπτυγµένη οικονοµία, θα προσδιόριζαν εξίσου µε το έµψυχο υλικό το 
µέγεθος µίας µονάδας. Υιοθετήσαµε το κριτήριο και χωρίσαµε τις επιχειρήσεις της χώρας σε 
τρεις κατηγορίες (η πρώτη µε προσωπικό µέχρι 5 άτοµα, η δεύτερη από 6 µέχρι 25 άτοµα και η 
τρίτη άνω των 26 ατόµων). Με βάση αυτή την κατανοµή, παρατηρούµε ότι το µέγιστο µέρος των 
επιχειρήσεων ανήκε στην κατηγορία των µικρών (απασχόληση µέχρι 5 άτοµα). Αντίθετα, µεγάλη 
ποικιλία παρατηρείται ως προς το συνολικό αριθµό των ατόµων που απασχολούνταν στις 
επιχειρήσεις της κάθε κατηγορίας. Με τη γεωγραφική κατανοµή των µονάδων, βλέπουµε ότι στη 
Μακεδονία το προσωπικό των µέσων και µεγάλων επιχειρήσεων υπερέβαινε το 50%. 

 
Πίνακας 73. Μέγεθος των επιχειρήσεων στη Μακεδονία βάσει του αριθµού ατόµων 

προσωπικού, 1930. 
Οι αναλογίες που αποτυπώνονται στον πίνακα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς 

φανερώνουν τη στενότητα κεφαλαίου διαθέσιµου για µεγάλες επενδύσεις και στοιχειοθετούν µία 
καπιταλιστική ανάπτυξη που βασιζόταν σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, δεδοµένα µε 
αντανάκλαση περαιτέρω στη διαδικασία διαµόρφωσης νοοτροπιών. 

Όσον αφορά στο καθεστώς εργασίας, το προσωπικό των βιοµηχανικών µονάδων µπορεί 
να διαιρεθεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαµβάνονται οι ανεξάρτητοι 
επιχειρηµατίες (ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες, διοικητές) και διευθυντές των µονάδων, στη δεύτερη 
οι εργάτες και υπάλληλοι.  

Από την κατάταξη του προσωπικού των βιοµηχανικών µονάδων σύµφωνα µε το 
καθεστώς απασχόλησης ανά διαµέρισµα της χώρας, προκύπτει το συµπέρασµα –λογικό, 
άλλωστε– ότι, στην κάθε περιοχή, όσο η παραγωγή συγκεντρωνόταν σε λίγες µεγάλες µονάδες 
τόσο περιοριζόταν η αναλογία των ατόµων της πρώτης κατηγορίας προς όφελος της δεύτερης 
κατηγορίας –των εργατών και υπαλλήλων. Η κατάταξη των ατόµων στη Βόρεια Ελλάδα, σε 
σχέση µε το σύνολο της χώρας, δίδεται στον επόµενο πίνακα.  

 
Πίνακας 74. Το καθεστώς απασχόλησης στις επιχειρήσεις της Μακεδονίας, 1930. 
Στη Μακεδονία, διαπιστώνουµε, ένα στα τρία άτοµα ήταν ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 

στην οποία απασχολούνταν. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που δείχνει τον 
ελαττωµένο βαθµό ανάπτυξης της µισθωτής εργασίας ως µορφής απασχόλησης, καθώς 
επισκιαζόταν από την τάση για αυτοαπασχόληση. 

Στο νοµό Θεσσαλονίκης, το 1930, στις δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα 
συγκεντρωνόταν ο µεγαλύτερος όγκος των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού της 
Βόρειας Ελλάδας. Στον επόµενο πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει, για λόγους συγκρίσεων, και τη 
γειτονική περιοχή της Χαλκιδικής, η υπεροχή αυτή είναι χαρακτηριστική στους κλάδους του 
επισιτισµού και του δέρµατος, στην κλωστοϋφαντουργία, στους κλάδους του µετάλλου και του 
ξύλου, στην καπνοβιοµηχανία. 

 



Πίνακας 75. Οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα στους νοµούς Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής, 1930. 

 
Από το περιεχόµενο του πίνακα, υπολογίζουµε ότι o νοµός Θεσσαλονίκης συγκέντρωνε 

αριθµό καταστηµάτων ίσο µε το 40,79% του συνόλου της Μακεδονίας (το 8,58% όλης της 
χώρας). Η αντίστοιχη αναλογία για τα απασχολούµενα πρόσωπα ήταν ακόµη µεγαλύτερη, 54,1% 
(10,94% όλης της χώρας). 

Ανάµεσα στα µεγάλα αστικά κέντρα, η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσίαζε, αυτή την 
εποχή, υψηλό βαθµό συγκέντρωσης της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής δραστηριότητας, 
κατατασσόµενη αµέσως µετά την Αθήνα-Πειραιά. Ο επόµενος πίνακας περιλαµβάνει τα στοιχεία 
για τους τρεις κυριότερους δήµους της Ελλάδας. 

 
Πίνακας 76. Οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα στους δήµους Θεσσαλονίκης, 

Αθήνας και Πειραιά, 1930. 
 
Βλέπουµε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη ήταν παραπλήσιος –

ελαφρώς ανώτερος– µε τον αντίστοιχο του Πειραιά, όµως ο µέσος όρος απασχολουµένων ανά 
κατάστηµα (4,85 άτοµα) ήταν σαφώς κατώτερος (µέσος όρος 6,90 άτοµα στον Πειραιά). Η 
υπεροχή της Αθήνας τόσο στον αριθµό των καταστηµάτων όσο και των απασχολούµενων 
προσώπων είναι στον πίνακα έκδηλη, όµως ο µέσος όρος απασχολουµένων ανά κατάστηµα (5,92 
άτοµα) υστερεί σε σύγκριση µε τον Πειραιά. 

Παραθέτουµε, στη συνέχεια, πίνακες, στους οποίους περιέχονται στοιχεία για ορισµένες 
παραµέτρους των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το 1930, στo 
δευτερογενή τοµέα. 

 
Πίνακας 77. Το νοµικό καθεστώς των επιχειρήσεων στo δευτερογενή τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη, 1930. 
 
Πίνακας 78. Η διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων στo δευτερογενή τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη, 1930. 
 
Πίνακας 79. Μέγεθος των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα στη Θεσσαλονίκη 

βάσει του αριθµού των απασχολούµενων προσώπων, 1930. 
 
Πίνακας 80. Ο δευτερογενής τοµέας στη Θεσσαλονίκη, 1930. Η σχέση των 

απασχολούµενων προσώπων προς την εργασία. 
 
Πίνακας 81. Ο δευτερογενής τοµέας στη Θεσσαλονίκη, 1930. Φύλο και ηλικία του 

εργατικού προσωπικού. 
 
Πίνακας 82. Η κινητήρια δύναµη των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη κατανεµηµένων βάσει του αριθµού ατόµων του προσωπικού, 1930 (ίπποι). 
 
Η πόλη, όπως προκύπτει από τους πίνακες, διέθετε µία υποδοµή στο δευτερογενή τοµέα 

που λειτουργούσε, σχεδόν αποκλειστικά, µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Επί των 3.672 
καταστηµάτων του ιδιωτικού τοµέα, µόνο το 1,42% αυτών είχε προχωρήσει σε ανώτερες νοµικές 
µορφές, όπως η µετοχοποίηση.  

Μέρος των επιχειρήσεων, σε αναλογία 10,36%, υπολειτουργούσε, µε περιορισµένη την 
ετήσια διάρκεια λειτουργίας. Το φαινόµενο ήταν έντονο στην καπνοβιοµηχανία, στην οποία 
βλέπουµε ότι υπολειτουργούσε το 25,00% του συνόλου του κλάδου, γεγονός αναµενόµενο, 
καθώς επηρεαζόταν από την εποχικότητα της καπνεργασίας. Περιορισµένη χρονικά ήταν επίσης 



η διάρκεια λειτουργίας στον κλάδο ξύλου (το 21,45%) και στην κλωστοϋφαντουργία (το 
17,51%), ενώ το ίδιο φαινόµενο ίσχυε, σε κάποιο βαθµό, και στους κλάδους του δέρµατος (το 
5,99%), του επισιτισµού (το 5,14%) και του µετάλλου (το 4,93%). Η εµφάνιση του φαινοµένου 
στους τελευταίους αυτούς κλάδους δεν µπορεί να αποδοθεί σε κάποια συγκεκριµένη αιτία, παρά 
µόνο σε ιδιοµορφίες της παραγωγικής διαδικασίας. Στις επιχειρήσεις δέρµατος, ίσως ευθυνόταν 
µία εποχικότητα στην εξεύρεση πρώτης ύλης 

Τη διασπορά του έµψυχου δυναµικού σε µεγάλο αριθµό µονάδων δείχνει το 
περιορισµένο µέγεθος του δείγµατος µε αριθµό ατόµων προσωπικού άνω του 100 (µόλις το 
0,38% του συνόλου των επιχειρήσεων). Σε υψηλή αναλογία (84,86% του συνόλου), οι 
επιχειρήσεις διέθεταν λίγο προσωπικό –από ένα µέχρι πέντε άτοµα. 

Το 23,73% των απασχολούµενων ατόµων είχε εργοδοτική-διευθυντική ιδιότητα. Το 
70,56% συνίστατο από το κατώτερο εργατικό προσωπικό. Μεταξύ των ατόµων του εργατικού 
προσωπικού, το 31,85% ήταν ανήλικα. 

Το γυναικείο φύλο είχε αξιοσηµείωτη παρουσία στην παραγωγή (ένα στα τέσσερα 
άτοµα). Η αναλογία ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη ανάµεσα στα µέλη της εργατικής τάξης (ένα στα 
τρία άτοµα). Οι µισές σχεδόν εργάτριες (για την ακρίβεια, το 49,52% του γυναικείου εργατικού 
δυναµικού) ήταν ανήλικες. 

 Ο µεγαλύτερος αριθµός των εργατριών απασχολούνταν στην κλωστοϋφαντουργία –το 
69,65% των θηλέων µελών της εργατικής τάξης–. Μεταξύ αυτών, το 51,74% ήταν ανήλικες. 

Η χρήση κινητήρων στις επιχειρήσεις δείχνει το βαθµό εξέλιξης της παραγωγής. Το 
35,53% του συνόλου της χρησιµοποιούµενης κινητήριας δύναµης ήταν µε τη µορφή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

 
Η γενική οικονοµική κρίση του 1929 έθεσε φραγµό στην οµαλή εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τοµέα. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης, το 1929, στη γνωµάτευσή του για την οικονοµική κρίση στην πόλη, που 
προαναφέραµε, εντόπισε αίτια τα οποία έθιγαν, ειδικότερα, ζητήµατα της παραγωγής του 
δευτερογενούς τοµέα. Ένας παράγοντας ήταν η υπερβολική, λόγω έξαρσης της αστυφιλίας, 
αύξηση του αριθµού των επαγγελµατιών. ∆υστυχώς, όµως, ο υπερεπαγγελµατισµός δεν 
συνοδεύτηκε µετά το 1922 από ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης και παρουσίασε, στην πορεία 
µέχρι το 1930, εµφανή σηµεία υποχώρησης εξαιτίας των ζηµιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις. 
Άλλος παράγοντας ήταν η πορεία της αγοραστικής ικανότητας του αστικού πληθυσµού, η οποία 
µειώθηκε λόγω της υφιστάµενης ανεργίας των εργατικών στρωµάτων. Το Επιµελητήριο έκρινε 
ότι αρνητική επίδραση στην καταναλωτική ικανότητα του πληθυσµού άσκησε και το “πνεύµα 
σπατάλης” που είχε επικρατήσει κατά τα έτη του πολέµου. Έµφαση δόθηκε επίσης στο 
χρηµατοπιστωτικό ζήτηµα. ∆ιαπιστωνόταν ότι, όσον αφορά στο ζήτηµα της στενότητας του 
χρήµατος, από την οποία υπέφεραν οι ασχολούµενοι µε την παραγωγή και µε την παροχή 
υπηρεσιών, αυτός ήταν αναµφίβολα ένας από τους σπουδαίους λόγους της οικονοµικής κρίσης 
στη Θεσσαλονίκη και οφειλόταν στη µείωση της παραγωγής, κατανάλωσης και προσφερόµενης 
εργασίας. Το φαινόµενο, αντίθετο προς την υπερεπάρκεια του ποσού του κυκλοφορούντος 
χαρτονοµίσµατος στη χώρα –το 1931 είχε ξεπεράσει τα 5 δισεκατοµµύρια δραχµές–, οφειλόταν 
στη βραδύτητα της κυκλοφορίας του χρήµατος. Οι παρεχόµενες πιστώσεις προς το δίκτυο 
παραγωγής της πόλης από το τραπεζικό σύστηµα χαρακτηρίζονταν από συντηρητικότητα. 
Σηµειώθηκαν κάποιες πτωχεύσεις, µε αποτέλεσµα, όπως ήταν φυσικό, νευρικότητα εκ µέρους 
των τραπεζών και τη διακοπή χορήγησης πιστώσεων των οποίων η απαίτηση κρινόταν 
επισφαλής. Απέναντι στις επιχειρήσεις που παρείχαν ασφαλή εχέγγυα, η ανταπόκριση των 
πιστωτικών φορέων κρινόταν ικανοποιητική. 

Κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1930, οι συνέπειες της κρίσης έπληξαν όλο το 
φάσµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα. Οι επιδόσεις της 
βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, ήδη αρνητικά επηρεασµένες από τη µείωση του όγκου της λαϊκής 
κατανάλωσης, επιδεινώθηκαν περαιτέρω µετά τη σταθεροποίηση του εθνικού νοµίσµατος. Η 



ταπητουργία, τοµέας απασχόλησης του γυναικείου δυναµικού, βρισκόταν το 1932 σε νεκρή 
σχεδόν κατάσταση, εξαιτίας της παγκόσµιας κρίσης στις χώρες-πελάτες και ιδίως στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Η εγχώρια βιοµηχανία βυρσοδεψίας κατόρθωσε να επιπλεύσει. Η καπνοβιοµηχανία 
περιήλθε σε οικτρή θέση, καθώς η απόρριψη των ελληνικών καπνών στην Ευρώπη και Αµερική 
ανέστρεψαν την παλαιότερη ανθηρή εικόνα του κλάδου. Πολλές επιχειρήσεις απέλυσαν µέρος 
του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού τους, περιορίζοντας την παραγωγή τους σε κλίµακα 
ανάλογη µε τις δυνατότητες των καταναλωτών. Μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση επέδειξαν όσες 
βιοµηχανικές µονάδες διέθεταν ευρεία οικονοµική βάση. Οι επιχειρήσεις όµως εκείνες, οι οποίες 
στηρίχθηκαν κατά το παρελθόν στην κρατική πολιτική προστατευτισµού της εθνικής 
βιοµηχανίας µέσω του δασµολογίου, βασιζόµενες στη διαφορά της τιµής µεταξύ των 
βιοµηχανικών ειδών εισαγωγής και των οµοειδών εγχώριων προϊόντων, κλονίσθηκαν, µετά τα 
µέτρα σταθεροποίησης της δραχµής, από την αύξηση του κόστους της εγχώριας βιοµηχανικής 
παραγωγής, η οποία, έναντι του ανταγωνισµού των ειδών προέλευσης εξωτερικού, έτεινε να 
εξαλείψει το πλεονέκτηµα των φθηνότερων τιµών. Οι δυσχέρειες εµφανίζονταν µε τη µορφή 
έλλειψης των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης. Αυτό το πλέγµα ιδιόµορφων προβληµάτων στη 
λειτουργία και δραστηριότητα της βιοµηχανίας ήταν εµφανέστερο σε όσες επιχειρήσεις της 
Βόρειας Ελλάδας είχαν προβεί σε επενδύσεις για επέκταση εγκαταστάσεων. Στις άλλες 
µικρότερου µεγέθους µονάδες του δευτερογενούς τοµέα στην πόλη, η κρίση ήταν εξίσου 
εµφανής. Η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, τα οποία παρέµεναν αδιάθετα εξαιτίας της 
µειωµένης κατανάλωσης, επέφερε ανταγωνισµό µεταξύ των απασχολουµένων στον κλάδο και 
υποτίµηση των εσόδων τους. Η διάθεση των ειδών υποδηµατοποιίας, ραπτικής, επιπλοποιίας, 
ξυλουργίας, ταπητουργίας και άλλων βιοτεχνικών κλάδων, ελλείψει ζήτησης, 
πραγµατοποιούνταν µε εκποίηση σε εξευτελιστικές τιµές ή επί πιστώσει, δηλαδή µε τρόπους 
συναλλαγής που οδηγούσαν σύντοµα στην εξουθένωση των βιοτεχνών. Το εξοντωτικό ωράριο 
εργασίας –ηµερησίως πάνω από δέκα ώρες– δεν αρκούσε για να καλύψει ούτε τις πλέον 
επιτακτικές τους ανάγκες. Μεταξύ των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη, 
αναπτύχθηκε άγριος ανταγωνισµός για τον πορισµό των αναγκαίων προς επιβίωση. Για πολλούς 
η εξέλιξη της κατάστασης ήταν απελπιστική. Με υποµνήµατα και ψηφίσµατα του 
Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και των επαγγελµατικών 
σωµατείων τους, αυτοί “οι Ηρακλείς της σηµερινής εποχής ” εξέθεσαν επανειληµµένα τα 
προβλήµατά τους και υπέβαλαν αιτήµατα προς το κράτος, από την εφαρµογή των οποίων 
προσδοκούσαν τη βελτίωση της θέσης τους. Τα κυριότερα ήταν η επαρκής οικονοµική ενίσχυση 
εκ µέρους του κράτους (ατέλεια κ.λπ.), οι τραπεζικές πιστώσεις και η θέσπιση προστατευτικού 
δασµολογίου. Οι ενδιαφερόµενοι, θέτοντας κριτήριο την αλυσίδα των προβληµάτων τους που 
παρέµεναν άλυτα, θεωρούσαν ότι η αρµόδια αρχή επιδείκνυε στάση αδιαφορίας και 
περιφρόνησης. Η θέση της µικρής παραγωγής στην τοπική κοινωνία, η άµεση συµβολή της στην 
καταπολέµηση της ανεργίας, µε τη δυνατότητα απασχόλησης των χιλιάδων κατοίκων που ζούσαν 
από τις µικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, και εµµέσως η παρέµβασή της στο επίκαιρο πρόβληµα 
της γενικότερης επιχειρηµατικής στασιµότητας, ήταν τα ισχυρά επιχειρήµατα κοινωνικού 
χαρακτήρα που αυτοί επικαλούνταν. 

Όταν η ύφεση παρήλθε διεθνώς και επαναλήφθηκε η ανάπτυξη στις βιοµηχανικές χώρες, 
οι ευνοϊκές επιδράσεις στην οικονοµία της Θεσσαλονίκης εκφράσθηκαν, µεταξύ άλλων, µε την 
άνοδο του όγκου της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής παραγωγής. Παράλληλα, οι κοινωνικές και 
γεωγραφικές πλευρές της αστικοποίησης της πόλης και των περιχώρων της ακολούθησαν τη 
λογική οργάνωσης του αστικού χώρου σύµφωνα µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού σε µία 
κοινωνική διαµόρφωση περιφερειακή και εξαρτώµενη. Η διαδικασία αυτή έµελλε να ανακοπεί 
και πάλι από την έκρηξη του νέου Παγκόσµιου Πολέµου. 

Το 1940, επί του συνόλου των 10.200 επιχειρήσεων και προσώπων, που ήδη αναφέραµε 
ότι έχουµε εξετάσει, στο δευτερογενή τοµέα δραστηριοποιούνταν συνολικά οι 2.863. Μεταξύ 
αυτών, από την άποψη της εθνικότητας, οι 2.374 ήταν ελληνικών συµφερόντων, οι 354 
ισραηλιτικών και οι 135 άλλων συµφερόντων. 



 
6.2.4. Οι κατηγορίες βιοµηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 
Αναλυτικά, η ανάπτυξη της κάθε κατηγορίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ήταν η 

ακόλουθη: 
 
6.2.4.1. Επισιτιστική βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
Στην επισιτιστική βιοµηχανία και βιοτεχνία, το 1922, στην Κεντρική Μακεδονία, 

λειτουργούσαν συνολικά 734 επιχειρήσεις, συνολικής ισχύος 4.089 ίππων. Επί 649 επιχειρήσεων 
παρασκευής αλεύρων, συνολικής ισχύος 1.708 ίππων, υπήρχαν 10 αλευροβιοµηχανίες 
(κυλινδρόµυλοι) στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Λαγκαδά και 136 στη Χαλκιδική, µε ισχύ αντίστοιχα 
1.032, 123 και 553 ίππους. Επίσης, επί 29 επιχειρήσεων σησαµελαίου, συνολικής ισχύος 207 
ίππων, οι τέσσερις λειτουργούσαν στο Λαγκαδά. 

Μέχρι το 1924, αξιόλογη µονάδα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε µόνο µία, ο αλευρόµυλος της 
Sociιtι Anonyme Industrielle et Commerciale (Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία 
Θεσσαλονίκης [Αλλατίνι]), µε δυναµικότητα παραγωγής 180 τόννους ηµερησίως. Μετά το 1924, 
ανεγέρθηκαν τέσσερις ακόµη: η φίρµα Αφοί Βαλτσάνη & Β. Γιανόπουλος, στην οδό 
Κουντουριώτου, η Αλτινάλµαντζης - Γ. Χατζηγιαννάκης & Σία Α.Ε., η Γενική Μακεδονική 
Εταιρεία Εµπορίου και Βιοµηχανίας [Sociιtι Gιnιrale Macιdonienne de Commerce et d’Industrie 
(ΓΕΝΙΜΑ Α.Ε.)] (Αλ. Μπαλτάς) και η ∆. Χριστοφορίδης. Η πρώτη είχε, το 1924, ισχύ 350 
ίππων και 40 εργαζόµενους. Το 1925, η ηµερήσια παραγωγή της ήταν 60-70 τόννοι. Η δεύτερη 
επιχείρηση διέθετε, το 1924, ισχύ 240 ίππων και προσωπικό 60 ατόµων, ενώ το 1927 είχε την 
ίδια περίπου παραγωγική ικανότητα –60 τόννους ηµερησίως. Η τρίτη είχε το 1924 65 
εργαζόµενους, µε ηµερήσια παραγωγή ελαφρώς µεγαλύτερη –75 τόννους. Η τέταρτη είχε 30 
εργαζόµενους, µε ισχύ 150 ίππων.  

Στην πόλη είχε πλέον αναµιχθεί το κεφάλαιο τοπικής προέλευσης µε τις επενδύσεις 
τρίτων καταγόµενων από την υπόλοιπη χώρα. Το Μάρτιο 1926, ο ιστορικός µύλος Αλλατίνι 
περιήλθε στον Ι. Πανούτσο έναντι 65.000 αγγλικών λιρών. 

Στη µακαρονοποιία, η Ανώνυµος Βιοµηχανική Εταιρεία Ζυµαρικών (ΑΒΕΖ), η οποία 
προήλθε από τη συγχώνευση τεσσάρων επιχειρήσεων (των Γ. Μήκας, Κούσκουρας & Μόκας, 
Χατζηγιάννης & Βέρρου, Φλωρεντίν & Μπεράχα), διέθετε το 1925 ισχύ 175 ίππων και 
απασχολούσε 125 εργαζόµενους. 

Η αρτοποιία, βιοτεχνική απασχόληση του επισιτιστικού κλάδου, είχε πορεία που 
συνδεόταν µε τη διάθεση  και διακίνηση –οµαλή ή µη– της πρώτης ύλης, του σίτου και των 
αλεύρων. Το πρόβληµα της σιτοδείας, και της έλλειψης ψωµιού, που εµφανίσθηκε κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, συνεχίσθηκε κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών του Πρώτου 
Παγκόσµιου Πολέµου. Σύµφωνα µε τα πιο αισιόδοξα στοιχεία διακίνησης του άρτου για την 
κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού, την άνοιξη του 1916 λειτουργούσαν στην πόλη 125 
αρτοποιεία, που ζύµωναν ηµερησίως 993 σάκους αλεύρι, ίσους µε 101.683 χιλιόγραµµα, και 
παρασκεύαζαν 103.273 ψωµιά, τα οποία επαρκούσαν για 136.696 άτοµα. Σε αυτά τα στοιχεία 
δεν συνυπολογίζεται το ψωµί των εστιατορίων και του στρατού. Τον Αύγουστο 1916, διατάχθηκε 
στην πόλη η επίταξη σιτηρών ώστε, µαζί µε τα άλλα µέτρα, να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η 
έλλειψη ψωµιού. Ο αριθµός των µονάδων, που λειτουργούσαν στις αρχές του 1917, υπέστη µία 
ελάττωση, λόγω της µεγάλης πυρκαγιάς αυτό το χρόνο, κατά 17,86%. Το φθινόπωρο του 1917, η 
ποσότητα των αλεύρων που διετίθετο για κατανάλωση µε το δελτίο εξακολουθούσε να είναι 
ανεπαρκής, µε συνέπεια να οδηγηθούν τα εργατικά σωµατεία στη διεκδίκηση αύξησης της 
µερίδας του ψωµιού. Ακολούθως, η κατάσταση οµαλοποιήθηκε, η αρτοποιία αναπτύχθηκε 
προοδευτικά, υπερκάλυψε µέχρι το 1920 την προηγούµενη απώλεια σε αριθµό επιχειρήσεων και 
έκτοτε είχε ανοδική πορεία. Το 1928, υπήρχαν επιχειρήσεις κατά 71% περισσότερες από αυτές 
που υπήρχαν το 1917. 

 
Πίνακας 83. Οι φούρνοι στη Θεσσαλονίκη, 1917-1928. 



Πηγή: Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη..., ό.π., σελ. 266-267. 
 
Η ελαιουργία, περιορισµένης έκτασης στη Μακεδονία, ήταν υποτυπώδης στη 

Θεσσαλονίκη. Το 1928, η παραγωγή ελαιολάδου ήταν µηδαµινή. 
Οι ανάγκες της πόλης σε αλάτι καλύπτονταν, κατά ένα µέρος, από τις αλυκές του 

Καραµπουρνού. 
Η παραγωγή µπίρας καλυπτόταν, το 1920, από µία µονάδα που είχε προέλθει από την 

ενοποίηση των δύο ζυθοποιείων εν λειτουργία επί τουρκοκρατίας και έφερε τον τίτλο Ζυθοποιία 
Όλυµπος-Νάουσα Α.Ε. (Sociιtι Anonyme des Brasseries Rιunies Olympos-Naoussa) και 
κυριότερους µετόχους τους Φερνάντες, Τσίτση και άλλους. Ηταν το τελευταίο µεγάλο 
εργοστάσιο που είχε αποµείνει στα χέρια παλαιών κεφαλαιούχων της πόλης µετά από την 
εξαγορά-ελληνοποίηση του µύλου Αλλατίνι. Τον Ιούλιο 1927, η επιχείρηση εξαγοράσθηκε από 
την αθηναϊκή φίρµα Φιξ, στην τιµή των 45.000 αγγλικών λιρών περίπου. 

Στον κλάδο της ποτοποιίας, λειτουργούσαν κατά προσέγγιση τριάντα µικρά εργοστάσια. 
Στην οινοποιία, προµηθευτής των σταφυλών ήταν κυρίως η γειτονική περιοχή της Νάουσας και 
Γουµένισσας. Μέχρι το 1920, ο κλάδος παρουσίαζε ιδιοµορφία ανάλογη µε την ευρύτερη 
περιοχή, όπου η παραγωγή, µολονότι µεγάλου όγκου –στην Κεντρική Μακεδονία, το 1922, 
παράχθηκαν 3,2 εκατοµµύρια χιλιόγραµµα οίνου–, ήταν µειονεκτική από την άποψη της 
ποιότητας. Πραγµατοποιούνταν από διάφορους µικρούς επιχειρηµατίες, οι οποίοι δεν διέθεταν τα 
κατάλληλα υλικά, ούτε και τα επιστηµονικά µέσα, για τη µετατροπή του χυµού των σταφυλών σε 
οίνο µε σταθερά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης, οι κυριότεροι 
αποδέκτες των σταφυλών κατώτερης ποιότητας της Γουµένισσας, προχωρούσαν σε µία πτωχή 
οινοποίηση αυτών, που συνέβαλε στην κακή φήµη των κρασιών Γουµένισσας. Προσπάθεια 
υπέρβασης του προβλήµατος είχε αναληφθεί, µετά το 1920, στη Νάουσα από τον τοπικό 
αµπελουργικό συνεταιρισµό, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ενιαίου τύπου προϊόντος υψηλής 
ποιότητας, καθώς και από τον αµπελουργικό συνεταιρισµό της Γουµένισσας, που ιδρύθηκε το 
1921 και προχώρησε στη δηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για την οινοποίηση της συνολικής 
παραγωγής της περιοχής. 

Η επιχείρηση Sociιtι Hellιnique des Vins et Spiritueux, η σηµαντικότερη στην κατηγορία 
της σε όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκε στην πόλη το 1916. Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της 
εταιρείας ήταν ο Χαρίλαος. Το εργοστάσιο του οίκου κατασκευάσθηκε το 1918 σε µικρή 
απόσταση από το σιδηροδροµικό σταθµό, στο Μπεχτσινάρ. 

Στην παρασκευή οινοπνευµατωδών, η Πρωτεύς (Ι. και Π. Γεωργιάδης & Αφοί 
Κονιόρδου) (πρώην Ι. και Π. Γεωργιάδης) είχε το 1928 ισχύ 350 ίππων και 80 εργαζόµενους. 

Στον επόµενο πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης εν λειτουργία κατά τη 
δεκαετία του 1920. 

 
Πίνακας 84. Επισιτιστικές µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
Πηγή: 
Φωνή του Λαού, 4,11-8-1919. 
E. Rawlins, General Report..., ό.π., σελ. 51. 
Βεκρής, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1921..., ό.π., σελ. 222-223. 
Ιωάννης Βεκρής, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1922 (Annuaire Commerciale du 1922), 

Abravanel, Θεσσαλονίκη 1921, σελ. 207-215, 303-304. 
Βεκρής, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1925..., ό.π., σελ. 207-215. 
L’Opinion, 9-10-1923. 
Αργυρός - Μικέλης, Η ελληνική..., ό.π., σελ. 71-117. 
Θάρρος (∆ράµα), 17,18,19-5-1925. 
Ριζοσπάστης, 11-12-1926. 
Guide de la Foire Internationale de Salonique, 3 à 18 Octobre 1926. 
Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη..., ό.π., σελ. 121-136, 166-171, 207-227. 



Γεωργούλης, Η βιοµηχανική..., ό.π., passim. 
 
Το 1930, µεταξύ των νέων επιχειρήσεων ήταν η µικροµονάδα παραγωγής ζύµης 

αρτοποιίας των Ν. και Μ. Νίκογλου, στο Μπεχτσινάρ, η οποία εξελίχθηκε, το 1939, στην 
κονσερβοποιία ΖΑΝΑΕ. Αυτή την εποχή, µε αντικείµενο δραστηριότητες στους διάφορους 
κλάδους του επισιτισµού, λειτουργούσαν:  

δεκαεννέα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας,  
έξι εργοστάσια ζυµαρικών και ένα ζύµης αρτοποιίας,  
δύο εργοστάσια κονσερβοποιίας,  
οκτώ σησαµελαιουργεία,  
τέσσερα χαλβαδοποιεία. 
Το 1940, εξετάζοντας το υλικό των 10.200 επιχειρήσεων και προσώπων, στο οποίο 

αναφερθήκαµε προηγουµένως (στις εξορυκτικές δραστηριότητες ), διαπιστώνουµε ότι η 
κατανοµή των δραστηριοτήτων στους διάφορους κλάδους του επισιτισµού ήταν η εξής. 

 
Πίνακας 85. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στον επισιτιστικό κλάδο, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.2. Χηµικά προϊόντα. 
Ο κλάδος αυτός περιλάµβανε αξιόλογες επιχειρήσεις. Η κυριότερη δραστηριότητα ήταν 

η σαπωνοποιία. Εκτός από τις προϋπάρχουσες επί τουρκοκρατίας, µία επιπλέον µονάδα τέθηκε 
σε λειτουργία, το 1918, από τις βιοµηχανικές υπηρεσίες της Armιe d'Orient για τις ανάγκες του 
στρατού. Μεταξύ των επιχειρήσεων που συγκροτήθηκαν αργότερα, περιλαµβανόταν η 
Μακεδονική Βιοµηχανία Σάπωνος, στην οποία είχαν συγχωνευθεί οι παραδοσιακές savonneries 
των Γιάκου και Αρλέτου. Η µονάδα το 1927 διέθετε ισχύ 30 ίππων και 30 εργαζόµενους. Σε ένα 
άλλο επικερδές αντικείµενο, αυτό των υγρών καυσίµων, δραστηριότητες σχετικές µε τα 
πετρέλαια καλύπτονταν από τη Standard Oil Co. of New York και από τη Steaua Romana. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 86. Μονάδες παραγωγής χηµικών προϊόντων τη δεκαετία του 1920. 
Το 1930, λειτουργούσαν:  
ένα εργοστάσιο οινοπνευµατοποιίας,  
ένα εργοστάσιο ορυκτελαίων και παραφίνης,  
επτά σαπωνοποιεία,  
ένα εργοστάσιο πυροτεχνηµάτων. 
Το 1940, επί 10.200 επιχειρήσεων και προσώπων, απασχολούνταν οι εξής. 
 
Πίνακας 87. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στον κλάδο των χηµικών προϊόντων, 

1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.3. Οικοδοµικές δραστηριότητες κ.λπ. 
Κατά τη διάρκεια των πολέµων, επακόλουθο της απουσίας των κατοίκων ήταν η 

παραµέληση των οικιών. Η µακεδονική αρχιτεκτονική, στην οποία κύριο δοµικό υλικό ήταν ο 
πηλός, απαιτούσε κάθε χρόνο την επίχριση των εξωτερικών επιφανειών των κτισµάτων µε 
φρέσκο υλικό, διαφορετικά οι καιρικές µεταβολές επέφεραν την ταχεία φθορά τους. Οι κάτοικοι 
στην ύπαιθρο προχώρησαν, στη συνέχεια, στις εργασίες συντήρησης της κτιριακής υποδοµής 
χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, ώστε να επωφελούνταν από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης 
υγιεινής της κατοικίας. Οι σύµµαχοι συζητούσαν, το 1919, για την παροχή προς τον πληθυσµό 
βοήθειας εις είδος, υπό τη µορφή οικοδοµικών υλικών (ξύλο, τσιµέντο, σίδηρος). Το τσιµέντο 
που εισήχθη το 1927 ήταν 18.429 τόννοι, το 1928 21.039 τόννοι. 



Ο συνωστισµός προσφυγικών µαζών µέσα στις πόλεις, η µετοικία στη Θεσσαλονίκη 
ατόµων από την Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη που διέθεταν έναν ορισµένο πλούτο, 
τόνωσαν την ήδη µεγάλη ζήτηση για κάθε είδους οικίες. Ο βαθµιαίος εξευρωπαϊσµός των 
µεθόδων οικονοµικών συναλλαγών δηµιούργησε επίσης µία πραγµατική έκκρηξη στη ζήτηση 
σύγχρονων καταστηµάτων και γραφείων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Η στέγαση των προσφύγων καλύφθηκε εν µέρει από τα σπίτια των µουσουλµάνων που 
µετακινήθηκαν προς την Τουρκία και εν µέρει από τα κτίσµατα που άρχισε να κατασκευάζει το 
Γραφείο Εποικισµού αµέσως µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών. Ηδη κατά το πρώτο επτάµηνο 
του 1924, υπήρξε µέριµνα για συνολικά 8.600 κτίσµατα –αναλυτικά, ανεγέρθηκαν 6.500 οικίες, 
ήταν υπό ανέγερση 1.800 και αποκαταστάθηκαν 300 παλαιά κτίσµατα–. Μέχρι το ∆εκέµβριο 
1925, ανεγέρθηκαν 28.551 οικίες, ήταν υπό ανέγερση 9.934 και αποκαταστάθηκαν 11.285 
παλαιά κτίσµατα. Σε όλη τη χώρα, η ποσότητα τσιµέντου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διετία 
1924-1925 ανήλθε στους 60.000 τόννους. Κατά το διάστηµα 1924-1928, στη Μακεδονία, ήταν 
υπό κατασκευή ή αποπερατώθηκαν από τον Εποικισµό 46.561 αγροτικές κατοικίες. Τα κεφάλαια 
που επενδύθηκαν για οικοδοµικές κατασκευές προς όφελος των προσφύγων ήταν, µέχρι τα τέλη 
του 1930, περίπου 800 εκατοµµύρια. Από αυτά, τα 600 εκατοµµύρια διατέθηκαν για οικήµατα 
στην ύπαιθρο, 3 εκατοµµύρια για επισκευές οικιών ανταλλαξίµων και 133 εκατοµµύρια για 
αστικά οικήµατα και κοινωφελή έργα (υπόνοµοι, σχολεία). Από τον Εποικισµό παραχωρήθηκαν 
επίσης 50.272 σπίτια µουσουλµάνων ανταλλαξίµων και 3.204 Βουλγάρων. Για τους αστούς 
πρόσφυγες, ανεγέρθηκαν, µέχρι και το 1930, 4.000 οικήµατα από τον Εποικισµό και 6.000 από 
το κράτος. ∆ιατέθηκαν επίσης 11.282 αστικά οικήµατα µουσουλµάνων ανταλλαξίµων. Από αυτά, 
τα 4.027 βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, στην κατοχή της Κοινωνίας των Εθνών, η οποία τα 
πώλησε στους πρόσφυγες µε ευνοϊκούς όρους. 

Η στέγη ήταν κατασκευασµένη από κεραµίδια τοπικής παραγωγής και το δάπεδο από 
πατηµένο χώµα. Οι τοίχοι, ανάλογα µε τα διαθέσιµα υλικά, ήταν κατασκευασµένοι από τούβλα ή 
λάσπη ή ξυλεία ή καλάµια καλυµµένα µε πηλό. Όλα τα σπίτια διέθεταν πόρτα και παράθυρα, 
παραθυρόφυλλα και µία εστία κατασκευασµένη σύµφωνα µε τον τοπικό τύπο. 

Οι πρόσφυγες οι απασχολούµενοι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα απέκτησαν 
σπίτια δύο δωµατίων, µε πρόσθετους χώρους ένα στάβλο και µία αποθήκη. Ορισµένα διέθεταν 
µία σκεπαστή βεράντα για την ξήρανση του καπνού. Ειδικά για τους αλιείς, την κυρίως οικία 
συνόδευε, αντί των παραπάνω πρόσθετων χώρων, ένα υπόστεγο. Τον Ιούλιο 1924, ανατέθηκε µε 
συµβόλαιο στον οίκο Dehatoge & Sommerfeld του Βερολίνου η κατασκευή 8.000 οικιών 
αγροτικού τύπου, κόστους 46 αγγικών λιρών η καθεµία. Η εταιρεία χρησιµοποίησε δικά της 
υλικά και µέσα, µε εξαίρεση τους τοίχους (εξωτερικούς και εσωτερικούς), που κατασκευάσθηκαν 
από τους ίδιους τους πρόσφυγες, µε εργασία υπό την επίβλεψη του Εποικισµού. 

Οι αγορές των οικοδοµικών υλικών στη Βόρεια Ελλάδα πραγµατοποιούνταν από την 
αρµόδια υπηρεσία του Εποικισµού της Θεσσαλονίκης. Κατά µέσο όρο, το κόστος κάθε οικίας –
χωρίς υπολογισµό της επιβάρυνσης από τη µεταφορά των υλικών και από τα γενικά έξοδα– 
ανερχόταν σε 12.000 δραχµές περίπου. Οι απασχολούµενοι οικοδόµοι προέρχονταν από το 
τοπικό έµψυχο δυναµικό και εργάζονταν υπό την επιστασία υπαλλήλων του Εποικισµού. 

Στη Θεσσαλονίκη, δραστηριότητα ανέπτυξαν ποικίλες οικοδοµικές επιχειρήσεις. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1920, µεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών, η πιο γνωστή ήταν η 
Πρώτη Οικοδοµική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, µε µετόχους τους Ε. Χαρίλαο, Α. Ζάννα κ.ά. 
Επίτευγµα της εταιρείας ήταν η επένδυση 3 εκατοµµυρίων δραχµών για την ανέγερση, στα 
περίχωρα της πόλης, ενός είδους κηπούπολης (garden city), του Συνοικισµού Χαριλάου, µε 165 
σπιτάκια. Μολονότι, επίσης, µέχρι το 1922, κανένα δηµόσιο κτίριο δεν είχε κατασκευασθεί, 
σηµαντική ήταν η δραστηριότητα στην ανέγερση µεγάρων για τη στέγαση γραφείων. Οι 
συµβαλλόµενοι στις κατασκευές αυτές ήταν οι E. Modiano, A. Grecos, Jean Varouxakis & Cie, 
καθώς και ο J. Pleyber. Εντός οκτώ ετών, από το 1920 µέχρι και το 1927, ανεγέρθηκαν συνολικά 
1.384 οικοδοµές, όγκου 3 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων περίπου, οι οποίες κάλυπταν επιφάνεια 



οικοπέδων κατά προσέγγιση 215.000 τετραγωνικών µέτρων. Η αξία τους υπολογιζόταν περί τα 
800 εκατοµµύρια δραχµές. 

Στον κλάδο κατασκευής οικοδοµικών υλικών, εξακολουθούσε να λειτουργεί το ιστορικό 
κεραµοποιείο Αλλατίνι. Κατά τη διάρκεια του Πολέµου, οι ανάγκες της Armιe d'Orient σε 
τούβλα καλύπτονταν από τα τοπικά πλινθοποιεία, εκ των οποίων το σπουδαιότερο απέδιδε 
ετησίως 600.000 τεµάχια. 

Μετά τον Πόλεµο, η Sociιtι Anonyme Commerciale et Industrielle de Salonique 
(Αλλατίνι) προµήθευε στην αγορά τούβλα, κεραµίδια και –µετά το 1926– σωλήνες. Το 1935, το 
κεραµοποιείο αποτεφρώθηκε και ανοικοδοµήθηκε. Ανταγωνιστής του Αλλατίνι ήταν η παλαιά 
οικογενειακή επιχείρηση του Φιλίππου, από τη Σύρο, που το 1922 µετατράπηκε σε εταιρεία, τη 
Γεώργιος Φιλίππου & Υιός, µε ισχύ 85 ίππων και 60 εργάτες. 

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του υπό µελέτη κλάδου, αυτές που εντάσσονταν 
στην οικιακή απασχόληση, όπως η αγγειοπλαστική, αναπτύχθηκαν µετά το 1922, λόγω της 
ώθησης που έλαβαν από τον Εποικισµό. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 88. Μονάδες παραγωγής στον κλάδο των κατασκευών κατά τη δεκαετία του 

1920. 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις εν λειτουργία ήταν:  
δύο κεραµοποιεία-πλινθοποιεία,  
δέκα περίπου εργοστάσια µωσαϊκών πλακών,  
δύο εργοστάσια δαµεζάνων-φιαλών,  
καθρεπτοποιεία,  
αγγειοπλαστεία. 
Το 1940, επί 10.200 επιχειρήσεων και προσώπων, υπήρχαν οι εξής δραστηριότητες. 
 
Πίνακας 89. Οικοδοµικές δραστηριότητες, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.4. Παραγωγή και διανοµή ενέργειας, φωτός, ύδατος, ψύχους. 
 
Κίνηση και φωτισµός. 
Με τη λήξη της οθωµανικής κυριαρχίας και το πέρασµα της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό 

κράτος, οι ανάγκες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος σε ηλεκτρικό ρεύµα –για την κίνηση και 
το φωτισµό– και η υδροδότηση συνέχισαν να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις ξένων 
συµφερόντων της εποχής της τουρκοκρατίας. Μεταπολεµικά, αλλαγές στο καθεστώς των 
παλαιών εταιρειών προήλθαν µετά από συνεννόηση της κυβέρνησης µε τους ιδιοκτήτες.  

Την εποχή του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, η Θεσσαλονίκη διέθετε το µοναδικό στις 
Νέες Χώρες εργοστάσιο ηλεκτρικού (από τα 20 της Ελλάδας, συνολικής ισχύος 15.279 ίππων), 
από το οποίο καλυπτόταν ο ηλεκτροφωτισµός της πόλης, η κίνηση στα ηλεκτροκίνητα 
εργοστάσια και η κίνηση (700 ίπποι) στα τραµ. 

Μετά τον Πόλεµο, οι εταιρείες ξένων συµφερόντων που δραστηριοποιούνταν στη 
Θεσσαλονίκη βρέθηκαν προ νέων δεδοµένων.  

Η Sociιtι du Gaz διέκοψε, το 1917, τις δραστηριότητές της, όταν αχρηστεύθηκε το δίκτυο 
διανοµής του φωταερίου κατά τη µεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης. Τα επόµενα έτη, 
τέθηκε επί τάπητος το ζήτηµα της επαναλειτουργίας ενός δικτύου φωταερίου, χωρίς όµως να 
επιτευχθεί πρόοδος. 

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και η κίνηση των τραµ καλυπτόταν από την παλαιά 
µονάδα, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, της Compagnie des Tramways et d'Eclairage Electrique 
de Salonique S.A. (Εταιρεία Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης) [Ηλεκτρική 
Εταιρεία], η οποία διέθετε µηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος 4.000 ίππων. Η τιµή χρέωσης του 



ρεύµατος για το φωτισµό, το 1926, ήταν 4,80 δραχµές ανά kW. Η πόλη, αυτή την εποχή, στα 
κεντρικά της σηµεία, ηλεκτροφωτιζόταν µε πλήρες και επαρκές δίκτυο.  

Η Ηλεκτρική Εταιρεία, υπό το βάρος των αστάθµητων, τότε, εξελίξεων µετά τη 
µικρασιατική καταστροφή, υπεραµύνθηκε των συµφερόντων της. Λόγω της επικείµενης λήξης 
του προνοµίου της, δεν επέδειξε την απαιτούµενη διάθεση αντιµετώπισης των νέων αναγκών της 
πόλης σε κίνηση και φωτισµό, όταν βρέθηκε µπροστά στην απότοµη δηµογραφική αύξηση 
εξαιτίας της εισροής προσφύγων. Ο ∆ήµος αναγκάστηκε να εγκαταστήσει προσωρινά στις 
αποµακρυσµένες συνοικίες πετρελαιοφανούς. Στο πλαίσιο της επιδίωξης ισορροπίας στην 
οικονοµική και κοινωνική ζωή, οι κυβερνητικοί κύκλοι ήταν φυσικό να στραφούν στη 
χρησιµοποίηση των άφθονων υδραυλικών δυνάµεων της περιοχής για την παραγωγή ενέργειας. 
Η αξιοποίηση των υδάτων των εγγύς επαρχιών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, ιδιαίτερα της 
λίµνης Οστρόβου, που είχε δυνατότητα παραγωγής ισχύος 34.000 ίππων, ήταν µία προοπτική 
που επέτρεπε σχετική αισιοδοξία. Το παράδειγµα έδιδε η περιοχή του Βερµίου, όπου η πάµφθηνη 
ενέργεια κίνησης, µε την εκµετάλλευση των υδατοπτώσεων, δηµιουργούσε πλεονεκτικούς όρους 
σε σχέση µε τα άλλα εργοστάσια της χώρας και µε το εξωτερικό –αν και η κατάσταση είχε 
αρνητικό παρεπόµενο το γεγονός ότι οι εργοστασιάρχες είχαν αφεθεί στον προσπορισµό των 
εύκολων κερδών χωρίς να προβαίνουν σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού της υποδοµής–. Το 1925-
1926, κατά τη δικτατορία του Πάγκαλου, η Ηλεκτρική Εταιρεία ήταν σε εγρήγορση προ του 
κινδύνου αξιοποίησης της υδραυλικής δύναµης των υδατοπτώσεων από κάποιο άλλο φορέα που 
θα τροφοδοτούσε µε ηλεκτρικό ρεύµα την πόλη. Από αυτούς τους φόβους ξεκινούσε το 
ενδιαφέρον των Βέλγων να επιτύχουν οι ίδιοι την παραχώρηση της εκµετάλλευσης των υδάτων 
του Βλαδόβου, µε στόχο να αποφύγουν τον ανταγωνισµό εκ µέρους τρίτων. Η Foundation Co. 
ενδιαφερόταν εξίσου. Ο Bette Robert, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της βελγικής εταιρείας, 
ήλθε στη Θεσσαλονίκη συνοδευόµενος από µία οµάδα µηχανικών, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τη 
µελέτη του ζητήµατος των καταρρακτών. Το πόρισµα ανέφερε ότι οι προοπτικές ήταν 
αποθαρρυντικές, αφού η οικονοµία που θα προερχόταν από την αλλαγή της κινητήριας δύναµης 
θα ισοσταθµιζόταν από το κόστος εγκατάστασης των καλωδίων. Ο Robert ανακοίνωσε τα 
σχετικά στοιχεία, αλλά άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο προώθησης του σχεδίου υποβάλλοντας 
προκαταρκτικές προτάσεις στην κυβέρνηση.  

Στο παιχνίδι αναµείχθηκαν και οι κλωστοϋφαντουργίες του Βερµίου, οι οποίες δεν 
ευνοούσαν την εκµετάλλευση των υδατοπτώσεων από έναν ξένο επενδυτή, εκτός του δικού τους 
κυκλώµατος, αφού πιθανότατα, µε µία τέτοια εξέλιξη, θα εµπλέκονταν στο µέλλον τα 
συµφέροντα των δύο µερών και ειδικότερα αυτά που αφορούσαν στη χρήση των υδάτων. Κατά 
τη στιγµή της υποβολής των βελγικών προτάσεων, µία δεύτερη πρόταση υποβαλλόταν στην 
κυβέρνηση εκ µέρους των βιοµηχάνων της περιοχής Θεσσαλονίκης, µε το αίτηµα της 
παραχώρησης της εκµετάλλευσης στην οµάδα τους. Η προτεινόµενη λύση ήταν ο σχηµατισµός 
µίας εταιρείας, µε τη συµµετοχή 25 περίπου επιχειρήσεων, µεταξύ τους οι: 

Γρ. Τσίτσης & Σία, 
Ζυθοποιία Όλυµπος-Νάουσα Α.Ε., 
Λόγγος & Τουρπάλης, 
Πλατσούκας, Κόκκινος, Σεφερτζής & Τσίτσης, 
Αφοί Κύρτση. 
Ένας όµιλος συστήθηκε, ο Όµιλος Μεταλλεύσεως Υδραυλικών ∆υνάµεων Μακεδονίας. 

Το ύψος της απαιτούµενης επένδυσης υπολογιζόταν σε 2,5 εκατοµµύρια δολάρια και µία 
πρόσκληση απευθύνθηκε προς τους Αµερικανούς για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 
του έργου. 

Καµία από τις δύο προτάσεις δεν υλοποιήθηκε τελικά. Η στάση των κεφαλαιούχων 
έδειξε, εν πάση περιπτώσει, ότι η οικονοµική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου 
χώρου ήταν δυσχερής, αφού αντικείµενο των χειρισµών ήταν η επίτευξη ισορροπιών µεταξύ 
οικονοµικών συµφερόντων ή η προσδοκία της βραχυπρόθεσµης απόδοσης των επενδύσεων και 
όχι ο µακροπρόθεσµος στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής. 



Ο προγραµµατισµός επέκτασης του ηλεκτροφωτισµού της πόλης µε µέριµνα του ∆ήµου, 
κατά τα επόµενα χρόνια, προέβλεψε, µέχρι τον Ιούνιο 1927, την εγκατάσταση συνολικά 1.685 
ηλεκτρικών λαµπτήρων. Η ισχύς που απαιτούσαν ανερχόταν στο ύψος των 144 ίππων. Οι 
καταναλωτικές ανάγκες της πόλης σε ηλεκτρική ενέργεια βρήκαν ικανοποίηση εκ µέρους της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας τον Ιούλιο 1927, όταν αυτή έθεσε σε λειτουργία νέο εργοστάσιό της, στην 
περιοχή ∆ιοικητηρίου. Το ∆εκέµβριο 1927, ο αριθµός των λαµπτήρων ανήλθε στους 1.818 και η 
απαιτούµενη ισχύς στους 156 ίππους. Τον Ιούλιο 1928, ο δηµοτικός ηλεκτροφωτισµός 
χρησιµοποιούσε 2.080 λαµπτήρες, συµπεριλαµβανόµενου και του συνοικισµού Καλλιθέας. 

 
Πίνακας 90. Οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες για το δηµοτικό ηλεκτροφωτισµό, 1927-1928. 

∆ιαβάθµιση της ισχύος αυτών. 
Πηγή: Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τ. 6, Ελευθερουδάκης, Αθήναι 1929, 

σελ. 526-527. 
 
Το 1929, καλύφθηκε και ο συνοικισµός Τούµπας (275 λαµπτήρες), κατόπιν και οι 

συνοικισµοί Καλαµαριάς, Κουρί και Αρετσούς. Ωστόσο, η ανάπτυξη του δηµοτικού δικτύου 
απείχε από την ολοκλήρωσή της, έχοντας φθάσει µόλις στο 25% των αναγκών 
ηλεκτροφωτισµού. Τα αποµακρυσµένα συνοικιακά τµήµατα και οι προσφυγικοί συνοικισµοί 
φωτίζονταν ανεπαρκώς. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα (οι οδοί ολόκληρης της πόλης, µαζί µε 
τους γύρω συνοικισµούς που είχαν υπαχθεί εντός του σχεδίου πόλεως) χρειαζόταν περίπου 8.000 
ηλεκτρικούς λαµπτήρες, έντασης από 50 µέχρι 1.000 κηρία, οι οποίοι απαιτούσαν ισχύ 1.200 
περίπου ίππων. Μέρος των αναγκών καλύφθηκε µε τη χρησιµοποίηση πετρελαιοφωτισµού. Το 
1929, υπήρχαν εν λειτουργία 1.109 πετρελαιοφανοί, τοποθετηµένοι κυρίως στους συνοικισµούς 
και –ορισµένοι– στην Άνω Πόλη. 

Στους άλλους συνοικισµούς της πόλης, καθώς και στις κωµοπόλεις και χωριά της εγγύς 
περιφέρειας, το πρόγραµµα εξηλεκτρισµού είχε περιορισµένη εφαρµογή. Μέχρι το 1929, οι 
µόνες εξαιρέσεις ήταν οι ηλεκτροδοτήσεις στο Ασβεστοχώριον, Πυλαία, Λαγκαδά, Μπέροβα, 
Σωχό και Ζαγκλιβέριον, όλες µε πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις. Στο Σωχό, η άδεια για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτροδότηση της κωµόπολης είχε χορηγηθεί –από το 
1927– στον Αβραάµ Αβραµίδη. Μετά το 1930 –και µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο–, στο 
νοµό Θεσσαλονίκης, πέντε επιπλέον άδειες δόθηκαν σε ισάριθµες ιδιωτικές επιχειρήσεις, για 
ηλεκτροπαραγωγή και εκµετάλλευση δικτύων σε συνοικισµούς της πόλης και στην εγγύς 
περιφέρεια. 

 
Συνοικισµοί Θεσσαλονίκης:  
1932 Κ. Αργυρόπουλος Νεάπολις, Συκέες 
1935 Γ. Εξηντάρης, Κ. Αργυρόπουλος & Σία Σταυρούπολις 
 
Εγγύς περιφέρεια Θεσσαλονίκης:  
1931 Πατίκας Βασιλικά 
1936 Αφοί Συµεωνίδη & Σία ΟΕ. Ζαγκλιβέριον 
1938 Αθανάσιος ∆ήµου, Ηλεκτροφωτισµός Νέας Μηχανιώνας Νέα 

Μηχανιώνα 
 
Στα Βασιλικά, διάδοχο σχήµα µετά το 1937 ήταν η επιχείρηση Α. Γ. Πατίκας, Γ. Α. 

Πατίκας, Κ. Ν. Νικολάου, Μετοχική Εταιρεία. Στη πόλη της Θεσσαλονίκης, το 1940, όταν έληξε 
το προνόµιο της Ηλεκτρικής Εταιρείας, ιδρύθηκε η Κρατική Εκµετάλλευση Τροχιοδρόµων και 
Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης (ΚΕΤΗΘ). 

 
Ύδρευση.  



Για τις ανάγκες ύδρευσης, η Θεσσαλονίκη εξακολούθησε να καλύπτεται από πηγαία 
ύδατα και υπόγειες δεξαµενές. Εργασίες µεγάλης κλίµακας πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Πολέµου από την Armιe d'Orient. Στην πεδιάδα, αξιοποιήθηκαν οι πολυάριθµες 
υπόγειες δεξαµενές σκάβοντας φρέατα για την άντληση νερού. Κατά τη δεκαετία του 1930, τα 
πηγαία ύδατα που τροφοδοτούσαν την πόλη προέρχονταν από το Χορτιάτη, νοτιοανατολικά, και 
από το Ρεντζίκιον (Ουρουντζούκ), βορειοανατολικά. Στο Χορτιάτη, αξιοποιούνταν δύο 
συγκροτήµατα πηγών, µε συνολική ηµερήσια απόδοση 3.500 κυβικά µέτρα. Τρεις πηγές επαφής 
στις κλιτύς, σε υψόµετρο 570 µέτρα, αποτελούσαν το πρώτο συγκρότηµα και δεκαπέντε πηγές 
στην κορυφή, σε υψόµετρο 800 µέτρα, το δεύτερο. Στο Ρεντζίκιον, έξι πηγές στις κλιτύς της 
κορυφής συγκέντρωναν ύδατα, τα οποία κατέρχονταν σε αυτές διαρρέοντας ανάµεσα από τους 
επικείµενους µελανόφαιους ασβεστόλιθους. Η ηµερήσια απόδοση κυµαινόταν από 1.800 έως 
2.000 κυβικά µέτρα. Μεταξύ των πηγών του Χορτιάτη και Ρεντζικίου, ορισµένες (Αγία 
Παρασκευή, Άι-Μπουνάρ, Έξι Αδέλφια, Κρύα Βρύση) φηµίζονταν για την ποιότητα των υδάτων 
τους. Τα αρτεσιανά φρέατα, ο δεύτερος τοµέας παροχής υδάτων, ήταν συγκεντρωµένα σε τρία 
σηµεία, στην κοιλάδα του Τεκελή –κοντά στον ποταµό Γαλλικό–, στο λεκανοπέδιο Λεµπέτ και 
στην περιοχή του συνοικισµού Τούµπας. Στο Τεκελή, η βελγική Εταιρεία Υδάτων Θεσσαλονίκης 
(Compagnie des Eaux de Salonique) είχε πραγµατοποιήσει την εκσκαφή 50 αρτεσιανών 
φρεάτων, που απέδιδαν ηµερησίως 14.000 κυβικά µέτρα. Για την επαύξηση της ύδρευσης, η 
εταιρεία υποχρεώθηκε να κατασκευάσει είκοσι επιπλέον αρτεσιανά φρέατα στην περιοχή. Στην 
Τούµπα, ο ∆ήµος έφτιαξε µέχρι το 1928, µέσα σε χείµαρρο, 8 φρέατα, που είχαν ηµερήσια 
απόδοση 600 κυβικά µέτρα, και διαρρύθµισε τα µηχανοστάσια που χρησιµοποιούνταν για την 
ανύψωση των υδάτων στο συνοικισµό µε την προµήθεια µίας υδραντλίας ισχύος 16 ίππων και 
µίας µηχανής ισχύος 16 ίππων. Στο Λεµπέτ, από 8 αρτεσιανά φρέατα αντλούνταν ηµερησίως 
3.500 κυβικά µέτρα. Στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό Τροχιοδροµικών, η ύδρευση επιτεύχθηκε µε 
την εκσκαφή ενός δηµοτικού φρέατος και στα άνω τµήµατα της πόλης βελτιώθηκε µε την 
πρόβλεψη ενός ακόµη. Άλλα αρτεσιανά φρέατα κατασκευάσθηκαν στην περιοχή Καλαµαριάς. 

Το υδραυλικό σύστηµα για τη διανοµή των υδάτων περιλάµβανε υδραγωγεία και 
δεξαµενές, που δέχθηκαν επεκτάσεις και βελτιώσεις κατά τη διάρκεια των ετών µετά το 1912. 
Κατά την αγγλογαλλική κατοχή, η Armιe d'Orient, µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας της, κάλυψε τις 
ανάγκες της σε πόσιµο ύδωρ κατασκευάζοντας υδραγωγείο για τη µεταφορά των υδάτων από τις 
πηγές του όρους Χορτιάτη. Μέχρι το 1918 είχε περατωθεί το έργο δικτύου υδροδότησης των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονταν στο ανατολικό 
τµήµα της Θεσσαλονίκης. Στα κεντρικά σηµεία της πόλης, µετά το 1918, το δίκτυο ύδρευσης στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης εξακολούθησε να ανήκει στην Εταιρεία Υδάτων, αφού η λήξη της 
αρχικής σύµβασης προβλεπόταν για το 1939. Τα γραφεία της ήταν στην οδό Κουντουριώτου. 
∆ιέθετε υδραγωγείο, το οποίο συνέδεε την πόλη µε τα αρτεσιανά φρέατα του Τεκελή, λιθόδµητο 
σε µήκος 6 χιλιοµέτρων και σιδηροσωληνωτό στα σηµεία όπου γινόταν η διοχέτευση των υδάτων 
των φρεάτων. Οι διαπραγµατεύσεις για τις απαιτούµενες επενδύσεις κατέληξαν, το 1923, στην 
υπογραφή συµβάσεων µε το κράτος, για τους όρους λειτουργίας της εταιρείας, και µε το δήµο για 
τη βελτίωση της ύδρευσης. Η εταιρεία προχώρησε σε βελτίωση του υδρονοµικού της δικτύου, το 
οποίο είχε καταστεί ανεπαρκές για τις τρέχουσες ανάγκες των κατοίκων, µε την αντικατάσταση 
των παλαιών σωλήνων µικρών διαµετρηµάτων, καθώς και σε προέκταση αυτού. Μετά το 1928, 
υποχρεώθηκε να κατασκευάσει και δεύτερο υδραγωγείο. Ολόκληρη η ποσότητα ύδατος που 
κατερχόταν από τα φρέατα παροχετευόταν σε µία κεντρική δεξαµενή, κοντά στα σφαγεία, από 
όπου ανυψωνόταν µε αντλίες σε τέσσερις δευτερεύουσες δεξαµενές. Η πρώτη, κοντά στη 
συνοικία της Καλλιθέας, ήταν περιεκτικότητας 8.000 κυβικών µέτρων. Το υψόµετρο των 
στοµίων διανοµής ήταν 46 µέτρα. Η δεύτερη βρισκόταν κοντά στην οδό Κασσάνδρου και είχε 
όγκο 900 κυβικών µέτρων. Το υψόµετρο του στοµίου της ήταν 46,50 µέτρα. Από τις δύο αυτές 
δεξαµενές υδροδοτούνταν το τµήµα της πόλης από το Σιδηροδροµικό Σταθµό µέχρι την αρχή της 
οδού Εθνικής Αµύνης, στην πλατεία Σιντριβανίου. Η τρίτη δεξαµενή είχε κατασκευασθεί πίσω 
από το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. Η περιεκτικότητά της ήταν 1.100 κυβικά µέτρα και το 



υψόµετρο του στοµίου διανοµής 65 µέτρα. Από αυτήν υδροδοτούνταν τα τµήµατα της πόλης από 
την πλατεία Σιντριβανίου µέχρι το Ντεπώ. Η τελευταία από τις δευτερεύουσες δεξαµενές, 
περιεκτικότητας 600 κυβικών µέτρων, µε υψόµετρο στοµίου διανοµής 110 µέτρα, βρισκόταν 
κοντά στη µονή Βλατάδων. 

Το 1929, η εταιρεία πωλήθηκε αιφνίδια στη γαλλική Energie Industrielle, η οποία ίδρυσε 
τη Sociιtι de Distribution des eaux de Salonique για την εκµετάλλευση της ύδρευσης της πόλης. 
Το 1939, η σύµβαση δεν ανανεώθηκε και το ελληνικό δηµόσιο αποζηµίωσε τους ιδιοκτήτες, 
παίρνοντας υπό την κατοχή του το δίκτυο. 

Ο ∆ήµος, αυτά τα χρόνια, παράλληλα µε την εταιρεία, είχε την ευθύνη της κάλυψης των 
αναγκών των υπόλοιπων τµηµάτων και συνεργάσθηκε µαζί της για τη λύση του ζητήµατος της 
ύδρευσης και για την τελειοποίηση του δικτύου διανοµής, ώστε να µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλη 
της την έκταση η κατ’ οίκον υδροδότηση. Τα δηµοτικά υδραγωγεία, που ύδρευαν συνοικισµούς 
και άλλες περιοχές της πόλης εκτός από τις κεντρικές, ήταν τρία. Το δηµοτικό υδραγωγείο 
Χορτιάτη, µήκους 18 χιλιοµέτρων, παροχέτευε το νερό των πηγών του Χορτιάτη (ηµερήσια 
απόδοση µέχρι 2.500 κυβικά µέτρα) και το δηµοτικό υδραγωγείο Ρεντζικίου (ηµερήσια απόδοση 
2.000 κυβικά µέτρα), µήκους 8 χιλιοµέτρων, παροχέτευε το νερό των πηγών Ρεντζικίου. Και τα 
δύο ήταν αρχικά λιθόδµητα σε όλο το µήκος τους. Μετά το 1926, ορισµένα τµήµατά τους κοντά 
στην πόλη αντικαταστάθηκαν µε σιδηροσωλήνες. Το τρίτο δηµοτικό υδραγωγείο, στο Λεµπέτ, 
ήταν λιθόδµητο, µήκους 5 χιλιοµέτρων, και παροχέτευε σε µερικούς συνοικισµούς ύδατα που 
προέρχονταν από τα αρτεσιανά φρέατα Λεµπέτ (ηµερήσια απόδοση 3.500-4.000 κυβικά µέτρα). 
Μετά το 1928, προβλέφθηκε η αντικατάσταση ενός τµήµατός του µε σιδηροσωλήνες σε µήκος 
1.200 µέτρων.  

Κατά την περίοδο 1926-1928, εκτελέσθηκαν από το ∆ήµο έργα εντός των νέων ορίων 
της πόλης για τη βελτίωση της ύδρευσης των αρτισύστατων συνοικισµών της. 
Κατασκευάσθηκαν δηµοτικές δεξαµενές και πλήρη υδρονοµικά δίκτυα στους συνοικισµούς 
Νεάπολης (50 κυβικά µέτρα), Καλλιθέας (100 κυβικά µέτρα), Αµπελοκήπων (40 κυβικά µέτρα) 
και Τούµπας (περιεκτικότητας 140 κυβικών µέτρων), δεξαµενές στον ισραηλιτικό συνοικισµό 
Πυροπαθών Βαρδαρίου (120 κυβικά µέτρα) και στο συνοικισµό Χαριλάου [Εταιρεία Α΄ 
Οικοδοµική] (200 κυβικά µέτρα) και υδρονοµικά δίκτυα στους συνοικισµούς Επταλόφου, 
Ξηροκρήνης, Τενεκέ Μαχαλά, Τριανδρίας, Αγίου Φανουρίου και Καλαµαριάς. Μετά το 1928, 
προβλέφθηκε η κατασκευή υδρονοµικών δικτύων και σε άλλους αρτισύστατους συνοικισµούς 
γύρω από την πόλη, όπως ο συνοικισµός Μαινεµένης κ.ά. Στα παραπάνω τµήµατα της πόλης 
πραγµατοποιήθηκε αρχικά η τοποθέτηση 100 συνοικιακών υδροστοµίων (κρηνών) και, στη 
συνέχεια, η πύκνωση αυτών στα σηµεία που ο αριθµός τους αποδείχθηκε ανεπαρκής. Στα 
υδρονοµικά δίκτυα εν λειτουργία από το παρελθόν, κατασκευασµένα µε πήλινους σωλήνες, όπου 
ήταν συχνή η σπατάλη νερού λόγω διαφυγής του, σηµαντική οικονοµία επιτεύχθηκε µε την 
αντικατάσταση των πήλινων σωλήνων µε σιδηροσωλήνες. 

Εκτός από την Εταιρεία Υδάτων και από το ∆ήµο, εκδηλώθηκε για τη διευθέτηση του 
προβλήµατος της ύδρευσης και πρωτοβουλία εκ µέρους της Εταιρείας Α΄ Οικοδοµικής 
(Χαριλάου). Λιθόδµητο υδραγωγείο της, µήκους 14 χιλιοµέτρων περίπου, ύδρευε το συνοικισµό 
Χαριλάου και µέρος των οικιών επί της οδού 25ης Μαρτίου.  

Κατά τη δεκαετία του 1930, από το υδραγωγείο Χορτιάτη υδρεύονταν τα χωριά 
Χορτιάτης και Αρσακλή, το Φθισιατρείο, το Α’ Στρατιωτικόν Νοσοκοµείον, το 50ό και το 59ο 
Σύνταγµα, ο ισραηλιτικός Συνοικισµός 151, το Παπάφειον Ορφανοτροφείον, οι φυλακές 
Επταπυργίου και οι εκτός του τείχους συνοικίες, το µεγαλύτερο µέρος της Άνω Πόλης από την 
οδό Αθηνάς µέχρι τα τείχη, καθώς και η περιοχή ∆ηµοτικού Νοσοκοµείου και Νεκροταφείου. 
Από το υδραγωγείο Ρεντζικίου τροφοδοτούνταν ο συνοικισµός Τοπ-Αλτί και Βαρνέων, ο 
ισραηλιτικός συνοικισµός Αγίας Παρασκευής, η συνοικία Καλλιθέας, οι φυλακές Προφήτου 
Ηλιού και Νέαι Φυλακαί, η συνοικία Τσινάρ, επίσης τα ξύλινα παραπήγµατα του 6ου τοµέα 
µεταξύ των οδών Αγίου ∆ηµητρίου και Κασσάνδρου. Από το υδραγωγείο Λεµπέτ υδρεύονταν ο 
συνοικισµός Λεµπέτ κατά µήκος της οδού Λαγκαδά, οι στρατώνες Αγίας Παρασκευής, οι 



συνοικισµοί Πυροπαθών Βαρδαρίου και Αναγεννήσεως (Μοδιάνο), οι συνοικισµοί Ξηροκρήνης, 
Τενεκέ Μαχαλά, Επταλόφου και Αµπελοκήπων, το τµήµα της πόλης µεταξύ των οδών Καπετάν 
Άγρα και Αγίου ∆ηµητρίου, καθώς και τα ξύλινα παραπήγµατα του Μπιτ-Παζάρ και της 
Λαχαναγοράς. Από τα αρτεσιανά φρέατα της Τούµπας καλύπτονταν οι συνοικισµοί Τούµπας, 
Αγίου Φανουρίου και Τριανδρίας, ενώ από αυτά της Καλαµαριάς οι συνοικισµοί Καλαµαριάς και 
Ουζεΐρ Βέη Καραγάτς.  

 
Ψύξη. 
Οι ανάγκες ψύξης καλύπτονταν από δύο κυρίως µονάδες. Για την παλαιότερη, την 

Όλυµπος-Νάουσα, ήταν η δεύτερη δραστηριότητά της, εκτός από τη ζυθοποιία. Η άλλη µεγάλη 
επιχείρηση, µε την ονοµασία Ψυγεία-Παγοποιεία Μακεδονίας ΑΕ. (Entrepτts Frigorifiques de 
Salonique S.A.), είχε κυριότερο µέτοχο τον Επαµεινώνδα Χαρίλαο. Μεταξύ των άλλων µετόχων 
ήταν πάλι ο Ζάννας. Η εταιρεία, µε κεφάλαιο 1,5 εκατοµµύριο δραχµές, απέκτησε µεταπολεµικά 
τις εγκαταστάσεις –40 ψυκτικούς θαλάµους– που είχε κατασκευάσει ο γαλλικός στρατός το 1917 
και τις ανακαίνισε, ενώ παρήγε και πάγο. 

Το 1927, η φίρµα Κάρολος Φιξ, µετά την απόκτηση της εταιρείας Όλυµπος-Νάουσα, 
οργάνωσε την παραγωγή πάγου ιδρύοντας θυγατρική εταιρεία, την Ψυγεία-Παγοποιεία 
Μακεδονίας Α.Ε. Η παραγωγή του παγοποιείου άρχισε στις 15-5-1927, µε ηµερήσια απόδοση 
6.000 στήλες (κολώνες). Οι 1.000 στήλες αποστέλλονταν στην Αθήνα, η υπόλοιπη ποσότητα 
καταναλωνόταν στην περιοχή. Το τιµολόγιο χρέωσης προς τους ιδιώτες ήταν 9 δραχµές ανά 
κολώνα ή 5 δραχµές ανά µισή κολώνα. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 91. Μονάδες παραγωγής στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας κ.λπ. κατά τη 

δεκαετία του 1920. 
Το 1940, στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό λειτουργούσαν 5 µονάδες 

και στην παραγωγή ψύξης 3. 
 
6.2.4.5. Μεταλλουργία. 
Ο ρόλος της πόλης και η φυσιογνωµία της τοπικής αγοράς δεν επέβαλλαν, ούτε µετά την 

περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, την ανάπτυξη βαριάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας. 
Επιχειρήσεις µικρού και µέσου µεγέθους της Νότιας Ελλάδας, µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους, εγκατέστησαν υποκαταστήµατα στην πόλη. Το γεωργικό µηχανουργείο “Η σφύρα”, 
του Βόλου, άνοιξε υποκατάστηµα στην οδό Ταµπά Χανέ, όπου επισκεύαζε τα γεωργικά 
εργαλεία, πιεστήρια, µαγγανοπήγαδα, άξονες κάρρων κ.λπ., παραγωγής του. Αντιπροσώπευε 
επίσης τα ατµάροτρα MacLaren, 50 και 100 ίππων, τις αλωνιστικές µηχανές Marshall και τις 
θεριστικές µηχανές Osborne. Μία άλλη παρεµφερής µονάδα του Βόλου, η “Θεσσαλία”, είχε 
υποκατάστηµα στην οδό Λέοντος Σοφού. Επισκεύαζε τα ίδια εργαλεία και αντιπροσώπευε τις 
αλωνιστικές µηχανές Clyton. Μεταξύ των παλαιών τοπικών µονάδων, το µηχανουργείο και 
χυτήριο Ε. Φέδη κατασκεύαζε αντλίες, άροτρα, τροχούς. Αντιπροσώπευε τους υδροστροβίλους 
[υδραυλικές τουρµπίνες] Francis. Τέτοιους, ισχύος 350 ίππων, εγκατέστησε στη νηµατουργία 
Σωσσίδης & Φαΐκ, στη Βέροια. Αντιπροσώπευε επίσης τους υδροστροβίλους Felton και τέτοιους 
εγκατέστησε στον κυλινδρικό αλευρόµυλο Χ. Ματθαίου, στη Νάουσα, ισχύος 40 ίππων. Το 
1918, µικρά εργαστήρια σιδηρουργικών εργασιών, που είχαν εξοπλισθεί από τις υπηρεσίες 
ανάπτυξης βιοµηχανικής παραγωγής της Armιe d'Orient, λειτουργούσαν για την εξυπηρέτηση 
των στρατιωτικών αναγκών. Μετά τον Πόλεµο, οι απαιτήσεις της οικονοµίας εξακολούθησαν να 
καλύπτονται από µονάδες µικρού µεγέθους. Μία από αυτές, το παλαιό µηχανουργείο-χυτήριο 
Αχιλλεύς Παπάτσας (από το 1908), διέθετε, το 1919, µηχανικό εξοπλισµό ισχύος 6 ίππων και 
απασχολούσε 10 εργαζόµενους. Το 1925, µεταφέρθηκε στην οδό Αισώπου 2 και ειδικεύθηκε 
στην παραγωγή εξοπλισµού µύλων. Μία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, η Stι Franco-
Hellιnique d'Entreprises Industrielles, που συνέπηξαν οι Α. Ζάννας, Κ. Κύρτσης, Α. Τσίτσης, Α. 



Μακρής κ.ά., µε κεφάλαιο 1,4 εκατοµµύρια δραχµές και 200 εργαζόµενους, διέθετε µονάδα 
καρφοβελονοποιίας και κατασκευής µηχανών, αναλαµβάνοντας επίσης σιδηρουργικές εργασίες 
και συντηρήσεις-επισκευές αυτοκινήτων. 

Κατά τη δεκαετία του 1920, η δοµή της βιοτεχνίας, για σύντοµο διάστηµα, διατηρήθηκε 
αναλλοίωτη. Πενήντα χαλκουργεία και σιδηρουργεία λειτουργούσαν σε παραπήγµατα απέναντι 
από την Παναγία Χαλκέων, στο παλιό Καπάνι. Μετά την απόφαση των αρχών για εφαρµογή του 
σχεδίου αναµόρφωσης της περιοχής και κατεδάφιση των κτισµάτων, είχε δοθεί στις επιχειρήσεις 
διορία µέχρι τον Απρίλιο 1927 για τη µεταφορά τους. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 92. Μεταλλουργικές και άλλες συναφείς µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις εν λειτουργία ήταν: 
δύο εργοστάσια αρότρων και γεωργικών εργαλείων,  
ένα κλειθροποιίας,  
ένα εργοστάσιο µολυβδοσωλήνων και σκαγιών,  
τέσσερα καρφοβελονοποιίας,  
τρία εργοστάσια συρµατοπλεγµάτων, εκ των οποίων τα δύο µεγάλα.  
Εκτός των παραπάνω, η πόλη διέθετε αξιόλογο αριθµό των εξής µονάδων:  
µηχανουργεία,  
λεβητοποιεία,  
χαλκουργεία,  
ορειχαλκουργεία, 
χυτήρια,  
κλινοποιεία, κ.ά. 
Το 1940, οι µονάδες και πρόσωπα που ασχολούνταν στον υπό εξέταση κλάδο ήταν οι 

ακόλουθες. 
 
Πίνακας 93. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στον κλάδο της µεταλλουργίας κ.λπ., 

1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.6. Βιοµηχανία-βιοτεχνία ξυλείας κ.λπ. 
Ο κλάδος αυτός ποτέ δεν ξέφυγε από την περιορισµένη κλίµακα εξυπηρέτησης της 

τοπικής αγοράς. Το 1918, οι υπηρεσίες ανάπτυξης βιοµηχανικής παραγωγής της Armιe d'Orient 
είχαν εξοπλίσει µικρά ξυλουργικά εργαστήρια για την κατασκευή των ειδών από ξύλο που 
χρειαζόταν ο στρατός. Μετά τον Πόλεµο, για την κάλυψη των αναγκών της Θεσσαλονίκης 
αρκούσαν ορισµένες µονάδες µικρού µεγέθους. Το ξυλουργείο του Ν. Χαρατσάρη, 
παραδείγµατος χάρη, διέθετε µηχανικό εξοπλισµό ισχύος 5 ίππων και προσωπικό 12 ατόµων. 

Η Sociιtι Franco-Hellιnique des Entreprises Industrielles, εκτός από τις σιδηρουργικές 
εργασίες που αναφέραµε παραπάνω, αναλάµβανε και ξύλινες κατασκευές.  

Στον κλάδο της ναυπήγησης λέµβων και πλοιαρίων, µοναδική επιχείρηση στη 
Θεσσαλονίκη ήταν το ναυπηγείο των Φώσκολου-Εξηνταβελόνη. Εγκαινιάσθηκε στις 11-2-1918. 

Η ακατέργαστη ξυλεία για τις ανάγκες της βιοµηχανίας και βιοτεχνίας προερχόταν κατά 
ένα µικρό ποσοστό από τα γειτονικά δάση, όµως, στο µεγαλύτερο βαθµό, πρώτη ύλη 
αποτελούσαν τα προϊόντα εισαγωγής. Οι ποσότητες της ξυλείας εισαγωγής που διοχετεύθηκαν 
στην αγορά της Θεσσαλονίκης το 1927 ήταν 72.205 τόννοι και το 1928 39.872 τόννοι. Από 
αυτές, το µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε στον οικοδοµικό κλάδο, ενώ ένα µικρό µέρος 
(1.600 τόννοι το 1927, 4.481 τόννοι το 1928) στην επιπλοποιία, βαρελοποιία κ.λπ. 

Μία απασχόληση µε παράδοση στη βιοποριστική δραστηριότητα του λαού, τα είδη 
λαϊκής τέχνης, επεκτάθηκε µετά το 1922, περιορίζοντας την αυξηθείσα ανεργία. Το 1927, η 



∆ιεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης πρόβαλε τα είδη λαϊκής τέχνης µε τον ανατολικότερο ή 
αγιορείτικο χαρακτήρα του Βορρά και έδειξε στους βιοτέχνες, χειροτέχνες και µικρεµπόρους το 
νέο δρόµο εργασιακής απασχόλησης και προσπορισµού κέρδους. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 94. Ξυλουργικές και άλλες µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις στη βιοµηχανία ξύλου ήταν:  
αρκετά ξυλουργεία,  
επιπλοποιεία,  
καρεκλοποιεία,  
καλαθοποιεία,  
ένα εργοστάσιο κατασκευής µουσικών οργάνων,  
ένα εργοστάσιο παιδικών παιχνιδιών (το ίδιο που προαναφέραµε στον κλάδο των 

χηµικών προϊόντων ότι κατασκεύαζε και πυροτεχνήµατα). 
Αξιόλογες µονάδες εν λειτουργία ήταν επίσης:  
δύο εργοστάσια πλεκτών επίπλων,  
επτά σαρωθροποιεία, εκ των οποίων τρία µεγάλα,  
τέσσερα εργοστάσια φελλοποιίας, εκ των οποίων τα δύο µεγάλα.  
Το 1940, υπήρχαν οι εξής ασχολίες: 
 
Πίνακας 95. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στον κλάδο του ξύλου, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.7. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες δέρµατος. 
Ο κλάδος του δέρµατος, παραδοσιακή ειδικότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, 

επέζησε και µετά την τουρκοκρατία. Η Armιe d'Orient, το 1918, διέθετε µία µονάδα που παρήγε 
βούρτσες για τις ανάγκες των στρατιωτών. Η βυρσοδεψία προσαρµόσθηκε στις επιταγές του 
απαραίτητου –αν και επίπονου– εκσυγχρονισµού. Το 1916, οι απαιτήσεις της υγιεινής ώθησαν 
τις αρχές να δώσουν στα βυρσοδεψεία διορία ως το τέλος Ιουνίου για να µεταφερθούν έξω από 
την πόλη. Το ιστορικό βυρσοδεψείο Γεωργίου, που ανήκε σε οικογένεια βυρσοδεψών που 
µάθαιναν την τέχνη από πατέρα σε γιο, εξελίχθηκε, το 1919, στην πρότυπη µονάδα Αφοί Ν. 
Γεωργίου & Σία, µε ισχύ 80 ίππων, που θεωρούνταν το µεγαλύτερο των Βαλκανίων. Με µία 
επένδυση 30.000 λιρών στερλινών, σε κτίσµα κατασκευής από µπετόν αρµέ που βρισκόταν µετά 
τα σφαγεία της πόλης, διέθετε ισχύ 80 ίππων και παρήγε ετησίως 2.000 τόννους δερµάτων. Το 
βυρσοδεψείο Μπένη εξελίχθηκε, το 1921, στη Μακεδονική Βυρσοδεψία, µε µετέχοντες τους 
αδελφούς Μπένη, τον Αθανασίου και Αντωνίου. ∆ιέθετε ισχύ 150 ίππων και απασχολούσε 50 
εργαζόµενους.  

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 96. Βυρσοδεψεία και άλλες µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις εν λειτουργία ήταν ένδεκα βυρσοδεψεία, πολλά 

εργαστήρια υποδηµάτων, δερµάτινων ειδών κ.λπ.  Το 1934, ιδρύθηκε η εταιρεία υποδηµάτων 
Αλυσίδα, η οποία εγκαταστάθηκε το 1935 στην οδό Αθηνών. Η παραγωγή της ήταν κυρίως 
λαϊκά-εργατικά παπούτσια. 

Το 1940, διακρίνονταν οι ακόλουθες δραστηριότητες. 
 
Πίνακας 97. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στον κλάδο του δέρµατος, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.8. Νηµατουργία και υφαντουργία. 



Οι τέχνες της κλώσης και ύφανσης επέζησαν από τους πολέµους και εξακολούθησαν να 
ανθούν. Σε ορισµένες από τις µονάδες νηµατουργίας και υφαντουργίας, που λειτουργούσαν πριν 
από τον Πόλεµο, επήλθαν αλλαγές ιδιοκτησίας και πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις νέων 
κεφαλαίων και επεµβάσεις στους εργοστασιακούς χώρους. Το ιστορικό εργοστάσιο Torres 
(Nouvelle Filature) αποκτήθηκε, το 1919, από την Πιεράκος-Οικονοµόπουλος & Σία. 
Απασχολούσε 400 εργαζόµενους. Στις εγκαταστάσεις, επί τουρκοκρατίας, της επιχείρησης Sociιtι 
Ottomane pour la Fabrication de Fez et Tissus λειτούργησε το 1924 η εταιρεία Εργάνη Α.Ε. 
[ΥΦΑΝΕΤ], µε κυριότερους µετόχους τους Αθανάσιο Μακρή και Γ. Μήλιο. ∆ιέθετε ισχύ 430 
ίππων και απασχολούσε περί τους 400 εργαζόµενους. Η παλαιά µεταξουργία Καζάζης-
Τουρπάλης µετεξελίχθηκε, το 1924, στην εταιρεία Ι. Καζάζης, µε 80 εργαζόµενους. Μεγάλες 
επενδύσεις, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1920, ήταν αυτή της επιχείρησης 
νηµατουργίας και υφαντουργίας Γρηγόρης Τσίτσης και Υιός, το 1921, µε ισχύ 90 ίππων και 
προσωπικό 300 ατόµων, και του εργοστασίου κουβερτών Ρωξάνη, του Ρ. Τζιµπίρογλου, το 1927, 
που απασχολούσε 100 άτοµα. Ωστόσο, µολονότι η βαµβακονηµατουργία, εριουργία και 
µεταξουργία αυτή την εποχή ήταν αναπτυγµένες, η αύξηση της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο 
οδήγησε σε εισαγωγές σχετικών προϊόντων. 

Η τέχνη της βαφής ήταν µία παραδοσιακή ειδικότητα. Στην πλατεία Ιπποδροµίου, ήταν 
συγκεντρωµένες δέκα περίπου επιχειρήσεις, στο χώρο το γνωστό ως “τα βαφεία της 
Ιπποδροµίου”. Ο κύκλος εργασιών ήταν ικανοποιητικός και επεκτεινόταν µέχρι τα χωριά της 
περιφέρειας, από όπου παραλάµβαναν ρούχα για βαφή. Ιδιοτυπία του επαγγέλµατος ήταν η 
κλειστή συντεχνιακή οργάνωση που ίσχυε επί τουρκοκρατίας, η οποία επέζησε και κατά την 
κατοπινή περίοδο. Στα στοιχεία της µαρτυρίας που µας κατέθεσε ο Θεόδωρος Αθανασίου, 
γεννηθείς το 1913, από 15 χρονών στα βαφεία –δηλαδή από το 1928–, είναι εµφανές αυτό το 
πνεύµα. Ο πατέρας του Θεόδωρου Αθανασίου –ο µάστορας µπαρµπα-Γιάννης Αθανασίου–, ήταν 
ένας από τους ιδιοκτήτες βαφείς. Αρχικά παραγιός, πήρε την επιχείρηση από το µάστορά του 
µετά το θάνατο του τελευταίου. Ο ίδιος ο µπαρµπα-Γιάννης πέθανε το 1940, αφήνοντας το 
επάγγελµα στα χέρια του γιου του Θεόδωρου. Ο Θ. Αθανασίου θυµάται ότι οι βαφείς επέµεναν 
να κρατούν τη συντεχνία κλειστή, τηρώντας πλήρες το τελετουργικό των παλαιότερων χρόνων –
ένα από τα χαρακτηριστικότερα σηµεία της αφήγησης είναι τα ετήσια µνηµόσυνα στη µνήµη των 
πεθαµένων µαστόρων, κατά τα οποία συγκεντρώνονταν έχοντας ένα ταψί µε κόλλυβα στη µέση–. 

Τα οικιακά επαγγέλµατα αυτού του κλάδου ήταν ένα αντικείµενο που έτυχε ενθάρρυνσης 
εκ µέρους του Εποικισµού κατά την αναζήτηση τρόπων προσπορισµού κέρδους για τους 
πρόσφυγες. Μέχρι τα τέλη του 1930, τα κεφάλαια που επενδύθηκαν προς όφελος των προσφύγων 
για την οικιακή βιοτεχνία (ταπητουργία, υφαντουργία) ήταν πάνω από 2 εκατοµµύρια δραχµές. Η 
απασχόληση των γυναικών στην οικιακή υφαντουργία οδήγησε στην παραγωγή µίας γκάµας 
προϊόντων, από λεπτά µεταξωτά υφάσµατα µέχρι µάλλινα κιλίµια, µε ποικιλία χρωµατισµών από 
ζωηρά χρώµατα µέχρι bariolι [ανακατεµένα χρώµατα].  

Η ταπητουργία, µία βιοποριστική δραστηριότητα του λαού που, µαζί µε τα είδη λαϊκής 
τέχνης, είχε παράδοση, γνώρισε µεταπολεµικά αξιόλογη εξέλιξη. Μετά το 1922, µεταξύ των 
προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα περιλαµβάνονταν 30.000 ειδικευµένοι ταπητουργοί. 
Πεπειραµένες εργάτριες, σχεδιαστές, χρωµατιστές και τεχνίτες άλλων ειδικοτήτων εντάχθηκαν 
στην Ελλάδα σε µικρές µονάδες, µέσα στις οποίες συνέχισαν την παράδοση των πατρίδων τους. 
Τα πρώτα εργαστήρια φιλοτεχνούσαν χαλιά τύπου Usak και Sivas. Η ετήσια παραγωγή τους σε 
όλη τη χώρα ξεπέρασε, το 1924, τα 50.000 τετραγωνικά µέτρα. Στη Θεσσαλονίκη, νέα 
εργαστήρια δηµιουργήθηκαν (µεταξύ τους, δύο µε µορφή ανώνυµης εταιρείας ). Το ∆εκέµβριο 
1925 λειτούργησε, στον κήπο Βασιλέως Γεωργίου, το ταπητουργείο του Ευστ. Βασιλειάδη, το 
αρχαιότερο που µεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, µε 8 τεχνίτες και 40 εργάτριες. Ο ιδιοκτήτης, 
πριν από τη δραστηριοποίησή του στη Θεσσαλονίκη διηύθυνε, στην Καισάρεια της Καπαδοκίας, 
οικογενειακό εργοστάσιο που είχε ιδρυθεί το 1867. Το 1928, επί αριθµού 5.540 ιστών, στη 
Μακεδονία υπήρχαν 400 στη Θεσσαλονίκη, 180 στη Βέροια –κατανεµηµένοι σε 4 
ταπητουργεία–, 100 στην Έδεσσα –σε 6 ταπητουργεία–, 700 στις Σέρρες-∆ράµα-Καβάλα. 



Εξάλλου, σε ιστούς εγκαταστηµένους στα σπίτια των προσφύγων, βρήκαν απασχόληση τα θήλεα 
µέλη των οικογενειών. Η ύφανση χαλιών εξελίχθηκε σε µία βασική απασχόληση του γυναικείου 
προσφυγικού πληθυσµού. Το 1924, στη Θεσσαλονίκη, οι γυναίκες ήδη εργάζονταν σε µεγάλο 
αριθµό, ώστε ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων κατοίκων σε αυτή τη δραστηριότητα 
ανήλθε στα 6.000 άτοµα. Με τη συνεισφορά τους προστέθηκε, τον ίδιο χρόνο, στην παραγωγή 
των εργαστηρίων µία επιπλέον ποσότητα περίπου 17.000 τετραγωνικών µέτρων. Το 95% των 
προϊόντων πωλούνταν στο εξωτερικό. Το κράτος συµπαραστάθηκε, το 1929, στην ταπητουργία 
προωθώντας, δυνάµει του νόµου 4251, τη σύσταση του Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισµού. 
Το ίδρυµα ήταν αυτόνοµο και διευθυνόταν από ένα δωδεκαµελές συµβούλιο. Είχε την έδρα του 
στην Αθήνα –όπου στεγαζόταν στο µέγαρο του Μετοχικού Ταµείου– και δραστηριότητα σε όλη 
τη χώρα, ενώ για την τόνωση των εξαγωγών είχε ιδρύσει γραφεία και στο εξωτερικό (Παρίσι, 
Λονδίνο και Βιέννη). Στη Θεσσαλονίκη, διέθετε γραφεία και αποθήκες στην οδό Εγνατία 55α, 
στο τέµενος Χαµζά-βέη. 

Οι συνθήκες ανάπτυξης της ταπητουργίας στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν οι ιδανικές. Η 
εγκατάσταση των προσφύγων του Usak στα περίχωρα προς βορρά, στο Λεµπέτ, µέρος 
κατάλληλο για γεωργικούς πληθυσµούς, θεωρήθηκε λανθασµένη επιλογή. Ήταν πληθυσµοί 
εγκλιµατισµένοι σε τόπους µε ξηρό ψυχρό κλίµα, διαφορετικούς από τη νέα τους κατοικία, µε 
την υγρασία και την ενδηµική ελονοσία. Στις πατρίδες τους, οι γυναίκες υφάντριες 
προηγουµένως παρήγαγαν 70 γραµµές ηµερησίως, ενώ στη Θεσσαλονίκη 40 µόνο, µία µειωµένη 
απόδοση που µεταφραζόταν σε ζηµία, από τις διαφεύγουσες εξαγωγές, ίση µε ένα εκατοµµύριο 
λίρες Αγγλίας. Κατάλληλος τόπος εγκατάστασης, σχολιαζόταν, θα ήταν τότε τα οροπέδια της 
Μακεδονίας, όπως του Σόροβιτς ή της Φλώρινας. 

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 98. Υφαντουργικές και άλλες συναφείς µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις εν λειτουργία ήταν:  
οκτώ εργοστάσια καλτσοποιίας,  
τέσσερα µεταξουργεία,  
δεκαπέντε υφαντουργεία,  
δεκαπέντε ταπητουργεία που λειτούργησαν από τη στιγµή που ήρθαν οι πρόσφυγες,  
δώδεκα νηµατουργεία,  
δέκα πλεκτήρια,  
ένα εργοστάσιο γιούτας, 
ένα εργοστάσιο κάνναβης, 
οµβρελλοποιεία,  
πιλοποιεία,  
κορδονοποιεία,  
εργοστάσια ετοίµων ενδυµάτων, υποκαµίσων. 
Το 1940, υπήρχαν:  
 
Πίνακας 99. Η κατανοµή των δραστηριοτήτων στη νηµατουργία, υφαντουργία κ.λπ., 

1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.9. Βιοµηχανία-βιοτεχνία χάρτου. 
Η βιοµηχανία-βιοτεχνία στον κλάδο χάρτου, η οποία αντιπροσωπευόταν από µία 

χαρτοποιία, πολλά τυπογραφεία, λιθογραφεία, κυτιοποιεία, χαρτοσακκουλοποιεία, φωτογραφεία, 
επιχειρήσεις χαρτονιών κ.λπ., είχε αξιόλογο κύκλο εργασιών. 

Το 1925 λειτούργησε θυγατρική µονάδα λιθογραφίας της φίρµας Ασπιώτης, µε ισχύ 20 
ίππων και 60 εργαζόµενους. Το 1928, η επιχείρηση πέρασε στην εταιρεία Κ. Σαράτσης Α.Ε.  

Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 



 
Πίνακας 100. Ο κλάδος χάρτου κατά τη δεκαετία του 1920. 
Η Ελληνική Χαρτοποιία Μακεδονίας, του Ισαάκ Άντζελ, προήλθε το 1936 από τη 

χαρτοποιία που ιδρύθηκε από τον ίδιο το 1929. ∆ιέθετε ισχύ 80 ίππων και απασχολούσε 30 
άτοµα. 

Μέχρι το 1940, είχαν ευδοκιµήσει στον κλάδο οι ακόλουθες επιχειρήσεις. 
 
Πίνακας 101. Οι δραστηριοτήτες στον κλάδο χάρτου, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.2.4.10. Καπνοβιοµηχανία. 
Η µέριµνα της ελληνικής κυβέρνησης για το βιοµηχανικό και εµπορικό κύκλωµα του 

καπνού, που εκδηλώθηκε αµέσως µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, συνεχίσθηκε και τα 
επόµενα χρόνια. Το 1916 κατατέθηκε από το ∆ραγούµη, Υπουργό Οικονοµικών, νέο νοµοσχέδιο 
που ρύθµιζε σχετικά µε τον καπνό θέµατα. Η κυριότερη επιδίωξη των καπνοβιοµηχάνων των 
Νέων Χωρών ήταν να συνεχισθεί η φοροαπαλλαγή τους.  

Στη Μακεδονία, οι δύο κυριότερες δραστηριότητες στον κλάδο, η επεξεργασία των 
καπνοφύλλων και η παραγωγή µορφών κατανάλωσης καπνού, παρουσίασαν διακυµάνσεις. Στον 
τοµέα της καπνεργασίας, κατά το διάστηµα 1916-1918 παρατηρήθηκε στασιµότητα, εξαιτίας της 
βουλγαρικής κατοχής στις καπνοπαραγωγούς περιοχές. Ο πόλεµος υποχρέωσε τους Αµερικανούς 
επιχειρηµατίες να εγκαταλείψουν την ανάµιξη µε τα αρωµατικά ανατολικά καπνά και να 
καταφύγουν σε φθηνότερες ποιότητες. Μετά τον πόλεµο, η µικρή διαθέσιµη ποσότητα και η 
µεγάλη ζήτηση ώθησαν τις καπνικές επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν αποθέµατα ασφαλείας 
αγοράζοντας καπνά σε υψηλές τιµές. Με την προσωρινή άνθηση της καπνοπαραγωγής, 
ορισµένοι αγρότες έγιναν και επιχειρηµατίες, οργανώνοντας χωρική επεξεργασία σε πρόχειρες 
εγκαταστάσεις στα σπίτια τους, απασχολώντας µερικούς εργάτες, µεταφέροντας το προϊόν στην 
πόλη εξ ιδίων µέσων κ.λπ. Η ευφορία κράτησε ως το 1923, οπότε η µεγάλη εσοδεία, η βαριά 
φορολογία και η απότοµη πτώση του συναλλάγµατος επέφεραν κρίση. 

Ανάµεσα στα είδη κατανάλωσης καπνού, το πιο κοινό ήταν το σιγαρέτο. ∆εδοµένου ότι 
η συνολική διαδικασία κατασκευής του ήταν υπό την επίβλεψη του ελληνικού δηµοσίου, η κοπή 
των φύλλων του καπνού εκτελούνταν στα δηµόσια καπνοκοπτήρια, τα γνωστά και ως δηµόσια 
καπνεργοστάσια.  Το 1918, το ∆ηµόσιο Καπνοκοπτήριο Θεσσαλονίκης στεγαζόταν στις 
αποθήκες του Μονοπωλίου [Rιgie]. Οι επιχειρήσεις παραγωγής σιγαρέτων –ονοµάζονταν αρχικά 
καπνεργοστάσια– προωθούσαν το προϊόν στο εµπόριο είτε σε µορφή χύµα είτε κυτιοποιηµένο 
υπό ποικίλες ονοµασίες (σήµατα [µάρκες]). Για την εξεύρεση κατάλληλης ονοµασίας κάθε 
ποιότητας απαιτούνταν διορατικότητα, διότι η επιτυχής ονοµασία, µία επίκαιρη για παράδειγµα – 
όπως το όνοµα ενός πολιτικού (Βενιζέλος)–, εξασφάλιζε πελατεία. Οι ίδιες µονάδες 
περιλάµβαναν στην παραγωγή τους, εκτός από τα σιγαρέτα, και άλλα είδη κατανάλωσης καπνού 

Στην παραγωγή ειδών κατανάλωσης καπνού, τις πρώτες αρνητικές επιδράσεις της 
εµπόλεµης κατάστασης µετά το 1912 ακολούθησε µία οµαλοποίηση και ανάκαµψη του κλάδου. 
Στη Θεσσαλονίκη, ίσως ο πόλεµος να είχε τονωτικό –αντί για ανασταλτικό– αποτέλεσµα στον 
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Το 1916, µόνο κατά το µήνα Απρίλιο κόπηκαν 80.000 
χιλιόγραµµα καπνού, από τα οποία τα 35.000 στο ∆ηµόσιον Καπνοκοπτήριον Θεσσαλονίκης. 
∆ιατέθηκαν ντόπια κεφάλαια για τη δηµιουργία καπνεργοστασίων. Το 1913, ιδρύθηκε η 
σιγαροβιοµηχανία Αφοί Ι. Καρακίτη. ∆ηµιουργήθηκε το εργοστάσιο Νέστος, του οποίου ένας 
από τους ιδρυτές ήταν ο Κ. Τουρνιβούκας [ή Τορνιµβούκας ή Τορνιβούκας], και το Σάντος, µε 
ιδρυτή τον Α. Μοδάϊ, που κάηκε. Το Άτλας, µε ιδρυτή τον Ν. Ναξιάδη (στη συνέχεια περιήλθε 
στην ιδιοκτησία του ∆ούκα Σαχίνη), τον Ιανουάριο 1915 είχε παραγωγή περίπου 2.000 
χιλιόγραµµα, τον Ιανουάριο 1916 έφθασε στο δεκαπλάσιο, περίπου 20.000 χιλιόγραµµα. Το 
Σαλόνικα (Salonica Cigarette Co.), µε παραγωγή και κατανάλωση 50% πάνω από τα άλλα 
εργοστάσια της Θεσσαλονίκης, είχε υποκαταστήµατα στο Κάιρο και Αλεξάνδρεια. Το 



καπνεργοστάσιο Αβέρωφ, στην οδό Φράγκων –έναντι της σχολής των Φρέριδων [Ecole des 
Frθres de Saint Vincent de Paul]–, παρήγε ηµερησίως 10.000 πακέτα “καπνού µε σιγαρόχαρτο” 
[σιγαρέτα]. Άλλα καπνεργοστάσια ήταν του Παπαναστασίου, του Γιαννουκάκη-Πρωτοπαππά, το 
Όλυµπος (του Α. Αλεξόπουλου)  κ.λπ. Παράλληλα προχωρούσε η κατασκευή τσιγαρόχαρτου. 
Ένα τέτοιο εργοστάσιο που λειτουργούσε το 1915 ήταν το Νέα Ελλάς του Τσαούση. 

Στην αγορά της Θεσσαλονίκης, ανάµεσα στα προϊόντα των εργοστασίων που 
κυκλοφορούσαν, µε επικρατέστερα τα σιγαρέτα µε κατοχυρωµένο σήµα, η µάρκα Η Σηµαία της 
Salonica Cigarette Co., προς 0,50 δραχµές ανά κυτίο, είχε ικανοποιητική κυκλοφορία. Ο Χ. 
Μήλιος κυκλοφορούσε τη µάρκα Πριγκίπισσα, προς 0,50 - 0,70 δραχµές ανά κυτίο σιγαρέτων ή 
(για καπνά φέτα) 0,30 - 0,40 δραχµές ανά κυτίο. Κυκλοφορούσαν επίσης η µάρκα “Η Νίκη”, του 
καπνεργοστασίου Σαχίνη (Άτλας), και η Ζενίθ. Το Άτλας παρήγε και χειροποίητα σιγαρέτα. Το 
καπνεργοστάσιο Γιαννουκάκη-Πρωτοπαππά είχε µάρκες σιγαρέτων τις Κίρκη, Αυγή, Φως. Το 
καπνεργοστάσιο Καρακίτη είχε ειδικότητα στο τουµπεκί ατζέµικο  αλλά και στα σιγαρέτα (η 
µάρκα Βένους Καρακίτη). 

Το 1919, οι κυριότερες επιχειρήσεις ήταν οι Άτλας, Βαλκάν, Ναχµίας, Νέστος, Αφοί 
Καρακίτη. 

Το καπνεργοστάσιο Άτλας του ∆ούκα Σαχίνη ξεκίνησε από το ισόγειο και κατέλαβε στη 
συνέχεια όλο το Τελτζή Χαν, µε γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις. Το 1919 απασχολούσε 250 
άτοµα, τα 240 εργάτριες, από τις οποίες οι 200 ήταν προσφυγοπούλες που εξειδικεύθηκαν στην 
κατασκευή των σιγαρέτων, µε ηµεροµίσθιο 6-10 δραχµές. Μέσα στην παραγωγή, τα κορίτσια 
εξελίχθηκαν –φορούσαν πλέον διαφανή πουκάµισα, µεταξωτές κάλτσες, λουστρινένια γοβάκια 
και µεταξωτούς φιόγκους–. Ο Σαχίνης λάνσαρε νέα µάρκα σιγαρέτων προσιτών στην τιµή, 
βάζοντας πλάνο εξόδων στους εργάτες καταναλωτές (8 ώρες εργασία - 0,80 δραχµές το 24ωρο), 
ονοµάζοντας τη µάρκα "8" και κοστολογώντας το κυτίο των 24 σιγαρέτων 0,80 δραχµές. Στο 
υπόγειο λειτουργούσαν 2 σιγαροποιητικές µηχανές, µε ηµερήσια παραγωγή 200.000 σιγαρέτα 
εκάστη, 2 µηχανές σιγαροσωλήνων, επίσης 4 κοπτικές µηχανές που σιγαροποιούσαν ηµερησίως 
1,5 τόννους καπνού. Μάρκες του Άτλας ήταν οι Βενιζέλος, Αριστοκράτης, Ελπίς, Έλλη, Σκρα, 
Λαϊκά, Λόρδος, Νίκη, Dames, Picolo, Montecarlo, Χανούµ, Γενιτζέ, Ανακτορικά. 

Το µεγάλο καπνεργοστάσιο Μπαλκάν [Βαλκάν (Balkan)] έκανε τα εγκαίνιά του το 
Σεπτέµβριο 1918. Ιδιοκτήτες ήταν οι αδελφοί Κ. και Ι. Τουρνιβούκα, γιοι του Ρ. Τουρνιβούκα, 
και ο Α. Στάλιος.  

Η σιγαροβιοµηχανία Ναχµίας, µε ιδιοκτήτες Ισραηλίτες, τον Αύγουστο 1919 εγκαινίασε 
την παραγωγή µε µηχανές. Η σιγαροβιοµηχανία Νέστος, το 1919, ανήκε στον Αλέξανδρο Ζήση 
και στεγαζόταν στην οδό Ναούσης.  

Το 1922, µία πυρκαγιά µετέτρεψε σε ερείπια το κτίριο της Salonica Cigarette Co. και 
κατέστρεψε της µοντέρνες µηχανές κοπής των φύλλων καπνού. Η ίδια πυρκαγιά αποτέφρωσε την 
καπναποθήκη της Alston Tobacco Co., µε όλο το εµπόρευµα που φυλασσόταν εντός. Οι εταιρείες 
ήταν ασφαλισµένες σε ξένες ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η εξαγωγή σιγαρέτων ήταν ελάχιστη, εξαιτίας των υψηλών τελωνειακών δασµών που 
επιβάλλονταν στο εξωτερικό. Η διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης των κεφαλαίων 
είχε συνέπεια τη δηµιουργία µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρεία 
Βιοµηχανίας Καπνού (Sociιtι Anonyme Hellιnique pour l’Industrie de Tabacs), µε κεφάλαιο, το 
1925, ύψους 25.000.000 δραχµών, ήταν διάδοχος των οίκων Γιαννουκάκης-Πρωτόπαπας, Νέστος 
Α.Ε. και Σταµούλης. Είχε έδρα την Αθήνα και υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη. 
Χρησιµοποιούσε καπνά Μακεδονίας και Αγρινίου. Οι µάρκες ήταν: Rex, Πρύτανις, Baffra, Εγώ, 
Άλφα, Maden. 

Το 1927, λειτουργούσαν στη Θεσσαλονίκη 4 ιδιωτικά καπνεργοστάσια, στα οποία 
εκτελούσε χρέη προϊσταµένου δηµόσιος υπάλληλος. Έκοψαν ποσότητα καπνού ίση µε 609.188 
χιλιόγραµµα, αναλυτικά η επιχείρηση Β. Καραβασίλη 406.860 χιλιόγραµµα, η Ελληνική 
Εταιρεία Βιοµηχανίας Καπνού 151.509 χιλιόγραµµα, η Σαλόνικα 50.259 χιλιόγραµµα, η Άραψ 
560 χιλιόγραµµα. Το 1928, έκλεισαν τα Σαλόνικα και Άραψ. 



Στον πίνακα αναφέρονται επιχειρήσεις εν λειτουργία κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
Πίνακας 102. Καπνικές µονάδες κατά τη δεκαετία του 1920. 
Το 1930, αξιόλογες επιχειρήσεις µε αντικείµενο την επεξεργασία των καπνοφύλλων ήταν 

τρεις δεκάδες περίπου. Στον κλάδο της καπνοβιοµηχανίας ήταν επτά, από τις οποίες οι τέσσερις 
µεγάλες. Το 1940, οι κυριότερες επιχειρήσεις κατανέµονταν ως εξής:  

 
Πίνακας 103. Οι δραστηριοτήτες στον καπνό, 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
 
 
6.3. Ο τριτογενής τοµέας. 
 
6.3.1. Η ενίσχυση της υποδοµής. 
 
Η εξέλιξη από το αναχρονιστικό κοινωνικό καθεστώς επί τουρκοκρατίας στις συνθήκες 

που χαρακτήριζαν τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής στο ελληνικό κράτος άνοιξε ένα νέο 
κεφάλαιο στην ιστορία της οικονοµικής εξέλιξης της περιοχής. Κατά την εποχή της τουρκικής 
κυριαρχίας, ο δευτερογενής τοµέας ήταν, όπως είπαµε, αναιµικός. Οι ξένοι επιχειρηµατίες 
προτιµούσαν να πραγµατοποιούν τοποθετήσεις κεφαλαίων στις χώρες τους, γι' αυτό οι 
επενδύσεις τους, και στη συνέχεια η συσσώρευση κεφαλαίου, στην οθωµανική Μακεδονία 
πραγµατοποιούνταν κυρίως σε έργα υποδοµής που εξυπηρετούσαν το εισαγωγικό-εξαγωγικό 
εµπόριο (εισαγωγές τελικών προϊόντων, εξαγωγές πρώτων υλών). Οι λιµενικές εγκαταστάσεις, οι 
σιδηρόδροµοι ήταν τέτοιες επιλογές. Κατά την ελληνική εποχή, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε 
χρηµατοδοτήσεις µακρόπνοων προγραµµάτων ενίσχυσης της υποδοµής. Καθώς συγκεντρώθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη, µετά τους πολέµους, στην έδρα της Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας, οι 
ανώτατες διοικητικές και λοιπές αρχές ολόκληρης της Μακεδονίας (εκτός από τους νοµούς 
Καβάλας και ∆ράµας), η πόλη αποτέλεσε το κέντρο, από το οποίο εκκινούσαν οι σηµαντικότερες 
αρτηρίες του οικονοµικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Το ντόπιο κεφάλαιο 
προσανατολίσθηκε, σε αυξηµένο βαθµό, στο δευτερογενή τοµέα, αλλά κυρίως κατηύθυνε τις 
επενδύσεις του σε εµπορικές δραστηριότητες.  

Η ενίσχυση της υποδοµής στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της υλοποιήθηκε µε την 
εκτέλεση µεγάλων έργων µε µέριµνα του κράτους. Τα υδραυλικά έργα, το στεγαστικό 
πρόγραµµα, η υποδοµή των µεταφορών και συγκοινωνιών, τα λιµενικά έργα, τα δηµοτικά έργα 
ήταν µερικοί από τους τοµείς για τους οποίους διατέθηκαν µεγάλα κονδύλια.  

 
6.3.1.1. Τα υδραυλικά έργα. 
Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης ήταν µία από τις πτωχότερες της περιφέρειας. Ο κλήρος 

στην περιοχή, κατά µέσο όρο 8-15 στρέµµατα µονάχα, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις να κάνει 
µία οικογενειακή αγροτική παραγωγή αποδοτική, ούτε καν αυτάρκη. Απαιτούνταν τουλάχιστον 
50 στρέµµατα για τη συντήρηση της κάθε οικογένειας. Αιτία της µειονεκτικής κατάστασης ήταν 
η υδρολογική και εδαφολογική σύσταση του χώρου. Παρεµφερή ήταν τα προβλήµατα στις 
γειτονικές πεδιάδες των Σερρών και της ∆ράµας. Τα λιµνάζοντα ύδατα καθιστούσαν µεγάλες 
εκτάσεις ακατάλληλες για καλλιέργεια, αποτρέποντας την αναγκαία αραίωση των αγροτικών 
οικογενειών µε την εγκατάστασή τους στις νέες γαίες, ενώ οι ενδηµικές ασθένειες εξασθενούσαν 
το ανθρώπινο δυναµικό. Οι παραποτάµιες περιοχές ήταν στο έλεος της φύσης. Την άνοιξη του 
1922, το λιώσιµο των χιόνων επέφερε την υπερχείλιση των ποταµών Αξιού και Στρυµόνα, µε 
καταστροφικές συνέπειες. Εκτεταµένες περιοχές βυθίστηκαν στα νερά και οι κάτοικοι σώζονταν 
από τους ψαράδες µε τις βάρκες. Ήταν η χειρότερη πληµµύρα που συνέβη κατά τα δέκα έτη µετά 
την ένταξη της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος. Την άνοιξη του 1928, µετά από έναν 



εξαιρετικά βαρύ χειµώνα σε όλη τη χώρα, συνεχίστηκαν οι χιονοπτώσεις, τις οποίες ακολούθησε 
µακρά περίοδος δριµέος ψύχους, αλλά και ραγδαίες βροχοπτώσεις, εξαιτίας των οποίων τα ύδατα 
του ποταµού Αλιάκµονα κατέκλυσαν την πεδιάδα του Γιδά, του ποταµού Αξιού, το µεγαλύτερο 
τµήµα της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης και του ποταµού Στρυµόνα, την πεδιάδα των Σερρών και 
την περιφέρεια του Σιδηροκάστρου. Οι πληµµυρισµένες περιοχές είχαν έκταση που ξεπέρασε 
κατά πολύ αντίστοιχες των προηγούµενων ετών, οι αγροί µετατράπηκαν σε βάλτο και οι ζηµίες 
που προξενήθηκαν, συνολικού ύψους 52.000.000 δραχµών, έφεραν σε απόγνωση τους πληγέντες 
γηγενείς και προσφυγικούς πληθυσµούς. Για την προστασία των πεδιάδων, τις οποίες διέσχιζαν 
οι ποταµοί, απαιτούνταν υδραυλικά έργα ολκής. 

Οι επεµβάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που κρίνονταν απαραίτητες ήταν:  
- η αποστράγγιση των λιµνών και λοιπών ελωδών εκτάσεων της περιφέρειας Γιαννιτσών, 

Αρτζάν και Αµατόβου, 
- η διευθέτηση των ποταµών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, Μογλενίτσα, 

Εδεσσαίου για την αποφυγή στο µέλλον των πληµµυρών,  
- η κατασκευή νέας κοίτης του ποταµού Αξιού για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έµφραξης 

του Θερµαϊκού Κόλπου, 
- η κατασκευή δευτερευουσών στραγγιστικών διωρύγων και τάφρων,  
- η εκτέλεση έργων συγκοινωνίας, 
- η κατασκευή αρδευτικού δικτύου, 
- η εκτέλεση υδροφρακτικών οχετών, αναχωµάτων και άλλων τεχνικών έργων.  
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη 

Θεσσαλονίκη, το Μάιο 1924, διακήρυξε ότι η κυβέρνησή του επιθυµούσε την ταχεία έναρξη της 
εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών εργασιών στον Αξιό και Στρυµόνα, γι' αυτό σκόπευε να επισπεύσει 
την κατακύρωση των έργων. Ο νέος πρωθυπουργός (από τις 25 Ιουλίου 1824) Θεµιστοκλής 
Σοφούλης επισκέφθηκε στις 18-9-1924 τη Θεσσαλονίκη, για να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης 
των προσφύγων στην περιφέρειά της, καθώς και στις 21-9-1924 τις Σέρρες, περιοχή όπου είχαν 
σηµειωθεί προστριβές µεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των νεοφερµένων. ∆ιαπίστωσε ότι η 
κατάσταση ήταν απογοητευτική, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί η παραµικρή πρόοδος, και έθεσε 
το ζήτηµα της αποξήρανσης της λίµνης των Γιαννιτσών. Αφού υπογράφηκε, το 1925, σύµβαση 
µε την αµερικανική εταιρεία Foundation Co., άρχισε το 1926 η εκτέλεση πολλών έργων στην 
πεδιάδα της Θεσσαλονίκης  και συνεχίσθηκε κατά τα επόµενα 15 χρόνια. Ο υπουργός 
εξωτερικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, εκφωνώντας λόγο στη Θεσσαλονίκη στις 8-1-1928, 
ανέφερε ότι η αποξήρανση της περιοχής του Αξιού δεν ήταν έργο τοπικής µόνο σηµασίας. Ένα 
εκατοµµύριο στρέµµατα αναµενόταν, είπε, να αποδοθούν προς καλλιέργεια, προς αποκατάσταση 
των προσφύγων. Η Foundation Co. δεν επαλήθευσε ωστόσο τις προσδοκίες των ιθυνόντων. 
Χρηµατοδοτικές δυσχέρειες και διαδικασίες επανεκτίµησης των αποφασισθέντων τεχνικών 
έργων ευθύνονταν για τη σηµαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών εκ µέρους της 
εταιρείας, η οποία, µέχρι τέλους του 1927, υστερούσε κατά 6 µήνες από το χρονικό όριο που 
καθόριζε η συµφωνία της µε το ελληνικό κράτος. Ο Παπαναστασίου αναγκάστηκε να αναφερθεί 
στους βραδείς ρυθµούς εργασίας και στο µικρό αριθµό απασχολούµενων εργατών (400 άτοµα) 
και να δηλώσει ότι δεν ικανοποιούνταν οι όροι του συναφθέντος συµβολαίου. Η εταιρεία, από 
την πλευρά της, επικαλούνταν τα εµπόδια που έθετε η στάση των κρατικών επιθεωρητών, όπως η 
εµµονή τους στην απασχόληση εργατών αποκλειστικά Ελλήνων, γεγονός που είχε οδηγήσει στην 
απόλυση πολλών Αρµενίων και Κυπρίων. 

Στη γειτονική πεδιάδα των Σερρών, ήταν αναγκαία η διευθέτηση της κοίτης του ποταµού 
Στρυµόνα, ενώ στην πεδιάδα της ∆ράµας η αποξήρανση των τεναγών των Φιλίππων. Αν και τα 
έργα αυτά κρίνονταν απολύτως απαραίτητα, µέχρι το 1928 δεν είχαν αρχίσει ακόµη. 

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1930, από τα αποξηραντικά έργα στον Αξιό, Λουδία 
και Στρυµόνα αποδόθηκαν προς καλλιέργεια εκτάσεις 500.000 στρεµµάτων και προφυλάχθηκαν 
από τον κίνδυνο πληµµυρών 1,5 εκατοµµύριο στρέµµατα. Τα δύο πρώτα έργα αφορούσαν άµεσα 



τη Θεσσαλονίκη. Τα υδραυλικά έργα συνεχίσθηκαν κατά τα επόµενα χρόνια, µέχρι την εµπλοκή 
της Ελλάδας στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οπότε το 1941 διακόπηκαν. 

Ειδικά για τα υδραυλικά έργα προς όφελος των προσφύγων, τα κεφάλαια που 
επενδύθηκαν µέχρι τα τέλη του 1930 ήταν ύψους 94 εκατοµµυρίων. Από αυτά, για υδραγωγεία, 
φρέατα και γεωτρήσεις διατέθηκαν 80 εκατοµµύρια και για αποστραγγιστικά έργα τα υπόλοιπα 
14 εκατοµµύρια. 

 
6.3.1.2. Η ανοικοδόµηση της πόλης. 
Κατά τα πρώτα έτη της ελληνικής κυριαρχίας, η Θεσσαλονίκη εξακολουθούσε να 

διατηρεί την παλαιά υποδοµή της. Το στεγαστικό πρόβληµα, µε την αρχική επιδείνωση που 
παρουσίασε µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, επέφερε µία αύξηση των ενοικίων που 
κυµαινόταν, το 1915, σε 30-60%. Το οικιστικό ζήτηµα έφθασε σε έσχατο σηµείο µετά τη µεγάλη 
πυρκαγιά του 1917. Στη συνέχεια επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στην τοπογραφία της πόλης. Η 
επίδραση της κοινωνικής συνείδησης στον περιβάλλοντα χώρο και στην κοινωνία, στη νέα 
κατάσταση, µε τις νέες συνθήκες, οδήγησε σε µία διαφοροποίηση της µορφής της πόλης. 

Η ατελής ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, ιστορικά, διαµόρφωσε το περιβάλλον της 
πόλης στη Μακεδονία µε ανάλογο τρόπο. Η τουρκική πόλη δεν είχε µνηµειακό χαρακτήρα. Οι 
µεγάλες κατασκευές δεν παρείχαν χώρους συγκέντρωσης, όπως η πλατεία µπροστά στον 
καθεδρικό ναό και στο δηµαρχείο στη ∆υτική Ευρώπη ή η piazza της ιταλικής πόλης. Ο δρόµος, 
ως σύνδεσµος των αστικών χώρων, είχε βέβαια δυνητικά την προοπτική να γίνει κοινωνικά 
σηµαίνων. Παραδοσιακά, όµως, δεν ήταν χώρος κοινωνικής επαφής. Κανένα λειτουργικό 
στοιχείο δεν επέβαλλε αυτή την κοινωνική επαφή, ούτε κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία ζητιόταν από 
το δρόµο. Οι διαστάσεις των δρόµων παρουσίαζαν ποικιλία, αλλά γενικά αυτοί ήταν στενοί στο 
κέντρο της πόλης.  

Είναι φυσικό, την αλλαγή στις συνήθειες, στην κοινωνική δοµή, οργάνωση, οικονοµία, 
παρόµοια µε αυτήν που συνέβη µε την επανάσταση των Νεοτούρκων, να την ακολουθεί η 
αλλαγή στο περιβάλλον ώστε αυτό να παρουσιάζει αντιστοιχία. Οι γρήγορες κοινωνικές αλλαγές, 
µετά το 1912 στη Θεσσαλονίκη, το πέρασµα σε αστικό καθεστώς και ο πόλεµος, µε τα 
οικονοµικά και κοινωνικά τους παρεπόµενα, δηµιούργησαν την αναγκαιότητα για ρυµοτοµικές 
αλλαγές στους mahalleler (µαχαλάδες) µε τους στενούς δρόµους. Έκτακτες καταστάσεις όπως η 
πυρκαγιά του 1917 διευκόλυναν την πορεία για τη µετατροπή της παλαιάς Θεσσαλονίκης σε µία 
µοντέρνα πόλη. 

Η υποδοµή στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις γειτονικές περιοχές, µε εξαίρεση τη 
Χαλκιδική που βρέθηκε µακριά από τα δεινά του πολέµου, ήταν το 1917 σε κακή κατάσταση. Η 
έλλειψη σε γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, οικίες, ξενοδοχεία ήταν µετά την πυρκαγιά 
γενικευµένη. Πρόσθετο πρόβληµα ήταν η έλλειψη σε ειδικευµένους οικοδόµους εργάτες και η 
ανικανότητα της διοικητικής αρχής. Σε αυτή τη φάση έµπαιναν επί τάπητος µε οξύτητα όλα τα 
επιµέρους ζητήµατα, όπως η χαρτογράφηση της Θεσσαλονίκης, η κτηµατογράφηση και το 
ρυµοτοµικό της σχέδιο, ανάγκες που πίεσαν την ελληνική κυβέρνηση να θεσπίσει εσπευσµένα τα 
κατάλληλα µέτρα. Η ενέργεια που ωφέλησε και διευκόλυνε την εφαρµογή του σχεδίου ήταν, το 
1917, το κυβερνητικό µέτρο της απαλλοτρίωσης ολόκληρης της έκτασης της πυρίκαυστης ζώνης, 
της διαίρεσης αυτής επί τη βάσει του ρυµοτοµικού σχεδίου σε οικόπεδα και της εκποίησης 
αυτών. Τα µέτρα και οι σχετικές µε αυτά εργασίες ακολούθησαν τις διατάξεις των νόµων 1394 
και 1745, οι οποίοι διαλάµβαναν όλες τις λεπτοµέρειες οικονοµικής, τεχνικής και διοικητικής 
φύσης. Παρέστη ανάγκη καταρτισµού ειδικού νοµικού προσώπου, της Κτηµατικής Οµάδας, το 
οποίο συνέθεταν όλα τα παλαιά ακίνητα εντός της έκτασης της πόλης που είχε πληγεί από την 
πυρκαγιά. Οι παλαιοί ιδιοκτήτες των ακινήτων θεωρήθηκαν εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες της 
πυρίκαυστης ζώνης. Το δικαίωµα ιδιοκτησίας τους πιστοποιούνταν µε οµόλογα, τα λεγόµενα 
κτηµατόγραφα, τα οποία αντιπροσώπευαν την αξία των ακινήτων. Σωµατεία δηµιουργήθηκαν, τα 
οποία είχαν στόχο καταστατικά την υπεράσπιση των συµφερόντων των µελών. Ο Σύνδεσµος 
Ιδιοκτητών 3ου τοµέως ιδρύθηκε στις 8-7-1924, από 7 ιδρυτικά µέλη –5 Ισραηλίτες και 2 



Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Michel Nissim. Ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών 2ου τοµέως ιδρύθηκε στις 
30-10-1926 από 15 ιδρυτικά µέλη –τα 13 Ισραηλίτες και τα 2 Έλληνες–, µε πρόεδρο το Βασίλειο 
Κατωπόδη. 

Κατά την εκποίηση των νέων οικοπέδων της πυρίκαυστης ζώνης, από την επιπλέον 
διαφορά στο τίµηµα αυτών προέκυψαν καθαρά κέρδη 170.000.000 περίπου δραχµών, τα οποία 
διατέθηκαν για τη ρυµοτοµία των τµηµάτων του νέου σχεδίου εντός της πυρίκαυστης ζώνης, για 
τις ρυµοτοµίες σηµαντικών αρτηριών που κείτονταν στις παρυφές της πυρίκαυστης ζώνης, για 
ορισµένα έργα κοινής ωφέλειας της πυρίκαυστης, καθώς και για τα έξοδα της ειδικής υπηρεσίας 
(Γραφείο Σχεδίου Θεσσαλονίκης) της επιφορτισµένης µε την εφαρµογή του νέου σχεδίου της 
πόλης.  

Η ανοικοδόµηση της αποτεφρωµένης πόλης ενδιέφερε σε µεγάλο βαθµό πολλούς 
επιχειρηµατίες του εξωτερικού ειδικευµένους στον κλάδο των κατασκευών. Εξάλλου, έδιδε στο 
ξένο εµπορικό κεφάλαιο την ευκαιρία ανταπόκρισης στην τεράστια ζήτηση οικοδοµικών υλικών, 
καθώς και παρεµφερών ειδών, που θα ακολουθούσε. Πράγµατι, µία εκκρηκτική δραστηριότητα 
σηµειώθηκε στην ανοικοδόµηση. Το 1922, οι επενδύσεις στον τοµέα των κατασκευών ανήλθαν 
στα 30 εκατοµµύρια δραχµές. Ως προς τα κατασκευαστικά υλικά, µε εξαίρεση τα τούβλα και τα 
κεραµίδια τοπικής παραγωγής σε επαρκείς ποσότητες, επιλέχθηκαν και εισήχθησαν τα χαµηλών 
τιµών προϊόντα των χωρών φθηνού συναλλάγµατος της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.  

Για τη διευκόλυνση της ταχείας ανοικοδόµησης της πόλης, επιτράπηκε από το κράτος σε 
όσους θα οικοδοµούσουν στην πυρίκαυστη ζώνη η ατελής εισαγωγή από το εξωτερικό 
οικοδοµήσιµων υλών. Πρόσθετο µέτρο ήταν η απαλλαγή των ιδιοκτητών, επί µία δεκαετία, από 
το φόρο οικοδοµών. 

Η ανοικοδόµηση εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις επιταγές του νέου ρυµοτοµικού σχεδίου 
της πυρίκαυστης ζώνης, που εκπόνησε επιτροπή από ηµεδαπούς και ξένους αρχιτέκτονες, 
διορισµένη από το υπουργείο Συγκοινωνίας. Συµµετείχαν οι αρχιτέκτονες Ernest Hιbrard (1875-
1933), E. Mawson, Α. Ζάχος και Κ. Κιτσίκης, καθώς και οι µηχανικοί Α. Γκίνης και J. Pleyber, 
µε σύµβουλο αρχιτέκτονα τον T. Mawson. Εκτός από την οριζοντιογραφική τακτοποίηση του 
σχεδίου, επιβλήθηκε νοµοθετικά, αµέσως µετά την έναρξη της εφαρµογής του νέου σχεδίου, και 
οικοδοµικός κανονισµός, ο οποίος καθόριζε τα ύψη των οικοδοµών, την αρχιτεκτονική 
διαµόρφωση των προόψεών τους και την εσωτερική τους διάταξη. Με το ∆ιάταγµα της 22 
Νοεµβρίου 1922, συστήθηκε στην πόλη Γραφείο Σχεδίου Πόλεως. Σε αυτό υπηρετούσαν έξι 
µηχανικοί αρχιτέκτονες και τρεις τοπογράφοι µε βοηθούς και τοπογραφικά συνεργεία. Η 
υπηρεσία απαρτιζόταν από τέσσερα τµήµατα, το Αρχιτεκτονικό, το Κτηµατολογικό, το 
Τοπογραφικό και το τµήµα εφαρµογής του Σχεδίου. Το Τοπογραφικό τµήµα εκπόνησε ένα 
πλήρες σχέδιο της Θεσσαλονίκης, µε επέκταση προς όλες τις κατευθύνσεις, περιλαµβάνοντας 
τους προσφυγικούς συνοικισµούς που ανεγείρονταν τότε στα περίχωρα της πόλης. Το τµήµα 
εφαρµογής του Σχεδίου ασχολήθηκε µε τα συναφή ζητήµατα, όπως ο έλεγχος και η έγκριση 
µελετών των υπό ανέγερση οικοδοµών, η παρακολούθηση των οικοδοµικών εργασιών, η έκδοση 
τίτλων ιδιοκτησίας των πωληθέντων οικοπέδων της πυρίκαυστης ζώνης. Το 1930, το 
εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως εκτεινόταν από τα δυτικά, από τον παλαιό σταθµό 
Κωνσταντινουπόλεως, µέχρι το προάστιο Αρετσού προς τα ανατολικά, και από τη θάλασσα µέχρι 
τους προσφυγικούς συνοικισµούς πέρα από το Επταπύργιο. Η έκταση που καταλάµβανε 
ανερχόταν σε 30 περίπου τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε οδούς που είχαν συνολικό µήκος 300 
περίπου χιλιόµετρα. Το ανώτατο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας του οικοδοµούµενου 
τµήµατος της πόλης ήταν 135 µέτρα. Στο Γραφείο Σχεδίου Θεσσαλονίκης λειτουργούσε η 
Επιτροπή Σχεδίου Θεσσαλονίκης, που αποτελούνταν από τον προϊστάµενο του Γραφείου ως 
πρόεδρο, τον Επιθεωρητή ∆ηµοσίων Έργων, το Νοµοµηχανικό, τον αντιπρόσωπο του Συλλόγου 
Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, δύο αντιπροσώπους του ∆ήµου και τέσσερις αντιπροσώπους της 
κτηµατικής πυρίκαυστης ζώνης. Η επιτροπή ασχολούνταν µε τα ζητήµατα τα σχετικά µε τη ζώνη 
και ιδίως µε τη διαχείριση των κερδών που προέκυψαν κατά την πώληση των νέων οικοπέδων 
της. 



Μέχρι το 1930, η κτιριακή υποδοµή της πόλης προς δυσµάς δεν είχε αναπτυχθεί σε 
µεγάλο βάθος. Αντίθετα, στο πέραν του Λευκού Πύργου τµήµα Εξοχών, εκτεινόταν η νέα πόλη, 
µε ευρείες λεωφόρους και ωραίες οικοδοµές µέχρι και το τέρµα του Ντεπώ, της Καλαµαριάς και 
του συνοικισµού Χαριλάου. Μαζί µε την περιµετρική οικιστική ζώνη, η Θεσσαλονίκη 
περιλάµβανε 35 συνοικίες µε ισάριθµους ενοριακούς ναούς. Τα όρια της κάθε συνοικίας ήταν τα 
ίδια µε τα όρια της ενοριακής διαίρεσης. Παρά την επίσηµη ονοµασία των ενοριών, το κοινό 
εξακολουθούσε να µεταχειρίζεται και άλλες –παλαιές ή νέες– ονοµασίες περιοχών, όπως: Ντεπώ, 
Παπάφη, Τράνσβαλ, Λευκού Πύργου, Ιπποδροµίου, Νεόκτιστα, Καµάρα, Γιαλάδικα, Ιστιρά, 
Λαδάδικα, Αγίου ∆ηµητρίου, ∆ιοικητηρίου, Κουλέ-Καφέ, Βλατάδων, Επταπυργίου (Γεντί 
Κουλέ), Βαρδάρι, Σταθµού, Μπεχτσινάρ κ.λπ. 

 
6.3.1.3. Έργα κοινής ωφέλειας. 
Οι δηµόσιες και δηµοτικές επενδύσεις µέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε έργα κοινής 

ωφέλειας, για τη βελτίωση της υποδοµής, αφορούσαν στην ύδρευση, οδοποιία, κατασκευή 
αποχετευτικού συστήµατος, στέγαση κ.ά. 

 
Αστικό οδικό δίκτυο. 
Η οδοποιία στη Θεσσαλονίκη ήταν µία έκτακτη ανάγκη, η οποία προέκυψε, µετά το 

1917, όταν αναιρέθηκε η σχετικά ικανοποιητική εικόνα του παρελθόντος από την καταστροφή 
της πόλης κατά την πυρκαγιά.  

Όταν µεταβλήθηκε άρδην το σχέδιο του κέντρου της πόλης, η συνέπεια ήταν να 
αλλάξουν οι θέσεις των οδών ως προς την κατεύθυνση και να προκύψουν τροποποιήσεις του 
πλάτους αυτών και υψοµετρικές διαφορές. Το συνολικό µήκος του νέου οδικού δικτύου, που 
περατώθηκε µέχρι το 1929, έφθασε τα 139.417 µέτρα, µέχρι το 1935 ανήλθε σε 217.410 µέτρα. 

Ο ∆ήµος, στο ζήτηµα της οδοποιίας, κατάρτισε ένα κατασκευαστικό πρόγραµµα, που 
προέβλεπε, ως πρώτο βήµα, την αποσύνθεση των παλαιών οδοστρωµάτων µέσα στη ζώνη που 
κάηκε. ∆ηµοτικά συνεργεία συνέλεξαν τα παλαιά υλικά οδοστρωσίας (κυβόλιθοι, γρανιτικά 
κράσπεδα πεζοδροµίων, πλάκες Νεάπολης) και τα χρησιµοποίησαν στην κατασκευή µόνιµων 
οδοστρωµάτων σε πολλές οδούς της Άνω Πόλης –πάνω από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου και στην 
περιοχή Βαρδαρίου–, επιτυγχάνοντας να αναβαθµίσουν τα δευτερεύοντα αυτά σηµεία 
κυκλοφορίας. Το επόµενο µέτρο οδοποιίας, που εφαρµόσθηκε από την τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου, έπαιρνε υπόψη την κατάσταση του υπεδάφους των οδών. Μόλις είχε αποπερατωθεί η 
κατασκευή των υπονόµων, µε ανασκαφές σε βάθος 5-6 µέτρων, και η έλλειψη σταθερότητας 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους επέβαλε την κατασκευή οδοστρώµατος που θα χρησίµευε 
ως βάση του µόνιµου καταστρώµατος της κάθε οδού. Τα ελαττώµατα του προσωρινού σκυρωτού 
οδοστρώµατος (κονιορτός, λάσπη και συγχρόνως ταχεία φθορά), ή η υψηλή δαπάνη ενός 
µόνιµου οδοστρώµατος που γρήγορα θα υποχωρούσε, παραµερίστηκαν µε µία ευφυή διάταξη 
των υλικών, κατά την οποία κατασκευάσθηκε υποθεµελίωση µε όρθιους λίθους, πάχους 18 
εκατοστοµέτρων, που εδράζονταν επάνω στο έδαφος και είχαν την κορυφή στραµµένη προς τα 
πάνω. Η υποθεµελίωση καλύφθηκε µε σκυρωτό, καθαρού πάχους µετά την κυλίνδρωση 17-20 
εκατοστοµέτρων, εµποτισµένο µε άσφαλτο σε δύο διαστρώσεις. Μετά την παρέλευση µίας 
διετίας, ακολούθησε στις πρωτεύουσες οδούς η εφαρµογή µίας στρώσης γρανιτασφάλτου, 
πάχους –ανάλογα µε την κυκλοφορία τους– από 3 µέχρι 5 εκατοστόµετρα, ενώ οι δευτερεύουσες 
οδοί αφέθηκαν µε την ίδια αρχική επικάλυψη. Κατ' εξαίρεση στο βιοµηχανικό κέντρο της πόλης, 
κατασκευάσθηκε µόνιµο οδόστρωµα από γρανιτικούς κυβόλιθους. Το ανωτέρω πρόγραµµα 
οδοποιίας εφαρµόσθηκε αρχικά κατά την κατασκευή της Εγνατίας οδού, της παραλιακής 
λεωφόρου και των οδών Αγίας Σοφίας και Κατούνη.  

Με τις τεχνικές αυτές, το κόστος της δηµοτικής οδοποιίας, µέχρι το 1935, ανήλθε σε 
168.000.000 δραχµές. 

 
Πίνακας 104. Αναλυτικό κόστος της δηµοτικής οδοποιίας µέχρι το 1935. 



Πηγή: Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, ό.π., σελ. 524-526. 
 
Μαζί µε το κόστος των απαλλοτριώσεων για τη διάνοιξη οδών (περίπου 12 εκατοµµύρια 

δραχµές), η ολική δαπάνη για την οδοποιία της πόλης ανήλθε στα 180 εκατοµµύρια δραχµές. 
Ένα µέρος της, ύψους 30 εκατοµµυρίων δραχµών (ανταποκρινόταν στις δηµόσιες οδούς που 
διέρχονταν από την πόλη), βάρυνε το Ταµείον Μονίµων Οδοστρωµάτων ∆ηµοσίων Οδών, το 
υπόλοιπο (150 εκατοµµύρια δραχµές) καλύφθηκε από το ∆ήµο. 

 
Αποχετευτικό δίκτυο. 
Μέχρι τη µικρασιατική καταστροφή, στη Θεσσαλονίκη, χρησιµοποιούνταν το παλαιό 

αποχετευτικό σύστηµα, διακλαδισµένο σε αρκετά µεγάλη έκταση αυτής, ενώ ο αριθµός των 
βόθρων ήταν περιορισµένος. Σε πολλά σηµεία της πόλης, όµως, δεν αποφεύγονταν οι διαρροές 
των λυµάτων, λόγω της ατελούς κατασκευής των υπονόµων, µολύνοντας το υπέδαφος και τα 
υπόγεια ύδατα. Το δίκτυο, επιπλέον, είχε πολλές εξόδους στη θάλασσα, σε όλο το µήκος της 
παραλίας από το Μπεχτσινάρ µέχρι το µύλο Αλλατίνι, µολύνοντας και την παράκτια ζώνη της 
θάλασσας. Η επικοινωνία του αέρα των υπονόµων µε την ατµόσφαιρα µέσω των ανοικτών 
στοµίων, καθώς και το κατάβρεγµα των οδών µε θαλάσσιο ύδωρ απορροφούµενο από την 
παραλιακή ζώνη –την ήδη µολυσµένη από τις εκβολές των υπονόµων–, επιβάρυναν τη ρύπανση. 
Στις 14-9-1923, µε νοµοθετικό διάταγµα, αποφασίσθηκε η κατασκευή νέου πλήρους δικτύου 
υπονόµων, µε πρόβλεψη για κεντρικό αποχετευτικό συλλεκτήρα, ο οποίος, οδηγώντας όλα τα 
ακάθαρτα ύδατα σε µακρινή απόσταση, θα τα αποχέτευε στο Καραµπουρνού. Ένας ακόµη λόγος, 
εκτός από τους περιβαλλοντικούς, ο οποίος υπαγόρευε την αντικατάσταση του αποχετευτικού 
δικτύου της Θεσσαλονίκης, ήταν και το γεγονός ότι, µετά την πυρκαγιά, µεταβλήθηκε άρδην το 
σχέδιο της πόλης, συνεπώς και οι κατευθύνσεις των οδών, µε αποτέλεσµα να αποκοπούν οι 
παλαιοί αγωγοί σε πολλά σηµεία τους από τις νεοανεγερθείσες οικοδοµές. Το έργο άρχισε να 
κατασκευάζεται το 1925, κατά το τελειότερο µέχρι τότε σύστηµα που ίσχυε στην Ευρώπη, µε 
βάση µελέτη του Ιταλού µηχανικού Andruci. Με το διάταγµα της 4-11-1929, εγκρίθηκε ειδικός 
κανονισµός λειτουργίας του. Μέχρι το 1930 περατώθηκε σχεδόν ολόκληρο το δίκτυο της 
κεντρικής πόλης, µαζί µε τις ιδιωτικές διακλαδώσεις των οικοδοµών, παρ' όλα τα εµπόδια στα 
σηµεία όπου δεν είχε συντελεσθεί ακόµη η ρυµοτοµία. Ο προϋπολογισµός της αρχικής δαπάνης 
ανήλθε σε 68,5 εκατοµµύρια δραχµές, ποσό στο οποίο συµπεριλαµβανόταν το κόστος των 
µηχανικών εγκαταστάσεων των αναγκαίων για τη λειτουργία του συστήµατος. Το κράτος είχε 
αναλάβει την υποχρέωση να εξοφλήσει µέρος του κονδυλίου, ύψους 15 εκατοµµυρίων δραχµών, 
καταβάλλοντας κάθε χρόνο, δυνάµει του νοµοθετικού διατάγµατος της 14-9-1923, 1,5 
εκατοµµύριο ως τοκοχρεολύσιο. Οµοίως οι οικοπεδούχοι της πυρίκαυστης ζώνης, που 
συγκροτούσαν την Κτηµατική Οµάδα, είχαν αναλάβει να εξοφλήσουν ένα ίσο ποσό –15 
εκατοµµύρια δραχµές–, καταβάλλοντας ετησίως 1,5 εκατοµµύριο ως τοκοχρεολύσιο. Με την 
υπόλοιπη δαπάνη, ύψους 38,5 εκατοµµυρίων, βαρύνονταν οι παρόδιοι, οι οποίοι υποχρεώνονταν, 
δυνάµει του από 29-1-1927 διατάγµατος, να καταβάλουν στο ∆ήµο ποσό ίσο µε 5 δραχµές κατά 
κυβικό µέτρο οικοδοµής (ο όγκος των κτισµάτων υπολογιζόταν σύµφωνα µε τον οικοδοµικό 
κανονισµό, λαµβανόταν δηλαδή υπόψη το µέγιστο οικοδοµήσιµο όριο αυτών), πληρωτέο σε 20 
εξαµηνιαίες δόσεις. Η καταβολή αυτή, που θεωρούνταν ως προσωρινή µέχρι την εκκαθάριση του 
όλου λογαριασµού της κατασκευής του έργου, αντιστοιχούσε σε 47,9 εκατοµµύρια, έσοδο 
δηλαδή που υπερκάλυπτε το υπολειπόµενο προς εξόφληση µέρος του κονδυλίου. 

 
Άλλα έργα κοινής ωφέλειας. 
Το ∆εκέµβριο 1930, διατέθηκαν από το Λ. Ιασωνίδη, Υπουργό Προνοίας και 

Αντιλήψεως, 9,55 εκατοµµύρια δραχµές για έργα κοινής ωφέλειας. Αναλυτικά, για ανέγερση 
κτιρίων των κατωτέρω ιδρυµάτων, διατέθηκαν τα εξής ποσά: 

 
Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης 8.500.000 



Σχολικό κτίριο στο Λεµπέτ 250.000 
Παιδικός Σταθµός Καλαµαριάς 250.000 
Παιδικός Σταθµός Κουλέ-Καφέ 250.000 
Τέσσερα Μορφωτικά Κέντρα (Επταπυργίου, Μουταλάσκης, οδού Αθηνών και 

συνοικισµού ∆έρκων)  
300.000 
 
Κονδύλια επίσης διατέθηκαν σε έδρες εγγύς αγροτικών περιφερειών, όπως για την 

ανέγερση του Εθνικού Ιατρείου Λαγκαδά (500.000 δραχµές). Για το στεγαστικό πρόβληµα των 
προσφύγων, ο Ιασωνίδης, πρόσφυγας ο ίδιος, έθεσε στη διάθεση του Γενικού ∆ιοικητή 
Μακεδονίας µεγάλα χρηµατικά ποσά, τα οποία διατέθηκαν, κατόπιν σχετικών δηµοπρασιών, σε 
έργα προσωρινής ή µόνιµης στέγασης. Ικανά χρηµατικά ποσά διατέθηκαν για την ανέγερση 
ξύλινων οικηµάτων για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων από τη Στρώµνιτσα, την 
ανέγερση όµοιων οικηµάτων στους συνοικισµούς Τριανδρίας και Νεάπολης, καθώς και για την 
οικονοµική ενίσχυση άλλων προσφύγων της πόλης µε σκοπό την αποπεράτωση των έργων 
στέγασης αυτών. Κονδύλια ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων δραχµών διατέθηκαν για έργα 
µονιµότερης στέγασης σε οκτώ προσφυγικούς συνοικισµούς εντός της πόλης (συνοικισµοί 
Καλαµαριάς, Νέας Κρήνης, Χαµδή Βέη, ∆ηµοσιογράφων, Οµονοίας, Λεµπέτ, Ξηροκρήνης και 
Επταλόφου) και σε δώδεκα στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής ∆ιοίκησης, εκ των οποίων οι 
τέσσερις στην εγγύς περιφέρεια της Θεσσαλονίκης (Νέος Κουκλουτζάς, Λαγκαδάς, Σωχός, 
Ζαγκλιβέριον). Εκτός από τις άµεσες χρηµατοδοτήσεις, οι επενδύσεις στις κατασκευές 
διοχετεύθηκαν και προς οµάδες πολιτών που, µε δική τους πρωτοβουλία, συνέπηξαν 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Κονδύλια ύψους 5.110.000 δραχµών διατέθηκαν για την ενίσχυσή 
τους. Προς όφελος της Εκκλησίας, τέλος, διατέθηκαν 700.000 δραχµές για συµπλήρωση έργων 
στις εκκλησίες της Καλαµαριάς (500.000 δραχµές) και της Αρετσούς (200.000 δραχµές). 

Το 1932, η δηµοτική αρχή υπό το Χαρίσιο Βαµβακά, στον τακτικό προϋπολογισµό της 
(ύψους 93 εκατοµµυρίων δραχµών), καθόρισε, για τις ανάγκες της πόλης, τη διάθεση κονδυλίων 
ύψους 16.755.000 δραχµών για έργα υποδοµής. Αναλυτικά, προβλέπονταν τα εξής ποσά:  

 
Οδοποιία, ρυµοτοµία 5.700.000 
∆ενδροκοµία, καλλωπισµός 1.150.000 
Υπόνοµοι, ύδρευση 4.050.000 
Ηλεκτροφωτισµός, κίνηση 5.855.000 
 
Ο προϋπολογισµός προέβλεπε επίσης τη διάθεση 31.852.760 δραχµών για υπηρεσίες, εκ 

των οποίων τα 12.486.560 για υπηρεσίες οδοκαθαρισµού και µεταφορών. 
Ο ∆ήµος παράλληλα συνήψε δάνειο ύψους 75 εκατοµµυρίων δραχµών, για τη διάθεση 

του οποίου ο προϋπολογισµός προέβλεπε, για τη βελτίωση της υποδοµής, έργα ύψους 63.860.000 
δραχµών. Οι 54.360.000 δραχµές προορίζονταν για οδοποιία και αποχετεύσεις, οι 9.500.000 για 
υποδοµή παροχής υπηρεσιών, αναλυτικά ως εξής: 

 
Πίνακας 105. Έργα υπό την επίβλεψη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 1932-1933 (δραχµές)  
 
Οδοποιία και αποχετεύσεις  
 
Κατασκευή οδών, σύνδεση της πόλης µε τους συνοικισµούς 41.860.000 
Λειτουργία των υπονόµων 7.000.000 
Κατασκευή υπονόµων Τελωνείων 2.500.000 
Αγορά µηχανών οδόστρωσης και άλλων 3.000.000 
 
Έργα υποδοµής για παροχή υπηρεσιών 



 
Κατασκευή αποχωρητηρίων 1.000.000 
Κατασκευή λουτρών, πάρκων, κήπων και εξωραϊστικών έργων 5.500.000 
Κατασκευή ιατρείων, σταθµού βοηθειών και εξυγιαντικών έργων 3.000.000 
 
         Πηγή: Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., σελ. 21-22. 
 
6.3.2. Μεταφορές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. 
 
Το δίκτυο µεταφορών και συγκοινωνιών, µετά τους πολέµους, δεν ήταν σε θέση να 

ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες της νέας εποχής. 
Το 1917, µε το νόµο 1043, η εµπορική ναυτιλία απαλλάχθηκε από τη φορολογία των 

έκτακτων κερδών πολέµου, µε το επιχείρηµα της δηµιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την 
ανασυγκρότησή της. Παρ' όλη τη χαριστική µεταχείριση, η παροχή των µέσων, µε τα οποία θα 
εξυπηρετούνταν οι θαλάσσιες µεταφορές προϊόντων, ήταν ανεπαρκής και άφηνε ακάλυπτους 
τους εµπόρους και τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια ενός µόνο περιστατικού, την άνοιξη του 
1918, 5.000 τόννοι εµπορευµάτων µε προέλευση τη Γαλλία, αναγκαίων για τον πληθυσµό της 
Θεσσαλονίκης, για τα οποία είχαν περατωθεί όλες οι οικονοµικές και διοικητικές διατυπώσεις 
εισαγωγής τους, είχαν αποκλεισθεί στο λιµάνι της Μασσαλίας και ο Εµπορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης, µε διαβήµατα, τόνισε την επισφαλή θέση των µελών του, που έµεναν 
εκτεθειµένοι απέναντι σε µία κατάσταση κατά την οποία τα κεφάλαιά τους λίµναζαν και τα τέλη 
αποθήκευσης πολλαπλασιάζονταν, ενώ επικρεµόταν ταυτόχρονα ο κίνδυνος φθοράς των 
προϊόντων.  

Παράλληλα προς τα προβλήµατα των θαλάσσιων οδών, οι ποτάµιες οδοί δεν 
προσφέρονταν για εκµετάλλευση, εφόσον δεν ήταν πλώιµες. Τα χερσαία µέσα χρειάζονταν 
εκσυγχρονισµό, ενώ οι αεροπορικές συγκοινωνίες δεν είχαν ακόµη αναπτυχθεί. 

 
6.3.2.1. Ναυτιλία, λιµάνι.  
Το ελληνικό κράτος δεν παραγνώρισε την εξέχουσα γεωγραφική θέση της 

Θεσσαλονίκης, που καθιστούσε το λιµάνι της ένα από τα πιο επίκαιρα της Μεσογείου. Με τη νέα 
του ταυτότητα, το λιµάνι, από την πλευρά της ναυτιλιακής κίνησης, κατατασσόταν δεύτερο κατά 
σειρά σπουδαιότητας στην Ελλάδα µετά το λιµάνι του Πειραιά, µε τη δυνατότητα να παρέχει 
ασφαλές αγκυροβόλιο σε πλοία οιασδήποτε χωρητικότητας και κατά τη διάρκεια όλων των 
εποχών του έτους. 

 
Πίνακας 106. Λιµενική κίνηση πλοίων και εκτόπισµα αυτών, 1916-1917. 
Πηγή: Tsouderos. Le relèvement..., ό.π. Andréadès, Les progrès..., ό.π. 
 
Ως επίνειο µεγάλου τµήµατος της Βαλκανικής Χερσονήσου, η Θεσσαλονίκη επανέλαβε 

τον παραδοσιακό της ρόλο, του κόµβου διακίνησης εµπορευµάτων. Ειδικά για τα δηµητριακά, το 
λιµάνι διέθετε, το 1917, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χωρητικότητας 112.000 κυβικών µέτρων. 
Το 1919, τα καράβια µε διάφορες σηµαίες εκφόρτωναν κάθε µήνα προϊόντα σε ποσότητες της 
τάξης των 50.000 τόννων. 

Tο 1925, όταν επανιδρύθηκε στο λιµάνι και άρχισε να λειτουργεί η ελεύθερη ζώνη, η 
Επιτροπεία της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης µεθόδευσε την επέκταση των εγκαταστάσεων, 
µε την εκτέλεση λιµενικών έργων πέρα από τις υποχρεώσεις της Sociιtι d’exploitation du Port, η 
οποία είχε –όπως είπαµε– συµφωνία εκµετάλλευσης του λιµένος µέχρι το 1944. Εµπρός στο 
ανώµαλο καθεστώς που δηµιουργήθηκε, η Επιτροπεία, αφού εκτίµησε την κατάσταση, 
εισηγήθηκε στην κυβέρνηση είτε την εξαγορά του υπολοίπου του προνοµίου της γαλλικής 
εταιρείας είτε την εκµίσθωσή του. Πράγµατι, επακολούθησαν διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης και 
Γάλλων, οι οποίες κατέληξαν σε συµφωνία, το 1930, που προέβλεπε την εκµίσθωση του 



υπολοίπου του προνοµίου της εταιρείας αντί ετήσιου µισθώµατος 8 εκατοµµυρίων δραχµών, 
πληρωτέου κατά τριµηνιαίες δόσεις. Συµβαλλόµενος από την πλευρά του κράτους ήταν το 
Λιµενικόν Ταµείον Θεσσαλονίκης, που συστάθηκε µε το νόµο 4463 της 25-1-1930 και 
υποκατέστησε τη Sociιtι d’exploitation du Port στη διοίκηση του λιµανιού. Η διοίκηση του 
Λιµενικού Ταµείου ανατέθηκε στην Επιτροπεία της Ελευθέρας Ζώνης. Αµέσως µετά τη σύσταση 
του Ταµείου, υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 30-1-1930, η σύµβαση εκµίσθωσης σε αυτό 
της ενάσκησης του προνοµίου εκµετάλλευσης του λιµανιού της Θεσσαλονίκης. Στις 19-2-1930, 
αφού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, η εταιρεία παρέδωσε στο Ταµείο την 
εκµετάλλευση, η οποία και άρχισε από τα µεσάνυκτα της εποµένης. Τα κτίρια και οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας που παραδόθηκαν ήταν τα ακόλουθα: δεκατέσσερις αποθήκες 
ολικής επιφάνειας 8.900 τετραγωνικών µέτρων, τρεις στάβλοι επιφάνειας 3.013 τετραγωνικών 
µέτρων, µία αποθήκη χόρτου, τα γραφεία της εταιρείας και αποθήκες υλικού. Επίσης, 
παραπήγµατα που στέγαζαν µία υδραντλία και άλλα µηχανήµατα, δύο παραπήγµατα για την 
υπηρεσία ύδατος κατά µήκος του λιµανιού, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού και φωταερίου, 
οι σιδηροδροµικές γραµµές του λιµανιού, µήκους περίπου 3.400 µέτρων, και 11 περιστροφικές 
πλάκες.  

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, µε τα έργα στο χώρο του λιµένος, είχε 
βαθµηδόν διαµορφωθεί τετράγωνη νηοδόκη, µε δυνατότητα να περιλάβει δεκάδες ατµοπλοίων, 
αποτελούµενη από προκυµαία υψηλών προδιαγραφών, µήκους 410 µέτρων, µε µεγάλο βάθος του 
νερού (8-8,5 µέτρα), όπου τα σκάφη µπορούσαν να πλευρίσουν ευχερώς. Στο µέσον της 
προκυµαίας βρισκόταν το τελωνείο. ∆εξιά και αριστερά της προκυµαίας, κάθετοι προς αυτήν, 
υπήρχαν οι δύο παλαιοί λιµενοβραχίονες, µήκους, µετά τις βελτιώσεις, 210 µέτρων ο καθένας. 
Παράλληλα προς την προκυµαία εκτεινόταν ο παλαιός µεµονωµένος κυµατοθραύστης, µήκους 
λίγο µεγαλύτερου από το παρελθόν –585 µέτρα–, στην εσωτερική πλευρά του οποίου πλεύριζαν 
–και εκεί, εκτός από την προκυµαία– τα µεγάλα φορτηγά ατµόπλοια µεταφοράς σιτηρών, 
ξυλείας, µεταλλευµάτων και άλλων εµπορευµάτων. Τα δύο στόµια, το ένα βορειοδυτικά και το 
άλλο νοτιοανατολικά, ανάµεσα στα άκρα του κυµατοθραύστη και των λιµενοβραχιόνων, 
παρουσίαζαν βόλισµα το µεν πρώτο 7,8 µέτρων, το δε δεύτερο, το κυρίως χρησιµοποιούµενο για 
τον είσπλου των σκαφών, 11,5 µέτρων. 

Τα πλοία εισέρχονταν στο κεντρικό λιµάνι µε τη βοήθεια πλοηγού, ο οποίος τα 
συναντούσε σε απόσταση ενός µιλίου περίπου από το Λευκό Πύργο. Η πλοηγίδα, για να 
διακρίνεται, έφερε κατά τη διάρκεια της ηµέρας το διεθνές σήµα και κατά τη διάρκεια της νύκτας 
λευκό φανό κινούµενο κατ’ επανάληψη καθέτως. Η είσοδος των πλοίων στο λιµάνι επιτρεπόταν 
κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας και της νύκτας. Αυτό δηλωνόταν την ηµέρα µε πράσινο σήµα, 
κατευθυνόµενο προς το λιµεναρχείο και προς τον ιστό της νοτιοανατολικής γωνίας της 
ανατολικής προβλήτας, και τη νύκτα µε λευκό φως, το οποίο ήταν αναµµένο επί του ιδίου ιστού. 
Η απαγόρευση της εισόδου δηλωνόταν την ηµέρα µε ερυθρό σήµα και στο σκοτάδι µε ερυθρό 
φως. Σε καιρό οµίχλης, για την καθοδήγηση των πλοίων, ετίθετο σε κίνηση αυτόµατο ηχητικό 
µηχάνηµα, τοποθετηµένο στην ανατολική άκρη του κυµατοθραύστη, που εξέπεµπε ανά 20 
δευτερόλεπτα πέντε ήχους συνολικής διάρκειας 10 δευτερολέπτων.  

Με τους ανυψωτήρες (γερανούς), τους οποίους διέθετε το λιµάνι από την εποχή της 
τουρκοκρατίας, επιτυγχανόταν ταχεία και ασφαλής φορτοεκφόρτωση. Ο εξοπλισµός είχε 
µεταβληθεί, σε σχέση µε το παρελθόν, µε αύξηση της συνολικής ανυψωτικής δύναµης. Στην 
ανατολική προβλήτα, είχε τοποθετηθεί ένας µεγάλος ανυψωτήρας, κινούµενος επάνω σε 
σιδηροτροχιές, ο οποίος µπορούσε να σηκώσει βάρη µέχρι 15 τόννων. Με αυτόν 
διεκπεραιωνόταν η εκφόρτωση ογκωδών εµπορευµάτων σε ένα σιρό (silo), που µπορούσε να 
περιλάβει 100 τόννους σιτηρών, και στις αποθήκες, χωρητικότητας 4.000 κυβικών µέτρων. Στην 
προβλήτα και επάνω στην προκυµαία της Ελεύθερης Ζώνης, µικρότεροι γερανοί, κινούµενοι 
επίσης σε σιδηροτροχιές, µπορούσαν να σηκώσουν βάρη µέχρι πέντε τόννων. Παράλληλα, πάνω 
από διακόσιες φορτηγίδες, συνολικού εκτοπίσµατος 7.000 περίπου τόννων, χρησιµοποιούνταν, 
και αυτές επίσης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιµένος, συµπληρώνοντας την όλη 



φορτωτική και εκφορτωτική υποδοµή του. Οι σιδηροδροµικές γραµµές, που εισέρχονταν µέχρι 
την Ελευθέρα Ζώνη, επέτρεπαν την παραλαβή των εµπορευµάτων και τη µετακόµισή τους χωρίς 
απώλεια χρόνου.  

Ο εφοδιασµός των πλοίων ήταν ευχερής και φθηνός. Την ανθράκευση εξασφάλιζε 
διαρκής παρακαταθήκη γαιανθράκων κάθε ποιότητας, ενώ η ύδρευση των σκαφών ενεργούνταν 
είτε µε υδροφόρες είτε από τις υδροληψίες στην προκυµαία.  

Κάθε εργασία τελούσε υπό την άµεση εποπτεία και τον έλεγχο του λιµεναρχείου, µε 
τάξη και ασφάλεια. Με τη διηνεκή φρούρηση των εµπορευµάτων, η αστυνοµική αρχή του 
λιµένος είχε επιτύχει την αποτροπή σοβαρών κλοπών και διαρρήξεων. Για την εξάλειψη του 
οικονοµικού εγκλήµατος, ο εξοπλισµός στη διάθεση της λιµενικής αστυνοµίας περιλάµβανε 
βενζινακάτους για την καταδίωξη των λαθρεµπόρων. 

Τα έσοδα του λιµένος προέρχονταν από την κοστολόγηση των υπηρεσιών που 
προσφέρονταν στους κοµιστές και αποστολείς εµπορευµάτων  και από τα δικαιώµατα, που 
κατέβαλλαν όσα πλοία χρησιµοποιούσαν τις λιµενικές εγκαταστάσεις. 

Τα φαρικά τέλη, τα πλοηγικά δικαιώµατα και τα υγειονοµικά τέλη ήταν ασήµαντα, οι 
υγειονοµικές επίσης διατυπώσεις απλές και ταχείες. 

 
Πέρα από τα έργα στη λιµενική έκταση, άλλη επένδυση αξιοποίησε την παραλία 

νοτιοανατολικά του Λευκού Πύργου, µε την κατασκευή της προβλήτας Αρετσούς-Κουρί-
Κατιρλί. Τα κονδύλια που διατέθηκαν ήταν ύψους 350.000 δραχµών. 

 
Σύµφωνα µε τη στατιστική κίνηση του λιµένος κατά το έτος 1930, ο ολικός αριθµός των 

πλοίων που κατέπλευσαν ήταν 1.974, από τα οποία ξένα 619. Το σύνολο της χωρητικότητας 
αυτών ήταν ίσο µε 1.608.372 κόρους. Έµφορτα ήταν 1.842 πλοία (εκ των οποίων ελληνικά 
1.304) και άφορτα 132 (εκ των οποίων ελληνικά 62). Το σύνολο του φορτίου προελεύσεως 
εξωτερικού ήταν 396.563 τόννοι και εσωτερικού 796.000 τόννοι. Το σύνολο των επιβατών 
εξωτερικού ήταν 4.127, εσωτερικού 41.692. Από τα ξένα πλοία, τους περισσότερους κατάπλους 
σηµείωσε η ιταλική σηµαία, ακολούθως η αγγλική, η αµερικανική, η γερµανική και η ολλανδική. 
Ο ολικός αριθµός των πλοίων που απέπλευσαν ήταν 1.995, από τα οποία ελληνικά 1.387 και 
ξένα 608. Έµφορτα ήταν 1.557 (εκ των οποίων ελληνικά 1.188) και άφορτα 438 (εκ των οποίων 
ελληνικά 199), συνολικής χωρητικότητας 1.604.420 κόρων. Το σύνολο του φορτίου για το 
εξωτερικό ήταν 85.158 τόννοι, για το εσωτερικό 79.704 τόννοι. Σύνολο επιβατών εξωτερικού 
3.009, εσωτερικού 40.805. Από τα ξένα πλοία, τους περισσότερους απόπλους σηµείωσε η 
ιταλική σηµαία, µε 204 σκάφη, και ακολουθούσαν η αγγλική µε 121, η αµερικανική µε 61, η 
γερµανική µε 57, η ολλανδική µε 39, η γιουγκοσλαβική µε 27, η ρωσική µε 26, η νορβηγική µε 
20, η σουηδική µε 15, η ρουµανική µε 13, η γαλλική µε 12, η τουρκική µε 9, η πολωνική µε 2, η 
περσική και η αιγυπτιακή µε έναν η καθεµία. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι κατάπλοι 
ξένων πλοίων στο λιµένα το 1930. 

 
Πίνακας 107. Οι κατάπλοι ξένων ατµοπλοίων στο λιµένα Θεσσαλονίκης κατά 

χωρητικότητα και κατά σηµαία, 1930. 
 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., σελ. 15. Γαβριηλίδης, 
Μέγας Οδηγός Θεσσαλονίκης..., ό.π., σελ. 38 (ίδιοι υπολογισµοί). 

 
Οι ναυτιλιακές εταιρείες της αλλοδαπής, που είχαν επαφή µε το λιµάνι, ήταν οι 

ακόλουθες. 
 
Πίνακας 108. Ξένες ναυτιλιακές εταιρείες µε δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, 1927. 



Πηγή: Zone Franche de Salonique, Bulletin Annuel, Octobre 1926 - Octobre 1927, 
[Salonique 1927], Imprimerie de la Société Commerciale & Industrielle de Macédoine, σελ. 27-
28. 

 
Για την επίλυση των προβληµάτων, που αναφύονταν µεταξύ των ναυτικών πρακτόρων 

και του εµπορίου, είχε συστηθεί το 1923 από το κράτος αυτόνοµος οργανισµός, το Ναυτικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Στεγαζόταν εντός του µεγάρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, στην οδό Τσιµισκή 29. Καταστατικά, σκοπός του ήταν η µελέτη, η προστασία 
και η προαγωγή των οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του –ή των 
ατµοπλοϊκών εταιρειών, τις οποίες αντιπροσώπευαν– και η παροχή της συνδροµής του σε κάθε 
τυχόν διαφορά µεταξύ αυτών και των ενδιαφεροµένων για την κίνηση και την εκµετάλλευση των 
ατµοπλοίων. Οκταµελές διοικητικό συµβούλιο εκλεγόταν από τη γενική συνέλευση, την οποία 
απάρτιζαν όλοι οι ναυτικοί πράκτορες και ναυλοµεσίτες της πόλης. 

 
Η οργάνωση των τοπικών θαλάσσιων συγκοινωνιών περιλάµβανε τη λειτουργία 

ακτοπλοϊκών γραµµών. Η Ακτοπλοΐα Θερµαϊκού, που ανήκε στην επιχείρηση Αφοί Κ. 
Χατζηκωνσταντή, εκτελούσε, το 1915, δύο δροµολόγια: 

- Ελευθεροχώριον, Αικατερίνη, Άγιος Θεόδωρος 
- Επανωµή, Σκάλα Σουφλαρίου, Σκάλα Βάλτας (Σίβηρις), Καψόχωρα, Γερακινή, Νικήτη, 

Συκιά, ∆άφνη. 
Τα επόµενα χρόνια, το πλοίο εξελίχθηκε σε σηµαντικό µέσο µεταφοράς επιβατών. Το 

1930, όπως έχουµε αναφέρει, η συνολική κίνηση (επιβάτες από το εσωτερικό και το εξωτερικό) 
σε αφίξεις ήταν 45.819 άτοµα και σε αναχωρήσεις 43.814 άτοµα. 

 
Ακριβή γνώση του αριθµού των πλωτών µέσων µεταφοράς, όπως εξάλλου και των 

χερσαίων, δεν διαθέτουµε. Κατά την απογραφή του 1930, για τα µέσα χερσαίας µεταφοράς 
συγκεντρώθηκαν ατελή στοιχεία, χρήσιµα µόνον ως ένδειξη. Η καταµέτρηση, τότε, των πλωτών 
µέσων ήταν εξίσου ελλιπής. Για τα σκάφη µεγάλου µεγέθους, τα νηολογηµένα στο λιµένα 
Θεσσαλονίκης, γνωρίζουµε ότι ήταν, το 1929, 4 ατµόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 2.792 
τόννων. Τα µικρότερα σκάφη είχαν συνολική χωρητικότητα 4.405 κόρων. Αναλυτικά, ήταν: 

- 11 µεγάλα ιστιοφόρα, χωρητικότητας το καθένα πάνω από 30 κόρους, συνολικής 
χωρητικότητας 864 κόρων,  

- 104 ιστιοφόρα και άλλα πλοιάρια (βενζινόπλοια, ρυµουλκά, φορτηγίδες, υδροφόρες 
κ.ά.), χωρητικότητας το καθένα µεταξύ 10 και 30 κόρων, συνολικής χωρητικότητας 2.456 κόρων, 

- 293 µικρά πλοιάρια (λέµβοι, βενζινάκατοι, ρυµουλκά, ιστιοφόρα κ.ά.), κάτω των 10 
κόρων, συνολικής χωρητικότητας 1.085 κόρων. 

 
6.3.2.2. Χερσαίες συγκοινωνίες. 
 
Ο σιδηρόδροµος. 
Το δίκτυο σιδηροδρόµων της Ελλάδας στα νέα εδάφη διέθετε αξιόλογη έκταση. Μέχρι 

το 1918, είχαν περιέλθει στη χώρα 340 χιλιόµετρα της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-
Κωνσταντινούπολης, 77 χιλιόµετρα της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Σκοπίων και 
202 χιλιόµετρα της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου, δηλαδή συνολικά 
619 χιλιόµετρα, µε τα οποία το συνολικό µήκος των ελληνικών σιδηροδρόµων έφθασε τα 2.415 
χιλιόµετρα. Για την εκµετάλλευση του δικτύου είχε συστηθεί, µε το νόµο 1024 της 2-11-1917, 
δηµόσια υπηρεσία, µε την επωνυµία Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ). Oι δυσχέρειες, 
ωστόσο, που πήγαζαν από την ελλιπή υποδοµή ήταν, ιδίως µετά το 1922 –κατά τη διαδικασία 
εγκατάστασης των προσφύγων στη Μακεδονία–, ένα από τα σοβαρότερα εµπόδια αξιοποίησης 
του δικτύου. Οι συνήθεις βροχοπτώσεις ήταν ικανές να αποκόψουν τελείως, για µικρό χρονικό 
διάστηµα, τη συγκοινωνία ανάµεσα στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, µε 



συνέπεια να απαιτηθεί διάστηµα µηνών για την πλήρη αποκατάσταση του σιδηρόδροµου και των 
οδών της ανατολικής περιοχής. Η λύση του προβλήµατος, τότε, ήταν στην επικοινωνία και 
τροφοδοσία από τη θάλασσα. 

Η έκτακτη κατάσταση κατά την πρώτη δεκαετία της ελληνικής κυριαρχίας στη 
Μακεδονία και η απουσία των αναγκαίων επενδύσεων για τη συντήρηση της υποδοµής 
καθυστέρησαν την ανάπτυξη των σιδηροδρόµων. Οι συρµοί δεν κάλυπταν ικανοποιητικά τις 
ανάγκες της περιοχής και συχνά οι ατµοµηχανές ήταν εκτός λειτουργίας. Το 1922, το δίκτυο 
έπασχε από έλλειψη τροχαίου υλικού, µε συνέπεια οι µεταφορές να παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις µε µεγάλη συχνότητα. Μεταξύ των βασικών κέντρων της περιοχής, πολλά 
βρίσκονταν σε µεγάλη απόσταση από τη σιδηροδροµική γραµµή και οι µεταφορές έπρεπε να 
συνεχισθούν µε µεταφόρτωση είτε σε καµιόνια είτε σε ζώα. Και τα µεν και τα δε, σηµειωτέο, 
ήταν το 1924 διαθέσιµα σε ανεπαρκή αριθµό. Το υπάρχον τροχαίο υλικό ήταν σε άθλια 
κατάσταση. Μία επιθεώρηση, το Μάιο 1923, αποκάλυψε ότι µεταξύ 150 ατµοµηχανών οι 60 
ήταν επικίνδυνες εάν εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς επισκευή. Το 30% των συνδέσεων 
στις ράγιες –σε ορισµένα µέρη ακόµα και το 50% µέχρι και 75%– ήταν φθαρµένες, σε βαθµό που 
τα τρένα όφειλαν να επιβραδύνουν την πορεία τους, φθάνοντας σε ταχύτητα σχεδόν µηδενική, 
για να αποφύγουν τα δυστυχήµατα. Κατά τις πληµµύρες του 1923, τα νερά των ποταµών Αξιού, 
Γαλλικού και Στρυµόνα κάλυψαν τις ράγιες και προξένησαν την καταστροφή των γεφυρών. Τα 
κονδύλια για την προµήθεια υλικών και για τη συντήρηση (κάρβουνο, τροχαίο υλικό, επισκευές) 
ήταν 80 εκατοµµύρια δραχµές. Η οικονοµική διαχείριση των σιδηροδρόµων στη Μακεδονία ήταν 
ελλειµµατική, καθώς αντιµετώπιζε ένα υψηλό κόστος λειτουργίας του συστήµατος. 
Εντοπίσθηκαν τα κακώς κείµενα και το 1923-1924 επιτεύχθηκε να ελαττωθούν τα έξοδα κατά 
122%. Οι προσπάθειες να µείνουν ικανοποιηµένοι οι εταίροι στη Γιουγκοσλαβία, πολιτικοί 
δηλαδή λόγοι, επιβάρυναν µε απολεσθέντα κέρδη τον προϋπολογισµό του δικτύου. Το 1925, η 
ανταπόκριση της γείτονος σε ελληνική ευχή εκφρασµένη κατ' επανάληψη επέφερε σηµαντική 
µείωση των τιµολογίων στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Γευγελή και οι Σέρβοι έµποροι δήλωσαν την 
ευαρέσκειά τους, αν και η µείωση των τιµών µεταφοράς της ξυλείας, κλάδου στον οποίο 
διακρίνονταν ως µεγαλοεξαγωγείς, κρίθηκε ανεπαρκής. Μία αύξηση της κίνησης, που 
προκλήθηκε µε αυτό το χειρισµό, αντιστάθµισε κατά το µεγαλύτερο µέρος την απώλεια κερδών 
των σιδηροδρόµων. 

Το µακεδονικό δίκτυο της Betriebsgesellschaft der orientalischen Eisenbahnen, το οποίο 
µετά τον Πόλεµο παρέµενε στην κυριότητα Αυστριακών κεφαλαιούχων, άλλαξε χέρια. Οι 
µετοχές της γραµµής Θεσσαλονίκη-Γευγελή αγοράσθηκαν από το γαλλικό όµιλο Vitali. Ένας 
αριθµός µετοχών είχε περιέλθει σε Σέρβους κεφαλαιούχους, γεγονός από το οποίο ξεκινούσαν οι 
σερβικές απαιτήσεις επί της γραµµής. Μετά από άγονες διαπραγµατεύσεις, η Ελλάδα επέλεξε την 
οδό της άµεσης συνεννόησης µε τη γαλλική οµάδα, στην οποία εξακολουθούσε να ανήκει το 
µεγαλύτερο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, για να κατορθώσει να αποκτήσει την κυριότητα του 
δικτύου. 

Το 1924, ιδρύθηκε η εταιρεία Τοπικοί Σιδηρόδροµοι Μακεδονίας (Chemins de Fer 
d'Intιrκt Local de Macιdoine), µε έδρα την Αθήνα, η οποία λειτούργησε στην περιοχή για βραχύ 
µόνο διάστηµα, µη κατορθώνοντας να αντέξει στη στενότητα κεφαλαίων και στον ανταγωνισµό 
του αυτοκινήτου. 

 
Το αυτοκίνητο. 
Οι αµαξιτές οδοί των Νέων Χωρών ήταν µήκους 2.538 χιλιοµέτρων. Με αυτές, το 

συνολικό δίκτυο τη χώρας αναβιβάσθηκε στα 8.647 χιλιόµετρα. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
το οδικό δίκτυο, το οποίο βρήκαν οι Αγγλογάλλοι το 1915, το αποτελούσαν τρεις βασικές 
αρτηρίες που είχαν αφετηρία την πόλη (η µία µε νοτιοανατολική κατεύθυνση προς Χαλκιδική, η 
δεύτερη δυτικά προς Αθήνα και η τρίτη βορειοανατολικά µε διακλάδωση, σε απόσταση 15 
χιλιοµέτρων, προς Σέρρες και Καβάλα). Οι παλαιοί δρόµοι, µετά την εγκατάλειψη που 
υπέστησαν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, ήταν, παρά τις προσπάθειες 



συντήρησης εκ µέρους των συνεργείων οδοποιίας, σε άθλια κατάσταση. Παρ' όλα τα 
προβλήµατα, στο υπάρχον δίκτυο κινούνταν τα οχήµατα που κάλυπταν την οδική σύνδεση των 
µεγάλων πόλεων της περιοχής. Κατά το 1916, την τακτική συγκοινωνία µεταξύ Θεσσαλονίκης 
και Σερρών κάλυπτε η επιχείρηση ∆. Αναστόπουλος & Σία, µε αυτοκίνητο 80 ίππων. Το ταξίδι 
διαρκούσε 3 ώρες. Μέχρι το 1918, η Armιe d'Orient κατασκεύασε, στην περιοχή εξέλιξης των 
πολεµικών επιχειρήσεων, οδούς συνολικού µήκους 900 χιλιοµέτρων. 

Το 1919, οι αµαξιτές οδοί στην εγγύς περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, λόγω κακής 
συντήρησης, εµφάνιζαν εκτεταµένες φθορές, ενώ συχνά, κατά τη διάρκεια πληµµυρών, ήταν 
αδιάβατες. Οι διπλωµατικές νότες των Συµµάχων ενοχοποιούσαν την ελληνική διοίκηση, στην 
ολιγωρία της οποίας χρεωνόταν η κακή κατάσταση του δικτύου από τη στιγµή που η συντήρησή 
του πέρασε ολοκληρωτικά στην ευθύνη της. Ανάλογη φαίνεται να ήταν η κρατική αδυναµία 
αξιοποίησης του τροχαίου υλικού που εγκαταλείφθηκε µετά τη λήξη του Πολέµου. Στη 
Θεσσαλονίκη, στις πρώην εγκαταστάσεις αποθήκευσης στρατιωτικών ειδών των Άγγλων, στην 
Καλαµαριά και στο Λεµπέτ, είχαν παραµείνει, µετά την εκκένωση της Μακεδονίας από τα 
στρατεύµατά τους, 600 καµιόνια. Όταν, µετά το Μάρτιο 1923, κάθε είδους ιδιοκτησία που 
εγκαταλείφθηκε από τους Συµµάχους κατέστη –σύµφωνα µε τα διατάγµατα που επικύρωσε η 
ελληνική αρχή– δηµόσια περιουσία, η απόφαση για την αξιοποίηση αυτού του υλικού δεν ήταν 
ατυχώς η χρησιµοποίηση των οχηµάτων για τη θεραπεία των επειγόντων αναγκών της πόλης, 
αλλά η θεώρησή τους ως εµπορεύµατος διαθέσιµου προς ρευστοποίηση. 

Το κράτος, κατά την επόµενη χρονική περίοδο, επιχείρησε να εκµοντερνίσει τις οδικές 
συγκοινωνίες, έναν τοµέα που αναπτυσσόταν διεθνώς µε γρήγορους ρυθµούς, µε νέους 
προγραµµατισµούς για συντήρηση και ανακατασκευές δρόµων. Με τους νόµους 3404 και 3406 
του 1927 για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, προβλεπόταν η κατασκευή δρόµων µήκους 2.200 
χιλιοµέτρων µε σύγχρονες –για την εποχή εκείνη– προδιαγραφές, αξίας 6 εκατοµµυρίων 
αγγλικών λιρών. Ειδικά προς όφελος των προσφύγων, τα κεφάλαια που επενδύθηκαν για έργα 
οδοποιίας –οδούς, γέφυρες κ.λπ.– ήταν, µέχρι τα τέλη του 1930, περίπου 5 εκατοµµύρια δραχµές. 
Μέρος αυτών διατέθηκε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 
Οι αστικές συγκοινωνίες. 
Οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης εξακολούθησαν και µετά τους πολέµους να 

συγκροτούνται από το κύριο µέσο µαζικής µετακίνησης στην πόλη, το τραµ. Το νοµικό πλαίσιο, 
από το οποίο διέπονταν οι δραστηριότητες της παλαιάς τροχιοδροµικής εταιρείας, επέβαλλε τη 
λειτουργία της υπό την εποπτεία του κράτους. Κυβερνητικός επίτροπος διορίσθηκε ο Β. 
∆ηµητρίου. Νέος διευθυντής, από το Φεβρουάριο του 1920, ήταν ο Valιry Dufour. Μετά το 
1930, το δίκτυο των τραµ αποτελούσαν η γραµµή Ντεπώ µέχρι τέρµα οδού Τσιµισκή, η γραµµή 
οδού Κωνσταντινουπόλεως µέχρι Μπεχτσινάρ, η γραµµή οδού 25ης Μαρτίου µέχρι συνοικισµό 
Χαριλάου και η γραµµή από Λευκό Πύργο µέχρι Συντριβάνι. 

Μέσα στην πόλη, ένα µέσον δηµόσιας συγκοινωνίας, που επέζησε για κάποιο διάστηµα, 
ήταν η ιππήλατη άµαξα. Η διατίµηση των αµαξαγωγίων στην πόλη, που είχαν αφετηρία την 
πλατεία Ελευθερίας, ήταν, το 1915: 

προς Λευκό Πύργο δραχµή 1 
προς ∆ιοικητήριο δραχµή 1 
προς Ανάληψη δραχµές 1,5 
προς Ντεπώ δραχµές 2 
προς Μπεχτσινάρ δραχµές 1,5 
προς Μικρό Καραµπουρνού (µετ’ επιστροφής) δραχµές 5 
προς Φλόκα (µετ’ επιστροφής) δραχµές 4. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής οχηµάτων µε µηχανές εσωτερικής καύσης 

συντέλεσε στη βαθµιαία εκτόπιση των παραδοσιακών συγκοινωνιακών µέσων. Το πρώτο 
λεωφορείο εµφανίσθηκε το 1922, µε δροµολόγιο από οδό Ερµού προς Άνω και Κάτω Τούµπα. 



Το 1932, εκτελούνταν 10 δροµολόγια. Τα πρώτα ταξί κυκλοφόρησαν το 1924. Συνήθως, ήταν 
µάρκας Chevrolet ή Citroen. 

 
Οι αερογραµµές. 
Ένα τελευταίο βήµα στις συγκοινωνίες της περιοχής, ή αεροπορική σύνδεση της 

Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Τον Αύγουστο 1915, 
έγιναν τα εγκαίνια του αεροδροµίου, που είχε προσωρινά διαµορφωθεί στο 5ο χιλιόµετρο της 
οδού προς Λαγκαδά. ∆ιέθετε 4 αεροπλάνα. Με την πάροδο των ετών, οργανώθηκαν περαιτέρω οι 
πτήσεις, ενώ εξοπλίσθηκε το αεροδρόµιο στην περιοχή της Μίκρας. Κατά το 1931, 
εµφανίσθηκαν οι τακτικές αεροπορικές συγκοινωνίες. Το 1932, τα εσωτερικά δροµολόγια 
εκτελούσε η Ελληνική Εταιρία Εναερίων Συγκοινωνιών, µε γερµανικά τρικινητήρια αεροπλάνα 
τύπου Junkers JU 24 (και από το 1937 µε Junkers 57), ενώ διατηρούσαν γραφεία στην πόλη οι 
γιουγκοσλαβικές και πολωνικές αερογραµµές (αντίστοιχα οι εταιρείες Aeroput και L.O.T.). Το 
1937, λειτουργούσε η γραµµή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-∆ράµα. 

 
Οι δραστηριότητες στους κλάδους των µεταφορών - συγκοινωνιών. 
Το 1940, µεταξύ των 10.200 επιχειρήσεων και προσώπων που ως προαναφέραµε 

εξετάσαµε, οι ασχολούµενες µε δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα ήταν συνολικά 7.293. Η 
κατανοµή αυτών στους κλάδους των µεταφορών, συγκοινωνιών κ.λπ. ήταν η εξής: 

 
Πίνακας 109. Οι δραστηριότητες στις µεταφορές-συγκοινωνίες κ.λπ., 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
Ταχυδροµικές, τηλεγραφικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες. 
Η ταχυδροµική υπηρεσία, µετά το 1912, λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη µέσω 

παραρτηµάτων (Λευκός Πύργος, Φράγκικη Συνοικία, Κινητό κ.ά.). Ταυτόχρονα, µέχρι το 1914, 
εξακολούθησαν να λειτουργούν οι ξένες ταχυδροµικές υπηρεσίες, που είχαν ανοίξει κατά το 
παρελθόν υπό διοµολόγηση (γαλλικό, αγγλικό, ρωσικό, ιταλικό ταχυδροµείο). Το 1915, το 
γαλλικό και το αγγλικό ταχυδροµείο µετατράπηκαν σε στρατιωτικά. Το 1916, προστέθηκαν το 
σερβικό και το ελληνικό στρατιωτικό ταχυδροµικό γραφείο. Η αποστολή των ταχυδροµικών 
αντικειµένων, σε όλη την περιφέρεια, γινόταν πλέον µε αυτοκίνητα. 

Για τη βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Μακεδονίας, έγιναν οι αναγκαίες 
επενδύσεις. Για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε την πρωτεύουσα, ελήφθη απόφαση, τον 
Αύγουστο 1915, για νέα τηλεγραφική γραµµή Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το έµψυχο υλικό για 
στελέχωση των τηλεγραφικών υπηρεσιών προέκυψε αρχικά από προσωπικό που µεταφέρθηκε 
από την Παλαιά Ελλάδα και, στη συνέχεια, από την τοπική Τηλεγραφική Σχολή. Το 1917, 
αποφοίτησαν από τη Σχολή 40 άτοµα. 

Το καθεστώς του δικτύου τηλεπικοινωνιών στη Μακεδονία παρουσίαζε ιδιοτυπία, καθώς 
αποτελούσε ιδιοκτησία του γαλλικού στρατού, που το είχε συγκροτήσει κατά τη διάρκεια του 
Πολέµου. Το 1919, ο στρατηγός F. d'Espιrey, προσπαθώντας να υπερπηδήσει τα µεγάλα 
προβλήµατα που παρουσίαζε η λειτουργία των ραδιοτηλεγραφικών σταθµών στα Βαλκάνια και 
τις δυσκολίες εξεύρεσης ειδικευµένου στρατιωτικού προσωπικού, προέκρινε ως λύση τη 
συνεργασία του στρατού µε την Cie Gιnιrale de TSF. Το σχετικό συµφωνητικό που 
καταρτίσθηκε προέβλεπε την εξασφάλιση των τηλεπικοινωνιών µε την εκµετάλλευση εκ µέρους 
της εταιρείας των τηλεγραφικών σταθµών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης και Σόφιας και 
του τηλεφωνικού δικτύου Σόφιας-Κωνσταντινούπολης. Το γαλλικό στρατιωτικό προσωπικό στη 
Μακεδονία αντικαταστάθηκε από πολιτικό, χωρίς να εγερθεί αντίδραση. Αντίθετα, στη 
Βουλγαρία και στην Κωνσταντινούπολη, οι Άγγλοι είχαν αντιρρήσεις σε αυτή την ευνοϊκή για τα 
γαλλικά συµφέροντα ρύθµιση, η οποία τοποθετούνταν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων 
ειρήνης και των δυνατοτήτων που δηµιουργούνταν για την πρόσβαση και επιρροή στην περιοχή 
µέσω του ελέγχου των τηλεπικοινωνιών. 



Ο εξοπλισµός στα τηλέφωνα, κατά τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, παρουσίαζε 
αµέτρητες φθορές. Το 1922, νέες τηλεφωνικές εγκαταστάσεις βελτίωσαν το δίκτυο.  

To 1928, επί συνόλου σε όλη τη χώρα 2.638 τηλεγραφικών και 1.146 ταχυδροµικών 
γραφείων, στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσαν 361 τηλεγραφεία και 184 ταχυδροµικά γραφεία 
(στη Μακεδονία, αντίστοιχα, 266 και 165). Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήρχαν 39 
ταχυδροµικά και 48 τηλεγραφικά γραφεία. 

Τις ταχυδροµικές, τηλεγραφικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες, µέχρι το 1930, 
διαχειριζόταν το κράτος, µέσω της διεύθυνσης ταχυδροµείων, τηλεγράφων και τηλεφώνων (ΤΤΤ) 
του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Το 1930, ιδρύθηκε από τον οίκο Siemens & Halske η Ανώνυµος 
Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρία (ΑΕΤΕ) και ανέλαβε, µε προνοµιακή σύµβαση που κυρώθηκε µε 
το νόµο 4547 της 15-4-1930, την κατασκευή και εκµετάλλευση ενός σύγχρονου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας. Το 
παλαιό τηλεφωνικό κέντρο της πόλης αντικαταστάθηκε µε νέο αυτόµατο. 

 
6.3.3. Πίστη, ανταλλαγή, µεσολάβηση. 
 
6.3.3.1. Η πίστη. 
Στη Θεσσαλονίκη είχαν τις έδρες τους, εκτός από τις τράπεζες Banque Amar Ltd. Co. και 

Maison de banque Jacob David Benveniste που έχουµε αναφέρει, η τράπεζα Ένωσις (από το 
1926), πολλά τραπεζικά γραφεία, κ.ά.  ∆ιατηρούσαν υποκαταστήµατα η Τράπεζα Ελλάδος, η 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος –µε παράρτηµα την Προσφυγική–, η Τράπεζα Αθηνών, η Ιονική 
Τράπεζα (από το 1916), η Λαϊκή Τράπεζα, η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (από το 1919), η 
Τράπεζα Ανατολής, η Τράπεζα Καραβασίλη, η Λαϊκή Αποταµίευση. Οι τόκοι που προσέφερε το 
υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, το 1915, ήταν: 

Για καταθέσεις σε τραπεζικά γραµµάτια (προθεσµίας), τόκος: 
1,5% για 6 µήνες 
2,5% για 1 χρόνο 
3% για 2 χρόνια 
3,5% για 4 χρόνια 
4% για 5 και πλέον χρόνια. 
Για καταθέσεις σε χρυσό (προθεσµίας), τόκος:  
1,5% για 6 µήνες 
2% για 1 χρόνο 
2,5% για 2 χρόνια 
3% για 4 χρόνια 
4% για 5 και πλέον χρόνια. 
Η παλαιά τουρκική Ziraat Bankasι, στην οποία είχε γίνει –όπως προαναφέραµε– 

εκκαθάριση, το 1914, από τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας, υπήχθη, στις 22-1-1915, στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και µετονοµάσθηκε σε Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας-Ηπείρου. 
∆ιευθυντής διορίσθηκε ο Ι. Παπαδάκης. Τη διαδέχθηκε το 1929 η Αγροτική Τράπεζα. 

∆ιατηρούσαν υποκαταστήµατα στη Θεσσαλονίκη και τράπεζες που είχαν στο εξωτερικό 
τις έδρες τους: η Selβnik Bankasι (Τράπεζα Θεσσαλονίκης), µε έδρα –όπως αναφέραµε και στο 
οικείο εδάφιο της οθωµανικής περιόδου– στην Κωνσταντινούπολη, η σερβική Izvozna Banka 
[Εξαγωγική Τράπεζα], η Banca Commerciale Italiana (Ιταλο-Ελληνική Τράπεζα της Ελλάδος), 
του Μιλάνου, και η Bank Osmanξ (Οθωµανική Τράπεζα), µε έδρα επίσης στην 
Κωνσταντινούπολη και υποκαταστήµατα στην περιοχή, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, και στην 
Καβάλα και ∆ράµα. 

 
6.3.3.2. Ασφάλειες. 
Στον τοµέα της ασφάλισης κατά κινδύνων, πολλές εταιρείες, µε έδρα αλλού, 

διατηρούσαν στη Θεσσαλονίκη υποκαταστήµατα και πρακτορεία.  



Το χαρακτηριστικό µε τις ασφάλειες στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι, λόγω του πολέµου, η 
ασφαλιστική κάλυψη των θαλάσσιων µεταφορών έγινε, ως το 1918, το κυριότερο αντικείµενο 
δραστηριότητας των εταιρειών. Τα συµβόλαια πυρός ήταν ένας άλλος κύριος κλάδος ασφάλισης. 
Το παλαιό Συνδικάτον των κατά του Πυρός Ασφαλιστικών Εταιρειών Θεσσαλονίκης (Syndicat 
des Compagnies d'assurance contre l'Incendie opιrant ΰ Salonique), το οποίο λειτουργούσε –όπως 
είπαµε– από την εποχή της οθωµανικής κυριαρχίας, ανασυστάθηκε το 1915, µε την προσαρµογή 
του στους ελληνικούς νόµους. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν επτά πράκτορες, έξι Ισραηλίτες (από τους 
οποίους µόνον ένας ήταν Έλλην υπήκοος –µεταξύ των υπολοίπων, οι δύο είχαν ιταλική 
υπηκοότητα, οι δύο αγγλική και ο ένας αυστριακή–) και ένας Έλληνας. Στο πρώτο διοικητικό 
συµβούλιο ήταν εκλεγµένοι οι Μ. Μορπούργκο –πρόεδρος από παλαιότερα–, Y. Saltiel, Leon 
Yudas, Dino Fernandez και άλλοι. Το 1918, συµµετείχαν 18 εταιρείες-µέλη και πρόεδρος 
εξακολουθούσε να είναι ο Μορπούργκο. Το 1923, συµµετείχαν 43 εταιρείες, µε συµβόλαια 
συνολικού ύψους 30.240.000 δραχµών. 

 
Πίνακας 110. Τα µέλη του Συνδικάτου των κατά του Πυρός Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Θεσσαλονίκης, 1923. 
 
Πηγή: DS, ό.π., 888-889, Howard Bowman προς State Dept.-Washington, Salonica 3-10-

1924. 
 
Ο κίνδυνος πυρκαγιών ελλόχευε πάντα στην πόλη. Η µεγάλη πυρκαγιά του 1917, η οποία 

είχε τέτοια έκταση ώστε να επιφέρει ριζική αλλαγή στη µορφή του κέντρου της πόλης, ζηµίωσε 
τις εταιρείες µε τις πληρωµές εκατοµµυρίων δραχµών. ∆εκαπέντε από αυτές επιβαρύνθηκαν µε 
υποχρεώσεις ύψους 96.350.000 δραχµών. 

 
Πίνακας 111. Υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιρειών λόγω της πυρκαγιάς του 1917 

(εκατοµµύρια δραχµές). 
Πηγή: Μακεδονία, 3-10-1917 κ.λπ. 
 
Τα επόµενα χρόνια καταγράφηκαν ποικίλα σοβαρά περιστατικά, όπως η πυρκαγιά, στις 

3-4-1923, στις αποθήκες πετρελαίου της Asiatic Co., στο Μπεχτσινάρ, κατά την οποία έγιναν 
παρανάλωµα του πυρός 10.000 κιβώτια, ή η πυρκαγιά στην οδό Φράγκων, το 1924, που 
αποτέφρωσε 60 καταστήµατα. Τα συµφέροντα, τα οποία παίζονταν σε αυτό τον κλάδο, δεν ήταν 
περιφρονητέα, και οι σχέσεις ασφαλιστών και κοινού δοκιµάζονταν από ανεπίσηµες κατηγορίες 
για δόλιες ενέργειες των ασφαλιζοµένων, µε σκοπό να εισπράττεται το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. 
Ο πράκτορας της Lloyd στη Θεσσαλονίκη υποπτευόταν ότι το 90% τουλάχιστον των πυρκαγιών 
κατά τη δεκαετία του 1920 ήταν σκόπιµες ενέργειες, αλλά δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί η 
δολιότητα, ιδίως –τόνιζε– όταν οι δικαστές, στην πλειοψηφία τους, σκέπτονταν ότι αυτή η 
µεγάλη και πλούσια ξένη εταιρεία όφειλε να καταβάλλει αποζηµιώσεις πάντοτε. Το εγχείρηµα 
αύξησης των εσόδων της εταιρείας ήταν παρακινδυνευµένο, εκτιµούσε το ίδιο πρόσωπο, αφού “η 
οποιαδήποτε αύξηση του ύψους των ασφαλίστρων θα συνοδευόταν αναµφίβολα από µία αύξηση 
του αριθµού των πυρκαγιών “. 

 
6.3.3.3. Οι δραστηριότητες στην πίστη, ανταλλαγή και µεσολάβηση. 
Στον τοµέα αυτό, δραστηριοποιούνταν το 1940 οι εξής επιχειρήσεις ή πρόσωπα. 
 
Πίνακας 112. Οι δραστηριότητες στην πίστη κ.λπ., 1940. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.3.4. Το εµπόριο. 
 



Η απόκτηση από το ελληνικό κράτος των Νέων Χωρών, όπου το εµπόριο ήταν 
αναπτυγµένο, έδωσε νέα πνοή στις εµπορικές δραστηριότητες. Η Θεσσαλονίκη, επίνειο των 
επαρχιών της ενδοχώρας, ήταν το κέντρο της εµπορικής κίνησης, λειτουργώντας ως σηµείο 
ανεφοδιασµού τους και σταθµός συγκέντρωσης του εξαγωγικού εµπορίου τους. 

Το εµπόριο µέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παραδοσιακή δραστηριότητα, κράτησε 
προσωρινά, µετά το 1912, τη ζωηρή του κίνηση. Το 1915, το µεγάλο κατάστηµα Orosdi Bak 
διέθετε τµήµα ψιλικών –όπου εκτίθεντο µανδήλια (προς 0,30 δραχµές), κάλτσες (1,10 δραχµές), 
πετσέτες (8,40 δραχµές η δωδεκάδα), λοσιόν (3,25 δραχµές η φιάλη), κουµπιά (1 δραχµή το 
ζεύγος), σαπούνια (0,20-0,90 δραχµές) κ.λπ.–, τµήµα πώλησης υφασµάτων –µεταξωτά (9-14 
δραχµές ανά πήχυ) και άλλες ποιότητες (0,50-0,70 δραχµές ανά πήχυ)–, αλλά και τµήµα 
τροφίµων –συµπυκνωµένο γάλα Berna (0,80 δραχµές ανά κυτίο) και άλλα αγαθά–. Το 
κατάστηµα Tirig διέθετε κοστούµια φανελένια, λινά, χρωµατιστά κ.λπ.  ∆ιατηρήθηκαν οι 
δραστηριότητες τoυ µικρεµπορίου, αλλά και οι ονοµασίες των επαγγελµάτων ξενικής 
προέλευσης των παλαιότερων εποχών. 

 
Πίνακας 113. Παλαιές ονοµασίες επαγγελµάτων της Θεσσαλονίκης. 
Πηγή: Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη..., ό.π., σελ. 45. 
 
Η λειτουργία της αγοράς εξελίχθηκε σε αντιστοιχία µε τους εξωγενείς παράγοντες που 

επηρέασαν συνολικά την πόλη.  
Οι πόλεµοι έθεσαν την οικονοµική ζωή υπό κρατικό έλεγχο, από την παραγωγή και τις 

εισαγωγές µέχρι τη διανοµή των εµπορευµάτων. Τα δεσµευτικά µέτρα για τη διεξαγωγή του 
εµπορίου άρθηκαν προοδευτικά, µέχρι την πλήρη απελευθέρωση το 1923. Οι έκτακτες συνθήκες 
επέβαλαν δυσλειτουργία στην αγορά. Με αρθρογραφία στον τύπο, οι άµεσα θιγόµενοι 
Ισραηλίτες εισαγωγείς της πόλης αναφέρονταν στην παύση του εµπορίου και στη γενική 
παράλυση, ζητώντας περιστασιακά είτε την απελευθέρωση της εισαγωγής αλεύρων είτε τη 
χορήγηση συναλλάγµατος για τον εκτελωνισµό υφασµάτων. Η παρατεταµένη µείωση στην 
προσφορά αγαθών (παραγωγή) και η συνεχής ζήτηση (κατανάλωση) ανέτρεψαν την ισορροπία 
της αγοράς και η κερδοσκοπία έγινε νοσηρό φαινόµενο διαρκείας. Ο Γεώργιος Γεωργιάδης, µε 
µία εµπειρική εκτίµηση για την αισχροκέρδεια, διαπίστωνε ότι ο νόµος της προσφοράς και 
ζήτησης είχε καταργηθεί. Αγαθά δεν προσφέρονταν, διότι η παραγωγή ήταν καταστραµµένη, 
εκδηλωνόταν µόνο ζήτηση. Από την περιγραφή της πραγµατικότητας απέρρεε η µετάθεση του 
προβλήµατος του επισιτισµού της χώρας σε ζήτηµα οργάνωσης της κατανάλωσης. Σε αυτό το 
σηµείο εντοπιζόταν και η αποτυχία. Το κράτος συνέστησε υπουργείο επισιτισµού, του οποίου 
την αρµοδιότητα περιόρισε στην εισαγωγή των προϊόντων και στην παράδοσή τους στο κύκλωµα 
του εµπορίου για τη µεταφορά τους στον τόπο κατανάλωσης, χωρίς να ήταν το ίδιο σε θέση, µε 
τον κατάλληλο µηχανισµό και την πολιτική βούληση, να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Ο 
ρόλος των διαµέσων ισχυροποιήθηκε. Στην αδράνεια του κράτους βοήθησε και η δυσπιστία των 
αγροτών προς τους δηµόσιους φορείς. Ο πληθυσµός της υπαίθρου δεν συµφωνούσε ποτέ µε τη 
διατίµηση των προϊόντων του, µέτρο που το αντιµετώπιζε σαν έναν τρόπο αφαίρεσης της αξίας 
των αγροτικών αγαθών από τους διαµέσους. Απέναντι στην ανεπάρκεια του κράτους να του 
εξασφαλίσει τα υπόλοιπα είδη, η υπεκφυγή του ήταν άµυνα κατά του επιχειρηµατικού πνεύµατος 
που τον απογύµνωνε. Στην πόλη, όπου οι απαιτήσεις των εργαζοµένων ήταν µεγαλύτερες σε 
σχέση µε τους “λιτούς” αγρότες, άνθισε η κερδοσκοπία. Καµία κινητοποίηση δεν σηµειώθηκε 
για δηµιουργία λαϊκών πρατηρίων ή για τη λειτουργία των σωµατείων ως επισιτιστικών 
οργανώσεων. Ο τελικός απολογισµός ήταν ένας ανεξέλεγκτος τιµάριθµος και ένας 
υπερπλουτισµός των επιχειρηµατιών, οι οποίοι µε ευκολία αποκόµιζαν µεγάλα κέρδη λόγω της 
ταχείας κυκλικής κίνησης των κεφαλαίων τους –το 1919, εξαντλούσαν τα αποθέµατα των 
υποδηµάτων σε ένα µήνα, του καφέ σε µία µέρα–.  

Η πυρκαγιά του 1917, επίσης, µε τη δηµιουργηθείσα αξιοθρήνητη κατάσταση, επέφερε 
αναπάντεχο πλήγµα στην αγορά. Ανάµεσα στα µέτρα για τη συνέχιση της ροής των συναλλαγών, 



προβλεπόταν η κατασκευή προσωρινών παραπηγµάτων για τη στέγαση των καταστηµαταρχών. 
∆ηµιουργήθηκαν τέτοια στην Εγνατία οδό,  στη συµβολή των οδών Νίκης και Κουντουριώτου, 
στην οδό Αγίας Σοφίας και αλλού. Το ασταθές πολιτικό κλίµα, µε την επακόλουθη αβεβαιότητα, 
επιµήκυνε τη διάρκεια της κρίσης. Η υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος και οι βίαιες 
αναπροσαρµογές των τιµών συναλλάγµατος υποδείκνυαν στους επιχειρηµατικούς κύκλους 
σύνεση. Το Μάιο 1921, οι έµποροι της πόλης, φοβούµενοι µία ακόµη µεγαλύτερη υποτίµηση της 
δραχµής, αγόραζαν πυρετωδώς ξένα νοµίσµατα, ωθώντας έτσι την τιµή του συναλλάγµατος σε 
άνοδο. Όσο αυτοί ανέβαζαν τις τιµές πώλησης των εµπορευµάτων για να εξισορροπήσουν τις 
απώλειες από τον πληθωρισµό, τόσο έπεφτε η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού. 
Κατά το διάστηµα µέχρι το 1922, οι εµπορευόµενοι έκαναν προσπάθειες να ρευστοποιήσουν τα 
αποθέµατά τους –η ενέργεια ήταν ιδιαίτερα ορατή µεταξύ των µουσουλµάνων εµπόρων–. Μετά 
το 1923, η πώληση –µε ευθύνη της τοπικής αρχής– των οικοπέδων της πυρίκαυστης ζώνης 
εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι προβλέψεων µελλοντικών κερδών εκ µέρους κεφαλαιούχων 
αγοραστών. Οι τιµές ξέφυγαν από τα λογικά όρια. “Από τις αγοραπωλησίες”, έγραφε ο Γάλλος 
διπλωµάτης F. Wiet, “προκύπτει ότι το τετραγωνικό µέτρο, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει για 
παράδειγµα υπερβεί κατά πολύ την τιµή του τετραγωνικού µέτρου ενός οικοπέδου στην Avenue 
de l'Opιra στο Παρίσι ”. Η ανοικοδόµηση της εµπορικής περιοχής της πόλης µε βήµα σηµειωτόν 
συνοδεύτηκε, το 1924, από τις διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις 3.000 εµπόρων που δεν διέθεταν 
ένα χώρο για να συνεχίσουν τις δοσοληψίες τους. Το πρόβληµα εντοπιζόταν στην κερδοσκοπική 
πρόθεση πολλών επενδυτών, οι οποίοι είχαν αποκτήσει οικόπεδα όχι για να τα ανοικοδοµήσουν 
αλλά για να τα µεταπωλήσουν µε κέρδος. Λίγοι µόνον αγοραστές είχαν προχωρήσει στη 
διαδικασία της ανέγερσης κτισµάτων. Για τη σκανδαλώδη κατάσταση συνυπεύθυνο ήταν το 
Πολεοδοµικό Γραφείο, µε την πρακτική του να µην εφαρµόζει τις διατάξεις που επέβαλλαν 
έναρξη της ανοικοδόµησης εντός τεσσάρων µηνών, επί ποινή δήµευσης του ακινήτου.  

Την ώθηση που είχε ανάγκη, την έλαβε η αγορά µε την αύξηση του πληθυσµού και µε τη 
ζήτηση εκ µέρους των προσφύγων, στρώµατος µε αυξηµένη ανάγκη κατανάλωσης, εφόσον είχαν 
έλθει στο νέο τόπο διαµονής τους χωρίς καθόλου υπάρχοντα. Η διάθεση των προσφυγικών 
δανείων του κράτους εξυπηρέτησε την εν λόγω ζήτηση στην αγορά. Οι εµπορικές 
δραστηριότητες έλαβαν επίσης ώθηση από τη διάθεση των παραγωγικών δανείων. Ένας ιστός 
επαγγελµατικών µικροµονάδων δηµιουργήθηκε. Αν αναφερθούµε στο κύκλωµα διάθεσης του 
ψωµιού, θα διαπιστώσουµε ότι εκτός από τα αρτοποιεία, που πουλούσαν τα αρτοσκευάσµατα 
“επί ζυγίω“, καθιερώθηκε –και συντηρήθηκε µέχρι το 1925– η διανοµή κατ' οίκον 
(ταβλακιάρηδες), οι υπαίθριοι πάγκοι, τα καροτσάκια, η πώληση από πλανόδιους πωλητές. Το 
καθεστώς προσωρινής συντήρησης των µικρών επιχειρήσεων δέχθηκε, το 1927, συνδυασµένα 
πυρά από τα δηµοσιονοµικά µέτρα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (είσπραξη των 
καθυστερούµενων φόρων, νέα επιβάρυνση της φορολογίας επί των εσόδων) και άλλες επιλογές 
της µε πανελλήνια σηµασία –η άρση του ενοικιοστάσιου, ή οι αµφιλεγόµενες στρατηγικές 
συµφωνίες ανάθεσης έργων νευραλγικής σηµασίας σε ξένες εταιρείες, όπως η Power & Traction 
Company–. Όλοι οι καταστηµατάρχες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, στη Θεσσαλονίκη όπως 
και στην υπόλοιπη χώρα, σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Η ψυχρή λογική των κυρίαρχων κύκλων 
έλεγε ότι η αναταραχή ίσως οδηγούσε σε θετικό αποτέλεσµα, στη βαθµιαία εξαφάνιση των 
µικροεπιχειρήσεων (έµποροι, αντιπρόσωποι, κατασκευαστές), που είχαν σχηµατισθεί εν σπουδή 
µετά τις ανακατατάξεις του 1922, και στην ανάδειξη µίας γνήσιας φυσιογνωµίας της 
µεταπολεµικής τοπικής αγοράς, ταυτόχρονα µε τη λύση των επίκαιρων προβληµάτων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η παγκόσµια οικονοµική κρίση ήταν επόµενο να έχει 
την επίδρασή της στις µικροεπαγγελµατικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Η ελάττωση της 
καταναλωτικής δύναµης των αγροτών, υπαλλήλων και εργατών, οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι 
πελάτες τους, δηµιούργησε κλονισµό και στασιµότητα. Ο µικροεπαγγελµατικός κόσµος, µέσω 
του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, στου οποίου τη δύναµη ανήκε µαζί µε τους 
βιοτέχνες, ζήτησε επανειληµµένα από τους αρµόδιους τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της 
κατάστασης. 



 
6.3.4.1. Το εξωτερικό εµπόριο. 
 
Αξιοσηµείωτη ήταν η ακµή του εµπορίου µε το εξωτερικό –τόσο οι εξαγωγές όσο και οι 

εισαγωγές–, χάρη στις ξένες πιστώσεις. Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, η παρουσία των 
ξένων στρατευµάτων στην πόλη πολλαπλασίασε τις συναλλαγές. Παρά την εξαιρετική θέση της 
πόλης στη γενική εµπορική κίνηση της χώρας, µε την ιδιότητά της ως κέντρου παραγωγής 
προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα και της βιοµηχανίας, ήταν αναγκαία η εισαγωγή αρκετών 
ειδών εµπορευµάτων –σε ευρεία µάλιστα κλίµακα. Μετά την ανακωχή, προοδευτικά 
εξαλείφθηκαν οι ανάγκες στις οποίες οφειλόταν η έκτακτη εµπορική κίνηση. 

Κατά τα χρόνια του Πολέµου, το ισοζύγιο των συναλλαγών µε το εξωτερικό στα νέα 
εδάφη –όπως εξάλλου και στην υπόλοιπη χώρα– ήταν αρνητικό. 

 
Πίνακας 114. Το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, 1912-1916 (εκατοµµύρια δραχµές). 
Πηγή: H. Lefeuvre-Meaulle, La Grèce économique et financière en 1915, Paris 1916, 

σελ. 48-75. Alphonse Muzet, Aux pays balkaniques après les guerres de 1912-1913, Pierre Roger, 
Paris 1915, passim (ίδιοι υπολογισµοί). 

 
Στη Βόρεια Ελλάδα, τα εξαγώγιµα αγαθά ήταν ιδίως η παραγωγή του πρωτογενούς 

τοµέα –καπνός, κουκούλια, όπιο, ακατέργαστα και κατεργασµένα δέρµατα, λινάρι κ.ά.–. Οι 
εισαγωγές, µολονότι ελεγχόµενες, ήταν ορισµένες φορές υπερβολικές και απρογραµµάτιστες. 
Χαρακτηριστικά, στη Θεσσαλονίκη είχαν συσσωρευθεί, τον Αύγουστο 1915, 40.000 σάκοι καφέ, 
που µαζί µε το απόθεµα της υπόλοιπης Ελλάδας έφθασαν σε ένα σύνολο 72.000 σάκων. Το 
απόθεµα αυτό, υπερβολικό αν ληφθεί υπόψη η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας (µόλις 10.000 
σάκοι), ήταν δεσµευµένο µε βάση σχετική απαγόρευση εξαγωγής της προηγούµενης γουναρικής 
κυβέρνησης. Η λύση για τη διάθεση του προϊόντος ήταν η άµεση επανεξαγωγή του, άρα και η 
άρση της σχετικής απαγορευτικής διάταξης. Ορισµένες φορές, επίσης, οι εισαγωγές ήταν 
αµφίβολης χρησιµότητας. Ανάµεσα στα τρόφιµα που εισάγονταν αυτή την εποχή από το 
εξωτερικό για την εσωτερική αγορά, συναντούσε κανείς µέχρι και σαρδέλλες Πορτογαλίας. 

Το γαλλικό εµπόριο απέκτησε προνοµιούχα θέση µετά την εµπλοκή της Θεσσαλονίκης 
στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Το Bureau Commercial, που ιδρύθηκε το 1916 στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών της Armιe d'Orient, λειτούργησε ως σύνδεσµος µεταξύ των επιχειρηµατιών της 
Γαλλίας και Θεσσαλονίκης, µε την προώθηση πληροφοριών προς τους πρώτους για τις ευκαιρίες 
εξαγωγών προς τη Μακεδονία και προς τους δεύτερους για τις ανάγκες και δυνατότητες του 
γαλλικού εµπορίου. Μέχρι το 1918, είχε ήδη αρχειοθετηθεί µεγάλος αριθµός πολύτιµων 
εγγράφων για την προσφορά γαλλικών προϊόντων και για την τοπική ζήτηση. 

Οι συναλλαγές της πόλης µε το εξωτερικό, κατά τα χρόνια µετά τον Πόλεµο, συνέθεταν 
ένα ισοζύγιο, το οποίο εξακολουθούσε να είναι αρνητικό.  

Σε πανελλήνια κλίµακα, το µικρότερο έλλειµµα στις συναλλαγές µε το εξωτερικό, 
απόρροια των πενιχρών εισαγωγών, σηµειώθηκε το 1922. Κατά τα επόµενα έτη, η κατάσταση 
της χώρας χειροτέρευσε, µολονότι, µετά το 1927, το έλλειµµα περιοριζόταν κάθε χρόνο µέχρι το 
1935 (εξαίρεση το 1931, κατά το οποίο η µείωση των εξαγωγών οφειλόταν σε αντίστοιχη µείωση 
των ποσοτήτων καπνού). 

 
Πίνακας 115. Οι εισαγωγές-εξαγωγές και το ελλειµατικό ισοζύγιο της Ελλάδας, 1922-

1936 (δισεκατοµµύρια δραχµές). 
Πηγή: Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., passim. Jordan, Report..., ό.π., passim. John Lampe - 

Marvin Jackson, Balkan Economic History, 1550-1950. From Imperial Borderlands to 
Developing Nations, Indiana University Press, Bloomington 1982, σελ. 462-463. Mazower, 
Greece..., ό.π., passim (ίδιοι υπολογισµοί). 

 



Η βελτίωση κατά την πενταετία 1932-1936 επιτεύχθηκε όχι τόσο εξαιτίας των 
αυξηµένων εξαγωγών όσο λόγω του ελέγχου στις εισαγωγές. Το εισαγωγικό εµπόριο ευνοήθηκε 
αρχικά από την πολιτική του κράτους και από τη διάθεση των προσφυγικών και παραγωγικών 
δανείων. Το 1931, η εκµηδένιση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας, µε τη διαρροή 
τους στο εξωτερικό, ανάγκασε το κράτος να επιβάλει άµεσο περιορισµό των εισαγωγών. Η 
εξασθένηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών βοήθησε στην επίτευξη του στόχου. 
Μετά το 1933, η διεξαγωγή του εξωτερικού εµπορίου µε διµερείς συµβάσεις µε τα ξένα κράτη 
ανέδειξε κυριότερο εταίρο της Ελλάδας τη Γερµανία, µε προοδευτικά ανερχόµενο βαθµό 
απορρόφησης των ελληνικών προϊόντων. Το 1936, η χώρα αυτή απορρόφησε το 36,43% του 
συνολικού όγκου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ τα γερµανικά προϊόντα που εισήχθησαν στην 
Ελλάδα το ίδιο έτος ήταν το 22,37% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών. Άλλες χώρες 
προορισµού των ελληνικών εξαγωγών ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες (14,32% του συνολικού 
όγκου των εξαγωγών κατά το 1936), η Βρετανία, η Ιταλία κ.ά. Τα προϊόντα εισαγωγής 
προέρχονταν, εκτός από τη Γερµανία, και από τη Βρετανία (16,11% το ίδιο έτος), από τις 
βαλκανικές χώρες κ.λπ.  Η συνεισφορά του καπνού, όλη αυτή την περίοδο, στην εξαγωγική 
κίνηση ήταν καθοριστική. Το 1928, οι εξαγωγές µόνον προς τις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν αξίας 
10.444.316 δολαρίων. Κατά τη δεκαετία του 1930, η Γερµανία ήταν η µεγαλύτερη πελάτις των 
ελληνικών καπνών, µε απορρόφηση ετησίως άνω των 20.000 τόννων. Ακολουθούσαν οι 
Ηνωµένες Πολιτείες, Ιταλία, Αυστρία, Αίγυπτος, Τσεχοσλοβακία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Βρετανία, Γαλλία. Ο µεγαλύτερος καπνοβιοµηχανικός οίκος της χώρας, των Αδελφών 
Παπαστράτου, διέθετε µετά το 1930 γραφεία σε πρωτεύουσες της Ευρώπης (Γαλλία, Αγγλία, 
Ιταλία, Γερµανία, Ελβετία), στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Κίνα, Ιαπωνία και Αυστραλία. Το 
1931, υπό το βάρος της παγκόσµιας κρίσης, η πτώση του όγκου της αγροτικής παραγωγής των 
επαρχιών της Βόρειας Ελλάδας επέδρασε επί του εµπορίου και επέφερε πτώση της εξαγωγής 
καπνών. Το 1935, επί γενικών εισαγωγών της χώρας ύψους 10,6 δισεκατοµµυρίων δραχµών και 
εξαγωγών 7,1 δισεκατοµµυρίων δραχµών, ο εξαχθείς καπνός ήταν αξίας 3,1 δισεκατοµµυρίων 
δραχµών, κάλυπτε δηλαδή το 43,6% της αξίας των εξαγωγών, αντισταθµίζοντας έτσι την αξία 
του 29,2% των εισαγωγών. 

Στη Θεσσαλονίκη, το εµπόριο µε το εξωτερικό ήταν ακµαίο. Το 1929, η συνολική αξία 
των εισαγωγών-εξαγωγών ήταν 3,8 δισεκατοµµύρια δραχµές, οι τελωνειακές εισπράξεις 677 
εκατοµµύρια δραχµές. Το εισαγωγικό-εξαγωγικό εµπόριο κατά το διάστηµα 1922-1929, σε 
απόλυτα και σχετικά µεγέθη, εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Από τη σύγκριση µε τα στοιχεία 
του πίνακα 115 εµφαίνεται η σπουδαιότητα της πόλης ως εµπορικού κέντρου. 

 
Πίνακας 116. Οι εισαγωγές-εξαγωγές της Θεσσαλονίκης, 1922-1929 (δισεκατοµµύρια 

δραχµές). 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., passim. 
 
Μεταξύ των προϊόντων εισαγωγής του πρωτογενούς τοµέα, το 1930, οι µεγαλύτερες 

ποσότητες, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων δραχµών, ήταν ακατέργαστα ορυκτά, 
τρόφιµα (κυρίως κρέατα, σιτηρά, ζάχαρη και άλευρα) και δασικά προϊόντα. Στον επόµενο πίνακα 
εµφαίνεται η κατάταξη κατά κατηγορία, µε βάση τα µεγέθη του 1930, των εισαχθέντων κατά το 
διάστηµα 1928-1930 προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. 

 
Πίνακας 117. Εισαγωγή προϊόντων πρωτογενούς τοµέα στη Θεσσαλονίκη, 1928-1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., passim. 
 
Τα εµπορεύµατα βιοµηχανικής παραγωγής και κατεργασίας, που εισάγονταν στη 

Θεσσαλονίκη, αξίας άνω των 500 εκατοµµυρίων δραχµών, ήταν κυρίως οικοδοµήσιµες ύλες –σε 



µεγάλες ποσότητες–, καύσιµα, σιδηρικά, καθώς και είδη της ελαφράς βιοµηχανίας και 
βιοτεχνίας. Στον επόµενο πίνακα, η κατάταξη των εµπορευµάτων έγινε µε βάση τα µεγέθη του 
1930. 

 
Πίνακας 118. Εισαγωγή προϊόντων βιοµηχανικής παραγωγής και κατεργασίας στη 

Θεσσαλονίκη, 1928-1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., passim. 
 
Το εξαγωγικό εµπόριο της Θεσσαλονίκης, αφ'ετέρου, περιστρεφόταν γύρω από προϊόντα 

του πρωτογενούς τοµέα, σε σηµαντική κλίµακα ακατέργαστα µεταλλεύµατα, γεωργικά προϊόντα 
και ακατέργαστα δέρµατα. Οι εξαγωγές ειδών βιοµηχανικής παραγωγής και κατεργασίας 
στηρίζονταν βασικά στον καπνό, το προϊόν που αποτελούσε τον αιµοδότη της χώρας σε 
συνάλλαγµα. Η αξία των εξαχθέντων καπνών ήταν 1.910.995 αγγλικές λίρες το 1928, 2.090.482 
το 1929 και 1.817.026 το 1930. Μετά τα καπνά, ακολουθούσαν τα βαµβακερά νήµατα, 
οινοπνευµατώδη ποτά και άλλα προϊόντα. Η συνολική αξία των εκτός του καπνού εξαγωγών της 
πόλης υπερέβαινε το ένα δισεκατοµµύριο δραχµές.  

 
Πίνακας 119. Εξαγωγή προϊόντων πρωτογενούς τοµέα στη Θεσσαλονίκη, 1928-1930. 
Πίνακας 120. Εξαγωγή προϊόντων βιοµηχανικής κατεργασίας και παραγωγής στη 

Θεσσαλονίκη, 1928-1930. 
Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, βλ. στη βιβλιογραφία, σελ., τις 

δηµοσιεύσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μακρίδης, Πλήρης..., ό.π., passim. 
 
Το παγκόσµιο κραχ του 1929 επηρέασε σε ολοκληρωτικό βαθµό τις συναλλαγές του 

τριτογενούς τοµέα. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το 1929, µε το 
έγγραφό του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, που προαναφέραµε, για την οικονοµική 
κατάσταση στην πόλη, αποφάνθηκε, κρίνοντας την οικονοµία από την ειδική πλευρά του 
τριτογενούς τοµέα, ότι η σοβούσα κρίση στην αγορά της Θεσσαλονίκης είχε καταστεί έκδηλη το 
1929. Οι αιτίες που απαριθµούνταν για την πτώση του εµπορίου, παρεµφερείς µε αυτές που 
αφορούσαν στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα, ήταν: 

- η µείωση της καταναλωτικής ικανότητας του αστικού πληθυσµού 
- η υπερβολική, άµεση και έµµεση, φορολογία εκ µέρους του κράτους επί των εµπορικών 

και άλλων δραστηριοτήτων 
- οι κολοσσιαίες –όπως χαρακτηρίζονταν– ζηµίες του εµπορίου, οι οποίες προξενήθηκαν 

κατά το παρελθόν από τις διακυµάνσεις στο συνάλλαγµα και στις τιµές των εµπορευµάτων 
- η επένδυση µεγάλου µέρους των κεφαλαίων σε ακίνητα και εγκαταστάσεις, χωρίς 

προηγούµενη µελέτη και εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών.  
Η επίτευξη αυτάρκειας στη χώρα µέσω της ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα ήταν, 

σύµφωνα µε το Επιµελητήριο, ο τρόπος διεξόδου από την κρίση. Αν, παράλληλα, οι κάτοικοι που 
θα απέµεναν ασχολούµενοι µε δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα έβρισκαν καταναλωτές 
των εµπορευµάτων και υπηρεσιών τους, θα προέκυπτε αναθέρµανση της οικονοµίας, µε αύξηση 
της απασχόλησης. 

Για τα προβλήµατα στον τριτογενή τοµέα στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για την 
εµπορική κρίση της αγοράς της Θεσσαλονίκης, το Επιµελητήριο εισηγήθηκε για την ανακούφισή 
της τα παρακάτω µέτρα: 

1) Άµεση έναρξη των αποφασισθέντων δηµόσιων και δηµοτικών έργων, όπως οδοποιίας, 
κατασκευής δηµοτικής αγοράς, σιδηροδροµικού σταθµού, κτιρίου τηλεπικοινωνιών και 
ταχυδροµείου (ΤΤΤ), θεάτρου. 

2) Αναθέρµανση της ανοικοδόµησης, µε παροχή δανείων, σε ευρύτερη κλίµακα και 
χωρίς µακροχρόνιες διατυπώσεις, από την Τράπεζα Κτηµατικής Πίστεως.  



3) Αύξηση των παρεχόµενων γεωργικών δανείων από την Εθνική Τράπεζα στην 
περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.  

4) Μείωση του τόκου προεξόφλησης από την Τράπεζα Ελλάδος.  
5) Μείωση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία βάρυναν τις µικρές επιχειρήσεις στη 

βιοτεχνία και στο εµπόριο, µε τη δηµιουργία συνεταιρισµών των επαγγελµατιών κατά κλάδο 
δραστηριότητας. 

6) Παρεµπόδιση της αστυφιλίας. Η εξεύρεση τρόπου ήταν αντικείµενο προς µελέτη. 
7) Κατάργηση του νόµου περί αισχροκέρδειας. Το Επιµελητήριο έκρινε το µέτρο άδικο 

και αλυσιτελές, χαρακτηρίζοντας αυτό ως κυριολεκτικά δίωξη του απασχολούµενου κόσµου.  
Το ευχολόγιο του Επιµελητηρίου και των συµφερόντων που αυτό εκπροσωπούσε δεν 

βρήκε αποδέκτες. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τοπικό εµπόριο µετά το 1930 
υπήρξαν κάθε άλλο παρά καλές. Οι απώλειες κεφαλαίων από τις πτώσεις των τιµών ήταν 
σηµαντικές και, προστιθέµενες στις ζηµίες των προηγούµενων ετών, επέφεραν την κατάρρευση 
πολλών επιχειρήσεων. Κάτω από τέτοιες δυσµενείς συνθήκες, η διεξαγωγή των συναλλαγών 
κατέστη, κατά τα έτη 1930-1931, δυσχερής λόγω της έλλειψης κεφαλαίων αλλά και της 
δυσπιστίας που δηµιουργήθηκε. Ως αίτιο της επίτασης της κρίσης στην αγορά, οι έµποροι 
θεωρούσαν την πληθωρική εγκατάσταση στην πόλη αστικού πληθυσµού. Ένα µέρος των 
προσφύγων συντηρήθηκε αρχικά µε τα χρήµατα και τιµαλφή που έφεραν µαζί τους από τις 
πατρίδες τους, ενώ µετέπειτα µε τις αποζηµιώσεις υπό µορφή οµολογιών. Ήταν άδηλοι πόροι, 
που ισορρόπησαν βραχυπρόθεσµα το εµπόριο, αλλά όταν εξαντλήθηκαν η κατάσταση 
αντιστράφηκε. Πρόσθετα ζητήµατα, για τα οποία, το 1932, παραπονούνταν οι εµπορευόµενοι της 
πόλης ήταν αφενός τα γενικά µέτρα που αφορούσαν σε ολόκληρη τη χώρα (άρση της 
σταθεροποίησης της δραχµής, απαγόρευση της εξαγωγής συναλλάγµατος, καθιέρωση του 
συστήµατος clearing), αφετέρου εκείνα υπό το βάρος των οποίων οδηγήθηκε, όπως υποστήριζαν, 
η τοπική αγορά σε απραξία: η αναστολή της πληρωµής χρεών των εµπόρων, η αναστολή της 
δίωξης των ίδιων ατόµων για χρέη, το αγροτικό χρεωστάσιο και ο περιορισµός των τραπεζικών 
πιστώσεων. Το γεωργικό χρεωστάσιο δηµιούργησε δυσχέρεια στους συναλλασσόµενους στην 
αγορά, διότι η ύπαιθρος είχε χρεωθεί κατά το παρελθόν µε σηµαντικά ποσά και, µε τη δοθείσα 
παράταση κάλυψης των οφειλών, το εµπόριο της πόλης αποστερήθηκε των ένδικων µέσων 
πίεσης των οφειλετών (αδυνατώντας δηλαδή να µετακυλήσει σε άλλα κοινωνικά στρώµατα την 
οικονοµική δυσπραγία). Η εφεκτική επίσης στάση που τήρησαν τα πιστωτικά ιδρύµατα στο 
ζήτηµα της παροχής πιστώσεων επιβάρυνε σηµαντικά την κατάσταση και δηµιούργησε σε 
πολλούς επιχειρηµατίες αδιέξοδο. Αµέσως µόλις εκδηλώθηκε η πτώση των τιµών του καφέ, οι 
τράπεζες περιόρισαν στο ελάχιστο τις πιστώσεις τους. Η πρόβλεψη του κινδύνου γενίκευσης της 
κρίσης στις τιµές και των άλλων προϊόντων, καθώς και η ανάγκη αντιµετώπισης του 
ψυχολογικού κλίµατος πανικού που κυριάρχησε, τις οδήγησε στην επέκταση του µέτρου και σε 
άλλα είδη. Οι εµπορευόµενοι παρατηρούσαν πικρόχολα ότι η κατοχή εµπορεύµατος κατάντησε 
να θεωρείται προοίµιο επισσώρευσης ζηµιών στον κάτοχο και, κατά συνέπεια, παραίτιος 
περιορισµού στο ελάχιστο ή και διακοπής των πιστώσεων. Αναλλοίωτη η πολιτική των 
τραπεζών, καθώς και οι συνέπειες του πανικού, εξακολούθησαν να υφίστανται και κατά τα έτη 
1932 και 1933. Οι τράπεζες δεν τηρούσαν ενιαία τακτική κατά την παροχή πιστώσεων, αλλά τις 
χορηγούσαν σύµφωνα µε το κατά την κρίση τους µέγεθος των κινδύνων που παρουσίαζε ο 
δανειολήπτης, ώστε τελικά άλλες επιχειρήσεις να απολαµβάνουν άφθονου και φθηνού χρήµατος 
και άλλες να δυσπραγούν. Κατά την άποψη του Ιωάννη Βεκρή, διευθυντή του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, οι ζηµίες έπρεπε να απορροφηθούν από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα. Κατά τις δυσχερείς στιγµές του εµπορικού κόσµου, υποστήριζε ο Βεκρής, 
οι τράπεζες έπρεπε να θυµηθούν ότι αίτια της διεύρυνσης του κύκλου των εργασιών των 
περισσότερων και από τους συντηρητικότερους ακόµη εµπόρους υπήρξαν αυτές οι ίδιες, οι 
οποίες τούς παρέσυραν µε την αλόγιστη και χωρίς κανένα µέτρο χορήγηση πιστώσεων λόγω του 
µεταξύ τους ανταγωνισµού. Από τα λεγόµενα του Βεκρή συνάγεται ότι οι κάτοικοι της πόλης 
κάτοχοι εµπορικού κεφαλαίου αντιλαµβάνονταν τη δραστηριότητα του εµπόρου όχι ως την 



επιδίωξη του κέρδους µε κίνδυνο πιθανές ζηµίες, αλλά ως οικονοµική λειτουργία µε 
κατοχυρωµένη την επικερδή της έκβαση. Η χυδαία αυτή οικονοµολογική άποψη, που παρέπεµπε 
στη σφαίρα της ηθικής και όχι των παραγωγικών σχέσεων εν ισχύι, αποτελούσε ωστόσο εν 
σπέρµατι µία πλευρά των απόψεων του Keynes, ότι, µέσα στο συγκεκριµένο κοινωνικό σύστηµα, 
στο οποίο µοχλός κίνησης ήταν το κεφάλαιο, το κράτος όφειλε να αναπτύξει µηχανισµούς 
διασφάλισης της οµαλής ανάπτυξης του οικονοµικού πλέγµατος µέσω παρεµβάσεων στη 
λειτουργία της αγοράς. Άλλες αιτιάσεις, τέλος, κατά της κυβέρνησης αυτή τη φορά, 
επικεντρώνονταν στη µονοµέρεια των µέτρων που λαµβάνονταν για την αντιµετώπιση της 
κατάστασης. Κατά τις κρίσιµες ηµέρες που διερχόταν ο τόπος, το κράτος όφειλε, σύµφωνα µε τη 
γνώµη των εµπόρων, να εφαρµόσει διαφορετικά µέτρα, τα οποία να στρέφονται προς την 
εντατική εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών κλάδων µε συνδυασµένη υποστήριξη προς 
όλους, όχι µεµονωµένα υπέρ κάποιων από αυτούς. Έπρεπε να προσφέρει στήριξη εξίσου στη 
γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, σε συνεργασία µε τις κοινωνικές 
οµάδες που απασχολούνταν σε αυτές τις οικονοµικές δραστηριότητες, ώστε, µε µία ένταση των 
προσπαθειών στο µέγιστο, να κατόρθωναν να αντεπεξέλθουν στην κρίση.  

 
6.3.4.2. Το θεσµικό πλαίσιο προώθησης του εµπορίου. 
 
Για την ανάπτυξη όλων των παραµέτρων του εµπορίου, που εξετάζουµε, το ελληνικό 

κράτος προσέφερε στήριξη µε τη δηµιουργία κατάλληλων θεσµών. Οργανισµοί, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του εµπορίου της Θεσσαλονίκης, ήταν τα αντίστοιχα επιµελητήρια, η 
Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης, η ∆ιεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης και το Χρηµατιστήριον 
Εµπορευµάτων Θεσσαλονίκης. Θα τα εξετάσουµε στη συνέχεια αναλυτικά. 

 
Τα επιµελητήρια. 
Στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µέλη του Εµπορικού 

Τµήµατος στο 50µελές διοικητικό συµβούλιο, το 1932, ήταν 35, οι Ζήσης Βέρου, Ελή Ασσέο, 
∆αβίδ Ουζιέλ, Ι. Μπενσουσάν, Ι. Μανδρινός, Ι. Γιακουµιδάκης, Ασέρ Σαλµόνα, Ιζάκ Αµαρίλιο, 
Κ. Πανέτσος, Σοφ. Σταµάτης, Σαλτιέλ Κοέν, Μωΐς Σαλτιέλ, Αλµέρ Τσένιο, Ι. Ρούσης, Π. 
Παπαπανάγου, Χαΐµ Μπενρουµπή, Ι. Φαφαλιός, ∆ηµήτριος Τσολέκας, Αναστάσιος Νέτσος, Θ. 
Σαράντης, ∆ηµήτριος Παπακωνσταντίνου, Σπύρος Τσακασιάνος, Ι. Τιάλιος, Κ. ∆ηµητριάδης, Ι. 
Μαντόπουλος, Μιχ. Σασσαγιάννης, Ι. Εµίρης, Νικόλαος Μάνος, Γιακό Μόλχο, Σιντό Σαλτιέλ, Χ. 
Ζουµετίκος, Μ. Μπενβενίστε, Κ. Κύρου, Αλ. Κράλλης και ∆ηµήτριος Γκίνης. Στην πενταµελή 
διοικούσα επιτροπή, µέλη του Εµπορικού Τµήµατος ήταν το 1932 τα τέσσερα: ο πρόεδρος 
∆ηµήτριος Παπακωνσταντίνου, ο δεύτερος αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Τσολέκας, ο γενικός 
γραµµατέας Σοφ. Σταµάτης και ο ταµίας Γιακό Μόλχο. Στο Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το 1932, µέλη του Επαγγελµατικού Τµήµατος στο 30µελές 
διοικητικό συµβούλιο ήταν 17, οι Σ. Βασιλειάδης, Ι. Βαρδουλάκης, Ηλίας Βρεττάκος, Α. 
∆εληθεοδωρής, Αρών Καλή, Ι. Καραπάνος, Κ. Κουµαντάρος, Γ. Μακρής, ∆. Μασουρίδης, Γ. 
Παντιάς, Γ. Παπαβασιλείου, Ι. Πλάστας, Ν. Ραδίτσης, Ν. Τερµίν, Π. Τσαράκατης, Θ. Τσελίδης, 
Αν. Ψάλτου. Στην διοικούσα επιτροπή, το ίδιο έτος, τέσσερα από τα πέντε µέλη ήταν του 
Επαγγελµατικού Τµήµατος, οι Γεώργιος Παπαβασιλείου-πρόεδρος, Αρών Καλή-δεύτερος 
αντιπρόεδρος, Γεώργιος Μακρής-γενικός γραµµατέας και Σωκράτης Βασιλειάδης-ταµίας. Στο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο, αρµόδιο για τα παραπτώµατα του προσωπικού, εκλεγµένοι ήταν οι Τρ. 
Καµπακόπουλος, Ν. Ραδίτσης, Θ. Τσελίδης και Π. Τσαρακάτης. Για την ενηµέρωση του 
επαγγελµατικού κόσµου, το επιµελητήριο εξέδιδε από το 1925 εβδοµαδιαίο έντυπο, το ∆ελτίον 
Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, στο οποίο ήταν διευθυντής ο Χ. Λέκας και 
αρχισυντάκτης ο Αντ. Γιαννιός. 

 
Η Ελευθέρα Ζώνη.  



Η λειτουργία της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΕΖΘ), µετά την απόφαση για την 
εγκαθίδρυσή της στον υπάρχοντα λιµένα, µε την ψήφιση –όπως είπαµε– του νόµου 390 της 17-
11-1914, καθώς και του βασιλικού διατάγµατος της 28-9-1915 “περί καθορισµού των ορίων της 
Ελευθέρας Ζώνης του λιµένος Θεσσαλονίκης”, ανεστάλη κατά τη διάρκεια των παγκόσµιων 
γεγονότων που µεσολάβησαν, για να ανακινηθεί και πάλι το 1920. Μετά τη µικρασιατική 
καταστροφή, το ελληνικό κράτος έσπευσε να επανιδρύσει την ΕΖΘ. Στις 15-2-1923, µε βασιλικό 
διάταγµα, τροποποιήθηκε ο νόµος 390 και συστήθηκε η Επιτροπεία ΕΖΘ (Commissariat de la 
Zone Franche de Salonique), νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου υπεύθυνο για την οργάνωση και 
εκµετάλλευση της ΕΖΘ. Με το διάταγµα της 27-3-1923, καταρτίσθηκε η πρώτη της σύνθεση  και 
µε τα διατάγµατα της 30-6-1923 και 5-2-1924 καθορίσθηκαν τα έργα που θα εκτελούνταν εντός 
των ορίων της Ζώνης. Το 1926, στην 11µελή Επιτροπεία ΕΖΘ συµµετείχαν κρατικοί υπάλληλοι 
(Β. Γεωργακόπουλος - διευθυντής τελωνείου Θεσσαλονίκης, Κ. Κατσαµπής - λιµενάρχης, Β. 
∆ηµητρίου - κυβερνητικός επίτροπος σιδηροδρόµων και τροχιοδρόµων κ.ά.), αντιπρόσωποι του 
∆ήµου, του Εµπορικού Επιµελητηρίου, του Εµπορικού Συλλόγου και της Ένωσης Βιοµηχάνων. 
Μετά τις 19-10-1925, η Ζώνη λειτουργούσε κανονικά. 

Η εξέλιξη της λειτουργίας της ΕΖΘ κατά την επόµενη τετραετία ήταν ικανοποιητική. 
Μεγάλες ποσότητες εµπορευµάτων, αξίας πολλών εκατοµµυρίων δραχµών, εισάγονταν από τα 
γειτονικά βαλκανικά κράτη και, αντιστρόφως, δεκάδες χιλιάδες τόννοι προϊόντων εξάγονταν 
µέσω αυτής στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Στη συνέχεια, κατά τη γενική οικονοµική κρίση του 
1929, η κίνηση –τόσο στην Ελεύθερη Ζώνη όσο και στα άλλα τµήµατα του λιµανιού– 
παρουσίασε πτωτική πορεία. Οι εισαγωγές ήταν ποσότητας 587.578 τόννων το 1929, 485.747 
τόννων το 1930 και 444.299 το 1931. Οι εξαγωγές, παροµοίως, ήταν ποσότητας 103.191 τόννων 
το 1929, 87.821 τόννων το 1930 και 31.120 το 1931. Η µείωση αποδόθηκε, εκτός από την κρίση, 
και εν µέρει στο συναγωνισµό της Σερβικής Ζώνης, η οποία, κατά τα στατιστικά δεδοµένα, 
αφαίρεσε από την ελληνική Ζώνη µία κίνηση εµπορευµάτων άνω των 30.000 τόννων. 

Σκοπό η ΕΖΘ είχε να εξυπηρετήσει γενικά το διαµετακοµιστικό εµπόριο και ειδικότερα 
τη διαµετακόµιση προϊόντων της Γιουγκοσλαβίας και των λοιπών βαλκανικών χωρών, καθώς και 
των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως της Ουγγαρίας. Η ΕΖΘ χρησιµοποιούνταν επίσης και 
από το εµπόριο της Ελλάδας. Με τη ρύθµιση της ροής των εµπορευµάτων µέσω της Ζώνης, η 
Θεσσαλονίκη αξιοποιούσε τη γεωγραφική της θέση και εξελισσόταν, στις νέες γεωπολιτικές 
συνθήκες, σε ένα από τα σπουδαιότερα λιµάνια της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. 

Η ΕΖΘ αποτελούνταν από δύο τµήµατα, το ανατολικό και το δυτικό. Εντός των ορίων 
της περικλειόταν επιφάνεια ξηράς 193.000 τετραγωνικών µέτρων και θάλασσας 351.000 
τετραγωνικών µέτρων. Οι εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν στο χώρο της, πενιχρές, 
συµπληρώθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που δηµιουργούνταν. 
Κατασκευάσθηκαν ή ανακαινίσθηκαν αποθήκες, στάβλοι –για τους οποίους οι αρχές 
υπερηφανεύονταν ότι αποτελούσαν πρότυπο στη Ανατολή– και πλήρες σιδηροδροµικό δίκτυο 
για την άρτια εξυπηρέτηση των µεταφορών. Μετά το 1930, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
εξυπηρετούσαν επαρκώς τις τρέχουσες ανάγκες του εµπορίου. 

Το 1932, εντός των ορίων της Ζώνης, υπήρχαν 46 αποθήκες, παλαιές και νέες, συνολικής 
επιφάνειας 72.438 τετραγωνικών µέτρων, εκ των οποίων οι 18 αποτελούσαν δηµοτική ιδιοκτησία 
και οι υπόλοιπες 28 είχαν απαλλοτριωθεί δυνάµει διατάγµατος της 1-2-1924 περί αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης της χρήσης και κάρπωσης των οικοδοµηµάτων της ΕΖΘ. ∆ιακρίνονταν τρεις 
κατηγορίες αποθηκών, οι Προσωρινές Γενικές Αποθήκες, εννέα τον αριθµό, που κατείχαν 
συνολική έκταση 13.142 τετραγωνικών µέτρων, τα Κοινά Αποταµιευτήρια, επτά τον αριθµό, µε 
χρησιµοποιούµενη επιφάνεια 17.564 τετραγωνικών µέτρων, και τα Ιδιωτικά Αποταµιευτήρια, τα 
οποία εκµισθώνονταν από την ΕΖΘ στις τράπεζες και στους ιδιώτες για αποκλειστική χρήση και 
κατείχαν συνολική επιφάνεια 28.232 τετραγωνικών µέτρων.  

Εκτός από τις παραπάνω αποθήκες, λειτουργούσαν στην ΕΖΘ και οι αποθήκες της 
Προνοµιούχου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (Magasins Gιnιraux de la Grθce), σε 
τετραώροφη οικοδοµή συνολικής επιφάνειας 13.500 τετραγωνικών µέτρων. Η εταιρεία είχε έδρα 



την Αθήνα και λειτουργούσε έχοντας το αποκλειστικό δικαίωµα –προνοµιακά, µετά από ειδική 
σύµβαση µε το κράτος– της εγκατάστασης και εκµετάλλευσης Γενικών Αποθηκών σε όλη την 
Ελλάδα. Το 1932, είχε κτίρια σε τέσσερα ακόµη λιµάνια (Πειραιά, Πάτρα, Κέρκυρα, Βόλο). Το 
συγκρότηµα στη Θεσσαλονίκη, του οποίου τα σχέδια εκπονήθηκαν από το µηχανικό Νικόλαο 
Μπαλάνο, κατασκευάσθηκε από µπετόν αρµέ, µε πρότυπο τις αποθήκες του είδους αυτού του 
Αµβούργου. Αποτελούνταν από 18 διαµερίσµατα, που συγκοινωνούσαν µεταξύ τους µε 
εσωτερικούς διαδρόµους, και διέθετε ευρύχωρα υπόστεγα και σύγχρονο εξοπλισµό –ηλεκτρικούς 
αναβατήρες και µεταφορικά µέσα για την τοποθέτηση και ταξιθέτηση των εµπορευµάτων–. Το 
κτίριο διέθετε σύστηµα πυρασφάλειας, µε µία δεξαµενή νερού πάνω στη στέγη, χωρητικότητας 
50 κυβικών µέτρων, και διακλαδώσεις υδροσωλήνων στα διαµερίσµατα του κτιρίου. Το 
Συνδικάτον των κατά του Πυρός Ασφαλιστικών Εταιρειών, εκτιµώντας το ικανοποιητικό επίπεδο 
της παρεχόµενης ασφάλειας, είχε υποβιβάσει κατά 60% τα ασφάλιστρα των εναποθηκευµένων 
εµπορευµάτων. 

Το συγκρότηµα στάβλων στην ΕΖΘ, µε σκοπό την παροχή διευκόλυνσης προς το 
ζωεµπόριο, λειτουργούσε από τον Ιανουάριο του 1928. Βρισκόταν στο δυτικό τµήµα της ΕΖΘ 
και κατείχε ολική επιφάνεια 30.000 τετραγωνικών µέτρων. Αποτελούνταν από έναν τριώροφο 
στάβλο και τέσσερις µονώροφους. Στους πέντε αυτούς στάβλους, µπορούσαν µε κάθε άνεση να 
στεγασθούν 350 µεγάλα κτήνη, 4.450 µικρά και 200 χοίροι. Κατά τη διετία 1930-1931, 
καταβλήθηκε προσπάθεια για την τελειοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας, µε την τήρηση 
εσωτερικής τάξης, την ακριβή µεταβίβαση της κυριότητας επί των αγοραπωλούµενων ζώων –
απ’ευθείας από την υπηρεσία µε ειδικά δελτία–, τις ακριβείς ζυγίσεις και την ταχεία 
διεκπεραίωση των προβλεπόµενων διατυπώσεων. 

Η Σιδηροδροµική Υπηρεσία της Ζώνης παρουσίαζε εντατική κίνηση. Οι σιδηροδροµικές 
γραµµές ήταν, το 1932, συνολικού µήκους 7 περίπου χιλιοµέτρων και συνεχώς επεκτείνονταν, µε 
την κατασκευή νέων διακλαδώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποθηκών και των 
στάβλων. Μπροστά στην είσοδο της ΕΖΘ, στους διάφορους συρµούς, εκτελούνταν στη διάρκεια 
της νύκτας µε ελιγµούς η διαλογή και συγκέντρωση των βαγονιών που είχαν φορτωθεί κατά την 
ηµέρα –για αποστολή προς τη µακεδονική ενδοχώρα και το εξωτερικό–, καθώς και όσων ξένων 
βαγονιών προέρχονταν από το δίκτυο των Σιδηροδρόµων του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ), για την 
τοποθέτησή τους µπροστά στις αποθήκες που υποδείκνυαν κάθε φορά για εκφόρτωση οι 
ενδιαφερόµενοι. Έπειτα από την εκτέλεση της εργασίας των ελιγµών, εισερχόταν στη Ζώνη ο 
συρµός, ο οποίος περιλάµβανε τα γεµάτα βαγόνια από το εξωτερικό, τα άδεια βαγόνια που είχαν 
ζητηθεί από τους ΣΕΚ και τα βαγόνια, γεµάτα και άδεια, που προορίζονταν για το λιµένα των 
Ελευθέρων. Τα γεµάτα βαγόνια από το εξωτερικό τοποθετούνταν ευθύς αµέσως στις γραµµές 
εκφόρτωσης και µπροστά από τις αποθήκες τις καθορισµένες για κάθε είδος εµπορεύµατος. Τα 
άδεια βαγόνια των ΣΕΚ που προορίζονταν για φόρτωση τοποθετούνταν και αυτά µπροστά 
ακριβώς από τις αποθήκες, από τις οποίες επρόκειτο το πρωί της εποµένης να γίνει η φόρτωση 
των διαφόρων εµπορευµάτων. Όσα τέλος προορίζονταν για το λιµένα των Ελευθέρων –γεµάτα 
και άδεια–, προωθούνταν µε την ίδια µηχανή σε αυτόν. Στη συνέχεια, µε ειδική αµαξοστοιχία, 
παραλαµβάνονταν τα έτοιµα βαγόνια προς αποστολή στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
προωθούνταν ευθύς αµέσως στις αµαξοστοιχίες που ανέµεναν στον Κεντρικό Σταθµό και 
αποστέλλονταν από τους ΣΕΚ στους προορισµούς τους. Τα δροµολόγια των ΣΕΚ κανονίζονταν 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που παρουσίαζε η κίνηση της ΕΖΘ.  

Στην Ελεύθερη Ζώνη επιτρέπονταν οι πωλήσεις, µεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις 
εµπορευµάτων, οι ζυγίσεις και δειγµατοληψίες, ο διαχωρισµός και η ταξιθέτηση των 
εµπορευµάτων, δηλαδή όλες γενικά οι εµπορικές πράξεις που δεν µετέβαλλαν την αρχική φύση 
του εµπορεύµατος. Αλλά και το ζήτηµα της εγκατάστασης βιοµηχανιών µέσα στη Ζώνη, σε 
συνδυασµό µε την επέκτασή της προς δυσµάς και µε την εκτέλεση πρόσθετων λιµενικών έργων, 
ήταν οι άµεσες επιλογές που έδιδαν ελπίδες στο τοπικό κεφάλαιο για επαύξηση των κερδών. Οι 
διατάξεις εν ισχύι προέβλεπαν τους όρους, µε τους οποίους επιτρεπόταν εντός της ΕΖΘ η 



εγκατάσταση ορισµένων βιοµηχανιών και η βιοµηχανική επεξεργασία των εισαγόµενων σε αυτή 
πρώτων υλών. 

 
Η Γιουγκοσλαβική Ελευθέρα Ζώνη. 
∆υνάµει των ελληνοσερβικών συµφωνιών, άρχισε να λειτουργεί στην ΕΖΘ, από την 1-7-

1929, και η Σερβική Ζώνη, µε σκοπό την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του διενεργούµενου 
σερβικού διαµετακοµιστικού εµπορίου. 

Η πορεία προς τη θέσπιση του θεσµού, όπως είπαµε και στο κεφάλαιο για τις σχέσεις της 
Ελλάδας µε τα άλλα βαλκανικά κράτη, ήταν τρικυµιώδης. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ελλάδας 
και Σερβίας, που είχαν διακοπεί κατά τον Πόλεµο, επαναλήφθηκαν το 1920. Η διπλωµατική 
αποµόνωση της Ελλάδας µετά τη µικρασιατική καταστροφή ώθησε τη γείτονα στην επιδίωξη της 
λύσης του ζητήµατος των παραχωρήσεων χωρίς καθυστέρηση. Με το σκεπτικό ότι η συγκυρία 
ευνοούσε την ικανοποίηση νέων αξιώσεων, η Σερβία εκτιµούσε ότι µπορούσε να αποσπάσει 
προνόµια µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα το 1914. Οι διαπραγµατεύσεις για την ανανέωση της 
πολιτικής συµµαχίας του 1913 ανεστάλησαν από τους Σέρβους, µε στόχο να δροµολογηθεί µία 
νέα συµφωνία για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Στις 10-5-1923, η Γιουγκοσλαβία κατόρθωσε να 
επαναπροσδιορισθούν οι όροι διακίνησης εµπορευµάτων στην ελεύθερη ζώνη του λιµένος προς 
όφελός της. Οι αφίξεις προϊόντων της αυξήθηκαν και από τα 4.370 βαγόνια του 1922 έφθασαν 
στα 7.640 το 1923 και στα 14.150 το 1924. Στη συνέχεια, όµως, σηµειώθηκε εµπλοκή στις 
σχέσεις της µε την Ελλάδα, καθώς έθεσε θέµα καθεστώτος της Ζώνης και προσδοκώµενων 
πρόσθετων προνοµίων. Επιβραδυντικός παράγοντας στην επίτευξη συµφωνίας ήταν, εκτός των 
άλλων, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λιµένος, µε την άγονη στάση της Sociιtι d’exploitation 
du Port de Salonique. Οι Γάλλοι ανταπέδιδαν τις αιτιάσεις µε το επιχείρηµα ότι η βραδύτητα 
οφειλόταν στην αδράνεια των Ελλήνων, οι οποίοι ανέβαλλαν την έναρξη των αναγκαίων 
συνοµιλιών µε την εταιρεία. Το καθεστώς Πάγκαλου ικανοποίησε, τελικά, το 1926 τις απαιτήσεις 
των γειτόνων, οι οποίοι προχώρησαν σε επενδύσεις ύψους 1,5 εκατοµµυρίου δηναρίων για την 
εκτέλεση των αναγκαίων έργων στη ζώνη. Από την επιφάνεια εµβαδού 400.000 τετραγωνικών 
µέτρων, που είχε αρχικά ζητήσει το 1922, η Γιουγκοσλαβία απέσπασε µόνο 94.000, εκ των 
οποίων τα 40.000 ήταν θαλάσσια έκταση. Οι δηµοκρατικές κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν το 
δικτατορικό καθεστώς, µετά το 1926, υπαναχώρησαν  και κατήγγειλαν τις δεσµεύσεις του 
Πάγκαλου για το καθεστώς της γιουγκοσλαβικής ζώνης, µε τις οποίες είχαν απεµποληθεί 
κυριαρχικά δικαιώµατα στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οι σχέσεις των δύο κρατών, µε την 
προοπτική των αµοιβαίων οφεληµάτων, βελτιώθηκαν κατά το διάστηµα 1927-1929, µε την 
επιστροφή σε µία παραλλαγή της συµφωνίας του 1923, που είχε συνέπεια την άνθηση του 
διαµετακοµιστικού εµπορίου του λιµένος και την αύξηση της κίνησης στη Γιουγκοσλαβική 
Ελευθέρα Ζώνη. Ο όγκος των εµπορευµάτων αυξήθηκε το 1931 κατά 26,7%, αναλογία που 
ουδέποτε µέχρι τότε είχε επιτευχθεί, αποδεικνύοντας ότι η Θεσσαλονίκη εξελισσόταν σε 
σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο.  

 
Η ∆ιεθνής Έκθεσις.  
Η οικονοµική ζωή της πόλης άντλησε ενέργεια και από τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

(∆ΕΘ), της οποίας η λειτουργία καθιερώθηκε κατά τη χρονική περίοδο µετά από το 1926, 
προσελκύοντας πολλούς εκθέτες, Έλληνες και ξένους. 

Η διοργάνωση διεθνών εµποροπανηγύρεων ήταν ένας επιτυχηµένος ευρωπαϊκός θεσµός. 
Παράδειγµα η ∆ιεθνής Εµποροπανήγυρις της Λειψίας (Leipziger Messe), η µεγαλύτερη του 
κόσµου, της οποίας η ζωή µετρούσε µία χιλιετία. Η ιδιότητα που υποδήλωνε ο όρος «∆ιεθνής» 
στον τίτλο της ∆ΕΘ αναγνωριζόταν από το 1927 από την Ένωση ∆ιεθνών Εµποροπανηγύρεων, 
στη δύναµη της οποίας ανήκαν περισσότερες από 25 ∆ιεθνείς Εµποροπανηγύρεις σε όλη την 
Ευρώπη, και από το ∆ιεθνές Γραφείο Εκθέσεων, που λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας 
των Εθνών. Η ∆ΕΘ δικαιολογούσε πράγµατι τον τίτλο της µε τη σύνθεση των συµµετοχών στις 
διοργανώσεις της. Στο χώρο της, εµφανίζονταν κάθε φορά προϊόντα ξένων χωρών, υπό τη µορφή 



επίσηµων οµαδικών συµµετοχών ή συµµετοχών οίκων του εξωτερικού που µετείχαν ιδιωτικά και 
αυτόβουλα.  

Ιστορικοί λόγοι συνηγορούσαν υπέρ της διασφάλισης της ζωής της Έκθεσης, ως 
συνέχειας των εµποροπανηγύρεων κατά την εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου. Η ∆ιεθνής Έκθεση 
συνέβαλε στη βελτίωση των εµπορικών συναλλαγών, ειδικά στο πεδίο της δηµιουργίας 
ευκαιριών γνωριµίας µε τα ελληνικά προϊόντα, µέσα στην ίδια τη χώρα αλλά και στην αλλοδαπή. 
Σε ένα κράτος µε εµπόριο εισαγωγικό κυρίως, η επαφή της εθνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, 
υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών πρώτων υλών, καθώς και γενικά του εθνικού εµπορίου 
µε τις πηγές των πρώτων υλών και των προϊόντων του εξωτερικού παρείχε τη δυνατότητα 
σύγκρισης των τιµών, των ποιοτήτων, των όρων πώλησης. ∆ιδόταν παράλληλα η ευκαιρία στους 
παραγωγούς και βιοµηχάνους όσων ξένων κρατών συµµετείχαν να έλθουν σε επαφή µεταξύ τους. 
Σοβαρή, τέλος, ήταν η συµβολή της διοργάνωσης στη γνωριµία των ξένων εκθετών και στη 
σύνδεσή τους, µε οικονοµικές συναλλαγές, µε τα γειτονικά βαλκανικά κράτη, τα οποία, ως 
γεωργικά –όπως και η Ελλάδα–, είχαν εµπόριο κυρίως εισαγωγικό. 

Η ∆ΕΘ προγραµµατίσθηκε –µε απόφαση που λήφθηκε τον Ιούνιο 1925– αρχικά για τον 
Οκτώβριο 1925, µε σκοπό τη βελτίωση των εµπορικών δεσµών του τόπου µε το εξωτερικό. Νέο 
χρονοδιάγραµµα –του Νοεµβρίου 1925– τη µετέθεσε για το Μάιο 1926. Το σχέδιο φαινόταν να 
ναυαγεί. Τα εµπορικά συµφέροντα των Αθηνών ήταν αντίθετα, ενώ οι Έλληνες βιοµήχανοι 
φοβόντουσαν ότι η ποιότητα των ξένων προϊόντων θα τόνωνε το ρεύµα εισαγωγής σε βάρος της 
ντόπιας παραγωγής. Το χονδρεµπόριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο κάλυπτε τις προµήθειες των 
ξένων προϊόντων, φοβόταν, από την πλευρά του, ότι οι πελάτες θα έρχονταν σε επαφή µέσω της 
έκθεσης και θα συναλλάσσονταν στο µέλλον απευθείας µε τους ξένους οίκους, εγκαταλείποντας 
το δικό του δίαυλο. Οι ελπίδες αναγεννήθηκαν την άνοιξη του 1926, νέα ηµεροµηνία ορίσθηκε –
το προσεχές φθινόπωρο– και άρχισαν οι προετοιµασίες.  

Στην Πρώτη ∆ιεθνή Εκθεση, από τις 3 έως τις 18-10-1926, συµµετείχαν βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις της Μακεδονίας-Θράκης και άλλες συναφείς που απασχολούσαν βιοµηχανικούς 
εργάτες. Παρόντες ήταν πολλοί αντιπρόσωποι ξένων οίκων –στην πλειοψηφία τους Εβραίοι–. Οι 
επισκέπτες έφθασαν τις 150.000. Η ΕΣΣ∆, κράτος µε διαφορετικό κοινωνικό-πολιτικό καθεστώς, 
ήταν η µία από τις δύο µόνο ξένες χώρες –µαζί µε την Ουγγαρία–, που συµµετείχε, µε προϊόντα 
αγροτικά, µεταλλευτικά και βιοµηχανικά. Το ίδιο κράτος συµµετέσχε ξανά µόνο στην 5η και 6η 
Έκθεση, το 1930 και 1931. Κατά τις δεκαπέντε διοργανώσεις µέχρι το 1940, ο στατιστικός 
πίνακας των εκθετών που ήταν παρόντες, καθώς και των χώρων που είχαν καταληφθεί από 
αυτούς, δείχνει µία σοβαρή ανάπτυξη του θεσµού.  

 
Πίνακας 121. Εκθέτες και χώροι στις 15 διοργανώσεις της ∆ιεθνούς Έκθεσης µέχρι το 

1940. 
Πηγή: Το λεύκωµα της πεντηκονταετίας, Hellexpo-∆ΕΘ, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 92. 

Μακρίδης, ό.π., passim. 
 
Στους αυξηµένους αριθµούς των ετών 1932 και 1937-1939 περιλαµβάνονται οι εκθέτες 

µικροδειγµάτων γεωργικών προϊόντων. Η εξαίρεση, την οποία αποτέλεσε ο µειωµένος αριθµός 
συµµετοχών το 1928, οφειλόταν στο δάγκειο πυρετό, που έπληξε το έτος αυτό την πόλη. Η 
παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρέασε σοβαρά τη ∆ιεθνή Έκθεση το 1933 και λιγότερο το 1934. 

 
Το Χρηµατιστήριον Εµπορευµάτων. 
Ένας άλλος θεσµός στον τριτογενή τοµέα, µε σκοπό την παρουσία αυθεντικών τιµών 

στην αγορά της Θεσσαλονίκης επί των κυριότερων εµπορευµάτων και την εξασφάλιση των 
συναλλαγών, ήταν το Χρηµατιστήριον Εµπορευµάτων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1923 και 
λειτούργησε µετά τις 10-10-1926, µε γραφεία στην οδό Εδέσσης 3 - δίοδο Κύρτση. Τη διοίκηση 
ασκούσε 9µελής επιτροπεία, από την οποία εκλέγονταν κάθε χρόνο 60 διαιτητές και 100 



πραγµατογνώµονες, δειγµατολήπτες και ζυγιστές. Οι κατηγορίες, στις οποίες κατανέµονταν αυτά 
τα άτοµα, ήταν:  

1η ∆ηµητριακά, άλευρα, όσπρια, πίτυρα.  
2η Αποικιακά (τέια, µπαχαρικά και συναφή). 
3η Εδώδιµα, ζυµαρικά, είδη αλιείας και οινοπνευµατώδη. 
4η Λάδια, σαπούνια, βούτυρα, λίπη, τυριά, κασέρια.  
5η Χηµικά, φαρµακευτικά, µεταλλεύµατα. 
6η Οικοδοµήσιµη ξυλεία, σιδηρικά, τσιµέντα και είδη οικοδοµής. 
7η Γαιάνθρακες, βενζίνη, πετρέλαια.  
8η Βαµβάκι, κουκούλια, κάνναβη. 
9η Υφάσµατα και σχοινικά. 
10η ∆έρµατα κατεργασµένα και ακατέργαστα.  
 
6.3.4.3. Οι δραστηριότητες στους κλάδους του εµπορίου. 
 
Το 1921, σε 46 αντικείµενα οικονοµικής δραστηριότητας, ήταν καταχωρηµένες στον 

εµπορικό οδηγό της πόλης, που εξέδιδε ο Ιωάννης Βεκρής, 911 µικρές και µεσαίες µονάδες. 
 
Πίνακας 122. Καταστήµατα κατά εθνικότητα, 1921. 
Πηγή: Βεκρής, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1921..., ό.π., σελ. 226-256. 
 
Τα σκήπτρα του εµπορίου από πλευράς αριθµού κατείχαν, όπως βλέπουµε, οι 

Ισραηλίτες. Το ίδιο ίσχυε αναφορικά µε τη διάθεση κεφαλαίων αλλά και σε σχέση µε την 
επίδειξη εµπορικής νοοτροπίας. 

Η µικρής κλίµακας εµπορική δραστηριότητα µέσα στην πόλη δηµιούργησε µικροµεσαία 
κοινωνικά στρώµατα –συναφή προς τα βιοτεχνικά στρώµατα που εξετάσαµε προηγουµένως στο 
δευτερογενή τοµέα–, τα οποία συγκροτούσαν οι επαγγελµατίες οι απασχολούµενοι µε την αγορά-
πώληση προϊόντων. Στην έρευνα επί του αριθµού και επί των δραστηριοτήτων των 
απασχολούµενων ατόµων κατά το διάστηµα 1920-1928, στην οποία προχωρήσαµε, το υλικό 
είναι το ίδιο µε αυτό της βιοτεχνίας, άρα ισχύουν οι µεθοδολογικές επιλογές που ήδη έχουµε εκεί 
εκθέσει. 

 
Πίνακας 123. Επαγγελµατίες απασχολούµενοι µε την αγορά-πώληση προϊόντων, 

Θεσσαλονίκη 1920-1928. 
 
* Όσα επαγγέλµατα δεν συνοδεύονται από αριθµούς αντιστοιχούν σε µερίδες –µέσα στο 

αρχειακό υλικό– χωρίς αντίστοιχες εγγραφές. 
 
Τα είδη των επαγγελµάτων και οι αριθµοί των ατόµων κατά τις τρεις χρονικές περιόδους 

δίδουν στοιχεία για την οικονοµική δραστηριότητα των επαγγελµατιών στη Θεσσαλονίκη, από τα 
οποία εξάγονται συµπεράσµατα ανάλογα µε αυτά για τη βιοτεχνία. Ενώ, το 1920, η κατάσταση 
ήταν αδιαµόρφωτη, µε λίγους σχετικά επαγγελµατίες στην αγορά και στις υπηρεσίες, οι αριθµοί 
των απασχολούµενων ατόµων αυξήθηκαν µέχρι το 1928 κατ' αντιστοιχία προς την οικονοµική 
και κοινωνική εξέλιξη της πόλης, το ίδιο και οι νέες ειδικότητες, τις οποίες αυτά απέκτησαν. 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση στο εµπόριο στους διάφορους κλάδους, 
όπως αυτή διαµορφώθηκε το 1940. 

 
Πίνακας 124. Οι εµπορικές δραστηριότητες κατά κλάδο, 1940. 
 
Κλάδος επισιτισµού. 
Κλάδος χηµικών προϊόντων. 



Κλάδος οικοδοµικών κ.λπ. 
Κλάδος ενέργειας κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων µεταλλουργίας κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων ξυλείας κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων δέρµατος κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων υφαντουργίας κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων χάρτου κ.λπ. 
Κλάδος προϊόντων καπνού κ.λπ. 
Εµπόριο διαφόρων άλλων προϊόντων. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.3.5. Η παροχή υπηρεσιών. 
 
6.3.5.1. Οι δραστηριότητες. 
 
Στην έρευνα επί του αριθµού και επί των δραστηριοτήτων των απασχολούµενων µε 

παροχή υπηρεσιών ατόµων κατά το διάστηµα 1920-1928, στην οποία προαναφερθήκαµε στα 
κεφάλαια για τη βιοτεχνία και το εµπόριο, εντοπίσθηκαν τα στοιχεία που περιέχονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας 125. Επαγγελµατίες απασχολούµενοι µε την παροχή υπηρεσιών, Θεσσαλονίκη 

1920-1928. 
 
* Όσα επαγγέλµατα δεν συνοδεύονται από αριθµούς αντιστοιχούν σε µερίδες –µέσα στο 

αρχειακό υλικό– χωρίς αντίστοιχες εγγραφές. 
 
Τα στοιχεία του πίνακα είναι ενδεικτικά για ορισµένα επαγγέλµατα και διαφωτιστικά για 

άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών, για τις οποίες παρουσιάζεται η εξέλιξη κατά τη διάρκεια των 
ετών και ο όγκος των απασχολούµενων ατόµων. 

Ειδικά για τα 47 θήλεα άτοµα, που ήταν εγγεγραµµένα στο Επιµελητήριο στην 
κατηγορία “Οίκοι ανοχής” (ή, επί το ευσχηµότερο, “Ενοικιασταί επιπλωµένων δωµατίων”), 
δηλωµένα πλήρη στοιχεία στα βιβλία υπήρχαν για τα 42 από αυτά. Κατά εθνικότητα, οι 18 ήταν 
Ισραηλίτισσες, οι 15 Ελληνίδες και οι υπόλοιπες 9 άλλης εθνικότητας. Παρατηρώντας τη 
γεωγραφική διασπορά των οίκων ανοχής, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι ήταν συγκεντρωµένοι 
στην περιοχή Βαρδαρίου. 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1940. 

 
Πίνακας 126. Η παροχή προσωπικών υπηρεσιών κατά κλάδο, 1940. 
 
Παροχή προσωπικών υπηρεσιών κ.λπ. 
Ελευθέρια επαγγέλµατα κ.λπ., τοµέας υγείας. 
Τοµέας νοµικών. 
Τοµέας τεχνών. 
Τοµέας ενηµέρωσης κ.λπ.  
Τοµέας ψυχαγωγίας κ.λπ. 
Άλλοι τοµείς της παροχής υπηρεσιών και των ελευθερίων επαγγελµάτων. 
Πηγή: Γαβριηλίδης, Μέγας Οδηγός Βορείου..., ό.π., loc. cit. 
 
6.3.5.2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες. 



Το κράτος και ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ήταν οι φορείς της παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών. Πάρθηκαν µέτρα για την οργάνωση της εκπαίδευσης, για τη λειτουργία δηµόσιων 
γυµνασίων, σχολών, ωδείου κ.ά.  Προωθήθηκε η οργάνωση της περίθαλψης –το 1917 
δηµιουργήθηκε, για παράδειγµα, τµήµα για την αντιµετώπιση των αφροδίσιων νοσηµάτων στο 
∆ηµοτικό Νοσοκοµείο –. Η δηµοτική αρχή, το 1916, µε έναν προϋπολογισµό εσόδων ύψους 
2.644.000 δραχµών, έπρεπε να ανταποκριθεί στην κάλυψη µίας σειράς εξόδων κοινωνικού 
χαρακτήρα:  

- για το ∆ηµόσιον Νοσοκοµείον και Φθισιατρείον 300.000 δραχµές,  
- για το βρεφοκοµείο Άγιος Στυλιανός 6.000 δραχµές,  
- για το Νοσοκοµείον Αφροδισίων Νόσων 80.000 δραχµές,  
- για το φωτισµό των δρόµων 185.000 δραχµές (συµπεριλαµβανόταν προϋπολογισµός 

25.000 δραχµών για την αντικατάσταση των φανών πετρελαίου από ηλεκτρικά φώτα ή φανούς 
φωταερίου),  

- για την πυροσβεστική υπηρεσία 25.000 δραχµές,  
- για τα φάρµακα των απόρων πολιτών 25.000 δραχµές,  
- για µέτρα κατά των επιδηµιών 5.000 δραχµές,  
- για την κατασκευή δρόµων 678.000 δραχµές.  
Την επόµενη χρονιά, τον Αύγουστο 1917, η καταστροφική πυρκαγιά, που αποτέφρωσε 

µεγάλο τµήµα της πόλης, ανάγκασε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης να προσφύγει σε δανειοδότηση από 
την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Η προκαταβολή (300.000 δραχµές) του δανείου καταβλήθηκε στο 
∆ήµο τον Οκτώβριο 1917 και χρησιµοποιήθηκε για την παροχή άµεσης βοήθειας στον 
πληθυσµό. 

Κατά τη δεκαετία του 1920, η δηµαρχία έλαβε φιλεργατικά µέτρα –αν και µετά από 
κωλυσιεργίες–, υποστηρίζοντας το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  µε επιχορηγήσεις για την 
περίθαλψη των µελών του και επιδόµατα ενοικίου για τα γραφεία του. Συνέβαλε στην 
καταπολέµηση της ανεργίας, µε τη χορήγηση επιδοµάτων στους άνεργους εργάτες και τη 
λειτουργία, το 1926, δηµοτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας. Τα βοηθήµατα στα Ταµεία 
Περιθάλψεως των εργατικών συνδικάτων, η ανέγερση δηµοτικών περιπτέρων για τους 
φυµατικούς στο Ασβεστοχώριον, τα λαϊκά ιατρεία –το 1927– στην Τριανδρία, Χαριλάου και 
Τούµπα ήταν ορισµένα από τα µέτρα προς όφελος της υγείας των δηµοτών. Στον απολογισµό του 
για το διάστηµα 1925-1926, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρίθµησε, µεταξύ των επιτεύξεών του, τα 
γραφεία ευρέσεως εργασίας –µέσω των οποίων τοποθέτησε ανέργους στα έργα της Foundation 
Co., στα έργα των υπονόµων και σε διάφορες εργολαβικές εργασίες–, την επιτροπή εράνων, τα 
ανθελονοσιακά συνεργεία, την αναδιοργάνωση του ∆ηµοτικού Νοσοκοµείου, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, τη ∆ηµοτική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, τη δενδροφύτευση του λόφου Σεΐχ-Σου. 

Κατά την περίοδο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ο προϋπολογισµός του δήµου για 
το 1933 προέβλεπε δαπάνες 16 εκατοµµυρίων δραχµών για κοινωνικές υπηρεσίες. 

 
Πίνακας 127. Κονδύλια του δηµοτικού κοινωνικού προϋπολογισµού, 1933. 
Επί του ύψους των κονδυλίων, ο δήµαρχος Βαµβακάς “... εθεώρησε σκόπιµον να 

παρατηρήση ότι: «Παρ' όλην την δεινήν οικονοµικήν κρίσιν την οποίαν διέρχεται η χώρα µας, ο 
∆ήµος µας κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά να έλθη αρωγός εις την φτώχειαν, και να ενισχύση 
τα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, Σχολεία και απόρους, όσον ουδείς άλλος ∆ήµος του Κράτους» ”. 

 
6.3.5.3. Η περιηγητική κίνηση. 
Η ελληνική γη, µε τα αρχαία και βυζαντινά µνηµεία της, ανέκαθεν προσήλκυε πολλούς 

περιηγητές και οι εκάστοτε κυβερνήσεις έδειξαν ενδιαφέρον για την οργάνωση της περιηγητικής 
κίνησης. Όταν κατά τα έτη µετά τον Πόλεµο ενισχύθηκε η επιθυµία, µεταξύ των ατόµων που 
συγκροτούσαν τα εύπορα στρώµατα των βιοµηχανικών και µη χωρών, να επισκεφθούν ξένες 
χώρες, δηµιουργώντας την τουριστική λεγόµενη κίνηση, το ρεύµα, χάρη στα εκσυγχρονισµένα 
µεταφορικά µέσα, εξελίχθηκε βαθµιαία σε τρόπο ζωής, που επεκτάθηκε και στο εσωτερικό της 



Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη, το γειτονικό Βέρµιο, µε τις γραφικές του πόλεις Βέροια, Νάουσα 
και Έδεσσα, προσφερόταν για ηµερήσιες κυριακάτικες εκδροµές οµάδων, που συνδύαζαν τον 
τουρισµό µε τη φυσιολατρεία. 

Ο τουρισµός, έχοντας εφελκύσει την προσοχή των κυβερνήσεων, δηµιούργησε την 
ανάγκη µελέτης και παρακολούθησης των διεθνών ζητηµάτων του. Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 
1923 αυτόνοµος οργανισµός διευκόλυνσης των περιηγήσεων, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτων 
και Περιηγήσεων [Touring Club de Grθce] (ΕΛΠΑ), µε έδρα στην Αθήνα (στην οδό Μέρλιν 11). 
Τα γραφεία του παραρτήµατος στη Θεσσαλονίκη ήταν στην οδό Βότση 5. Ο οργανισµός είχε ως 
πρόγραµµα την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των ταξιδιωτών και 
αυτοκινητιστών. Στις 23-3-1929, δυνάµει του νόµου 4377, συστάθηκε άλλος αυτόνοµος 
οργανισµός, δηµοσίου δικαίου, µε σκοπό την ενίσχυση και προαγωγή του τουρισµού στη χώρα, ο 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ). Τα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη ήταν στην οδό 
Τσιµισκή 29, εντός του µεγάρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Η προαγωγή 
των δικαιωµάτων των τουριστών συνεπαγόταν, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ΕΟΤ, την 
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, µε την προσέλκυση ξένων περιηγητών. 

 
6.3.6. Στατιστική των µονάδων του τριτογενούς τοµέα. 
 
Η ιστορική έρευνα δεν διαθέτει στοιχεία, για την εκπόνηση µίας αναλυτικής στατιστικής 

µελέτης επί των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον τριτογενή τοµέα, για έτη 
προγενέστερα του 1930. Κάποια τέτοια απογραφή δεν αποφασίσθηκε παρά µόνον αυτή τη 
χρονιά, κατά την υλοποίηση, όπως έχουµε αναφέρει, των διατάξεων της διεθνούς σύµβασης για 
τις οικονοµικές στατιστικές, και ήταν γεγονός που συνέβαινε στην Ελλάδα για πρώτη φορά, 
δεδοµένου ότι η πρώτη οικονοµική απογραφή, το 1920, κάλυψε µόνο τη βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
Προβλέφθηκε η καταγραφή των επιχειρήσεων µεταφοράς, των τραπεζικών ιδρυµάτων, των 
εµπορικών καταστηµάτων και κάθε άλλης µορφής δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα που 
διέθεταν µόνιµη εγκατάσταση. Στην απογραφή δεν περιλήφθηκαν όσες µονάδες στερούνταν 
µόνιµης έδρας και ασκούνταν στο ύπαιθρο, όπως για παράδειγµα τα πλανόδια επαγγέλµατα. 

Το σύνολο των απογραφέντων επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα όλης της χώρας, το 
1930, ανερχόταν σε 107.636 µονάδες. Η µεγάλη πλειοψηφία τους λειτουργούσε χωρίς χρήση 
κινητήριας δύναµης –δεν ήταν, άλλωστε, απαραίτητη–. Ο συνολικός αριθµός των 
απασχολουµένων στις απογραφείσες επιχειρήσεις ήταν 213.723 άτοµα. Ο µέσος αριθµός των 
ατόµων των απασχολουµένων ανά κατάστηµα ανερχόταν σε 1,99. 

Κατά διαµέρισµα, η Μακεδονία, µε 23.131 επιχειρήσεις (το 21,49% του συνολικού 
αριθµού της χώρας), ερχόταν δεύτερη µετά τη Στερεά Ελλάδα, στην οποία ήταν συγκεντρωµένο 
το ένα τρίτο περίπου των καταστηµάτων του τριτογενούς τοµέα όλης της χώρας. Στις δύο αυτές 
περιοχές –Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία– ήταν συγκεντρωµένο πάνω από το ήµισι του αριθµού 
των καταστηµάτων της χώρας και των απασχολούµενων ατόµων. Ο µεγαλύτερος αριθµός 
µονάδων στη Μακεδονία (το 44,4% του συνόλου τους στην περιοχή αυτή) ασχολούνταν µε το 
εµπόριο ειδών διατροφής. 

 
Πίνακας 128. Αριθµός επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα στη Βόρεια Ελλάδα, 1930. 
Πάνω από το ήµισι των απασχολούµενων προσώπων στον τριτογενή τοµέα στη 

Μακεδονία, το 1930, συναντιούνται στο εµπόριο ειδών διατροφής και στον κλάδο που 
περιλαµβάνει τα ξενοδοχεία, καφενεία και συναφείς επιχειρήσεις. 

 
Πίνακας 129. Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων στη Βόρεια Ελλάδα, 1930. 
Κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, ανάλογα µε τον αριθµό των 

απασχολούµενων σε αυτές ατόµων, σε µικρές (µέχρι 5 άτοµα), µεσαίες (6 µέχρι 25 άτοµα) και 
µεγάλες (26 και άνω άτοµα), βλέπουµε ότι στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη η 
µορφή της µικρής επιχείρησης. 



 
Πίνακας 130. Κατάταξη των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα ανάλογα µε τον 

αριθµό των απασχολούµενων ατόµων, 1930. 
∆ιαπιστώνουµε ότι υπάρχει αναλογία µεταξύ των µεγεθών των επιχειρήσεων του 

τριτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα. 
Αναλυτικά ως προς τη σχέση των απασχολουµένων µε το αντικείµενο της εργασίας τους, 

από τον επόµενο πίνακα συνάγεται ότι ο αριθµός των ιδιοκτητών ακολουθούσε σε αναλογία τον 
αριθµό των καταστηµάτων και µάλιστα των µικρών, τα οποία συγκροτούσαν την επικρατούσα 
µορφή. 

 
Πίνακας 131. Σχέση των απασχολούµενων ατόµων µε την εργασία, 1930. 
Η κατανοµή κατά κλάδο του τριτογενούς τοµέα στη Βόρεια Ελλάδα δίδει ποσοστά που 

κυµαίνονται ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου απασχόλησης. Το µικρότερο ποσοστό 
ιδιοκτητών προκύπτει στον κλάδο πίστη-συνάλλαγµα-ασφάλεια, ενώ αντίθετα σε αυτήν το 
προσωπικό διοίκησης και διεύθυνσης είναι το µεγαλύτερο από όλους τους κλάδους. Το 
υψηλότερο ποσοστό του τεχνικού προσωπικού απαντάται στον κλάδο θεατρικές επιχειρήσεις, 
του προσωπικού πώλησης στον κλάδο εµπόριο νηµάτων, υφασµάτων κ.λπ., ενώ των εργατών 
στις διάφορες επιχειρήσεις (εκδοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.). 

Σε σχέση µε το νοµικό καθεστώς, ελάχιστα εµπορικά καταστήµατα ανήκαν στο µη 
ιδιωτικό τοµέα. 

 
Πίνακας 132. Ο νοµικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, 1930. 
Στο νοµό Θεσσαλονίκης, το 1930, οι οικονοµικές δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα 

ήταν προσανατολισµένες στον κλάδο του εµπορίου. 
 
Πίνακας 133. Οι οικονοµικές δραστηριότητες στον τριτογενή τοµέα στους νοµούς 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 1930. 
 
Μπορούµε να υπολογίσουµε ότι το 61,01% του συνόλου των ατόµων µε δραστηριότητα 

στον τριτογενή τοµέα ασχολούνταν µε εµπορικές συναλλαγές. Οι προτιµήσεις συγκεντρώνονταν 
στο λιανικό εµπόριο –ιδίως των ειδών διατροφής (21,19% του συνόλου των προσώπων στον 
τριτογενή τοµέα)–, που απαιτούσε µικρό µόνο κεφάλαιο κίνησης. 

Στη Θεσσαλονίκη, πόλη όπου ανθούσε παραδοσιακά το εµπόριο, οι αριθµοί 
επιχειρήσεων και απασχολουµένων ήταν αυξηµένοι σε σχέση µε τους δύο άλλους µεγάλους 
δήµους της χώρας, Αθήνα και Πειραιά. 

 
Πίνακας 134. Οι δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα στους δήµους Θεσσαλονίκης, 

Αθήνας και Πειραιά, 1930. 
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα υπολογίζουµε ότι το εµπόριο συγκέντρωνε το 60,30% των 

απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα προσώπων, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 
αντίστοιχο 48,60% της Αθήνας και το 39,77% του Πειραιά. Στο λιανικό εµπόριο ειδών 
διατροφής στη Θεσσαλονίκη ήταν στραµµένο το 26,32% των απασχολουµένων στο εµπόριο (ή, 
σε σύγκριση µε το σύνολο των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα στην πόλη, το 15,87%). 
Στον κλάδο που περιλάµβανε τα ξενοδοχεία, καφενεία κ.λπ., η αναλογία των απασχολουµένων 
στη Θεσσαλονίκη ως προς το σύνολο του τριτογενούς τοµέα στην πόλη (16,35%) ήταν περίπου ο 
µέσος όρος των αντίστοιχων αναλογιών στην Αθήνα (19,70%) και Πειραιά (12,42%). Ο κλάδος 
της πίστης (6,13% των απασχολούµενων προσώπων στη Θεσσαλονίκη στον τριτογενή τοµέα) 
ήταν υπανάπτυκτος σε σχέση µε την πρωτεύουσα (αντίστοιχα 11,59%). 



Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης του 1930 για τις 
παραµέτρους των δραστηριοτήτων στoν τριτογενή τοµέα τις αντίστοιχες προς αυτές του 
δευτερογενούς, που συζητήσαµε ήδη στο οικείο κεφάλαιο. 

 
Πίνακας 135. Το νοµικό καθεστώς των επιχειρήσεων στoν τριτογενή τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη, 1930. 
 
Πίνακας 136. Η διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων στoν τριτογενή τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη, 1930. 
 
Πίνακας 137. Μέγεθος των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα στη Θεσσαλονίκη βάσει 

του αριθµού των απασχολούµενων προσώπων, 1930. 
 
Πίνακας 138. Ο τριτογενής τοµέας στη Θεσσαλονίκη, 1930. Η σχέση των 

απασχολούµενων προσώπων προς την εργασία. 
 
Πίνακας 139. Ο τριτογενής τοµέας στη Θεσσαλονίκη, 1930. Φύλο και ηλικία του 

εργατικού προσωπικού. 
 
Πίνακας 140. Η κινητήρια δύναµη των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα στη 

Θεσσαλονίκη, κατανεµηµένων βάσει του αριθµού ατόµων του προσωπικού, 1930 (ίπποι). 
 
Παραθέτουµε, στη συνέχεια, στοιχεία για τον κλάδο των µεταφορών, για τα µέσα κατά 

ξηρά και θάλασσα που είχαν καταγραφεί το 1930.  
 
Πίνακας 141. Καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη που χρησιµοποιούσαν στις µεταφορές 

στην ξηρά µηχανικά µέσα, 1930. 
 
Πίνακας 142. Καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη που χρησιµοποιούσαν στις µεταφορές 

στην ξηρά ζώα, 1930. 
 
Πίνακας 143. Καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη που χρησιµοποιούσαν στις µεταφορές στη 

θάλασσα πλωτά µέσα, 1930. 
 
Ο τριτογενής τοµέας της πόλης, όπως δείχνουν τα δεδοµένα των πινάκων, 

υποστηρίχθηκε από επιχειρηµατική δραστηριότητα δηµόσιου συµφέροντος υποτυπώδη µόνο. Η 
ιδιωτική πρωτοβουλία (κατ' επέκταση, οι χρηµατιστικοί κύκλοι, οι κάτοχοι εµπορικού κεφαλαίου 
και οι άλλες κατηγορίες κεφαλαιούχων που την ανέπτυσσαν) είχε ανεξέλικτη µορφή. Μόνον ένα 
0,75% –επιχειρήσεις ιδίως του κλάδου της πίστης– είχε υιοθετήσει το καθεστώς της µετοχικής 
εταιρείας.  

Η ιδιοµορφία των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα, οι οποίες είχαν, κατά µέγα 
µέρος, κύκλο εργασιών που στηριζόταν σε τακτική πελατεία, απαιτούσε συνεχή λειτουργία. 
Εξαίρεση στον κανόνα οι θεατρικές επιχειρήσεις, που λειτουργούσαν επί 12µηνο σε χαµηλή 
αναλογία, µόνον 1:3. Τα καταστήµατα µε µειωµένη ετήσια διάρκεια λειτουργίας ήταν το 2,08% 
του συνόλου τους. 

Ο κατακερµατισµός του τριτογενούς τοµέα είχε φθάσει το 1930 στο σηµείο διασποράς 
του έµψυχου δυναµικού σε 7.252 µικρές µονάδες µε προσωπικό µέχρι 5 άτοµα (το 94,65% του 
συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων). Ο λόγος απασχολουµένων / επιχειρήσεων ήταν 2,54. Στις 
9 επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 100 ατόµων εργαζόταν µόνο το 14,64% του συνόλου των 
προσώπων του τριτογενούς τοµέα. Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό µέχρι 10 άτοµα απασχολούσαν 
το 73,53%. Οι αυτοαπασχολούµενοι (επιχειρήσεις του ενός ατόµου) ήταν το 23,7% του συνόλου. 



Απόρροια της πραγµατικότητας αυτής ήταν ο αυξηµένος αριθµός ιδιοκτητών επιχειρήσεων, ίσος 
µε το 45,32% του συνόλου των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα, και η σχετικά µικρή 
συµµετοχή εργατών (32,62% του συνόλου). 

Οι ανήλικοι εργάτες (ηλικίας κάτω των 18 ετών) στον τριτογενή τοµέα ήταν ένας στους 
πέντε. Στο εµπόριο ειδών διατροφής, ανήλικοι ήταν µία αναλογία ίση µε το 39,30% του συνόλου 
των εργατών, στο εµπόριο νηµάτων-υφασµάτων µε το 38,12%, στις υπηρεσίες υγιεινής και 
καθαριότητας µε το 35,84%. 

Το θήλυ γένος είχε ισχνή συµµετοχή στον τριτογενή τοµέα (5,03% του συνόλου των 
απασχολουµένων). Μόνο 5,02% των εργατών (ή το 1,64% του συνόλου των απασχολουµένων) 
ήταν γυναίκες. Μία περίπου στις πέντε εργάτριες (το 1,06% του συνόλου των εργατών) ήταν 
ανήλικες. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωναν οι επιχειρήσεις ήταν ίση µε το 37,78% της 
συνολικής ενέργειας κάθε µορφής του τριτογενούς τοµέα. 

Στις µεταφορές, η κατ' εξοχήν κινητήρια δύναµη που διέθεταν οι επιχειρήσεις του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα ήταν ο ατµός και δευτερευόντως τα υγρά καύσιµα και ο 
ηλεκτρισµός. Κατά ξηρά και θάλασσα, τα µηχανικά µέσα µεταφοράς είχαν ισχύ ίση µε 71.429 
ίππους. Επιβίωνε παράλληλα ένας οριακός αριθµός υποζυγίων. 

 
6.4. Στατιστική επί του συνόλου των δραστηριοτήτων του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού στην εξόρυξη, δευτερογενή τοµέα και τριτογενή τοµέα, 1930. 
 
Η εικόνα της οικονοµικής δραστηριότητας των προσώπων, που είχε διαµορφωθεί στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνεται στους επόµενους 
τέσσερις πίνακες.  

Το περιεχόµενο των πινάκων αντιστοιχεί σε επιµέρους στοιχεία, τα οποία έχουν εκτεθεί 
κατά την εξέταση του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα.  

 
Πίνακας 144. Μέγεθος των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης βάσει του αριθµού των 

απασχολούµενων προσώπων, 1930. 
 
Πίνακας 145. Τα απασχολούµενα πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη, 1930. Η σχέση προς την 

εργασία. 
 
Πίνακας 146. Φύλο και ηλικία του εργατικού προσωπικού στη Θεσσαλονίκη, 1930. 
 
Μπορούµε να υπολογίσουµε, µε βάση τα συνολικά µεγέθη που περιέχονται στους 

πίνακες, ότι η αναλογία προσώπων ανά µονάδα, στις δραστηριότητες που αναφερόµαστε, ήταν 
3,29:1, ενδεικτική της εκτεταµένης διασποράς του έµψυχου δυναµικού. 

Το 36,16% των απασχολούµενων ατόµων ήταν εργοδότες η διευθυντικό προσωπικό των 
επιχειρήσεων, ενώ το 50,78% ήταν κατώτερο εργατικό προσωπικό.  

Οι γυναίκες ανέρχονταν στο 14,49% του συνόλου των προσώπων αµφοτέρων των 
φύλων. Το 83,4% αυτών ήταν εργάτριες. Εξάλλου, οι εργάτριες αποτελούσαν το 23,8% των 
εργατών αµφοτέρων των φύλων. 

Οι εργάτες ηλικίας κάτω των 18 ετών ήταν σε αναλογία 14,13% επί του συνόλου των 
απασχολουµένων. Σε σχέση, ειδικότερα, µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού, αντιστοιχούσαν 
στο 27,82% αυτού. Οι ανήλικες εργάτριες ήταν το 5,74% του συνόλου των απασχολουµένων (το 
11,31% του εργατικού προσωπικού). 

 
 
Μέρος τρίτο. Η κατανοµή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στα επαγγέλµατα. 
 



Η δηµογραφική έρευνα των επαγγελµάτων στην πόλη, µε την οποία ασχοληθήκαµε, 
καλύπτει το διάστηµα από το 1915 µέχρι το 1936. Στα στοιχεία που πρoέκυψαν από τους 
υπολογισµούς µας πάνω στο απογραφικό υλικό των ετών 1920 και 1928 προστέθηκαν άλλα 
στοιχεία που προέρχονται από τους εκλογικούς καταλόγους του 1915 και του 1926, καθώς και 
από τις τροποποιήσεις των εκλογικών καταλόγων µετά το 1926 και µέχρι το 1936. Το υλικό αυτό 
ανταποκρίνεται στον άρρενα άνω των 20 ετών πληθυσµό της Θεσσαλονίκης.  

 
7. Το πρόβληµα του πραγµατικού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης.  
 
Από τη φύση του υλικού (κατάλογοι µε εγγεγραµµένους τους κατοίκους που είχαν 

εκλογικό δικαίωµα), προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καλύφθηκε µόνον ο νόµιµος 
άρρην πληθυσµός της Θεσσαλονίκης άνω των 20 ετών. ∆εν καλύφθηκαν οι κάτοικοι στους 
οποίους οφειλόταν η διαφορά ανάµεσα στο νόµιµο πληθυσµό (το πλήθος των δηµοτών της 
Θεσσαλονίκης) και στον πραγµατικό πληθυσµό (το συνολικό πλήθος των κατοίκων της πόλης), 
οι εργαζόµενοι άρρενες ηλικίας µέχρι 19 ετών και οι γυναίκες. 

 
7.1. Οι καταχωρίσεις στην έρευνα. 
 
Για το έτος 1915, από την προσέγγιση των πηγών καταχωρίσθηκαν στην έρευνά µας 

38.326 άτοµα.  
Για καθεµία καταχώριση του καταλόγου, διαθέτουµε τις µεταβλητές «Όνοµα», 

«Επώνυµο», «Όνοµα Πατρός», «Ηλικία» και «Επάγγελµα». Από την άποψη της γεωγραφικής 
κατανοµής του πληθυσµού, η πόλη της Θεσσαλονίκης αντιµετωπίζεται στην ανάλυση των 
στοιχείων του 1915 ως µία περιοχή. 

Για το έτος 1926 καταχωρίσθηκαν 46.286 άτοµα.  
Η καθεµία καταχώριση τoυ 1926 έχει τις ίδιες µεταβλητές µε τον προηγούµενο 

κατάλογο, µε την προσθήκη µίας επιπλέον, της «Ενορίας» [περιοχής] στην οποία υπαγόταν 
[ζούσε] ο κάθε εγγεγραµµένος.  

Για το έτος 1936, χρησιµοποιήθηκε ο εκλογικός κατάλογος του 1926, στον οποίο 
προστέθηκε το υλικό των καταλόγων εγγραπτέων των ετών 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 
1935 και 1936. Από τον κατάλογο που προέκυψε, αφαιρέθηκαν οι εγγραφές οι περιλαµβανόµενες 
στους καταλόγους που περιείχαν τους αποβιώσαντες (όσες από αυτές, εννοείται, κατορθώσαµε 
να ανεύρουµε στον κατάλογο του 1926). Έτσι, συνολικά, για το 1936, προέκυψε ένας τελικός 
κατάλογος µε καταχωρισµένα 68.232 άτοµα. Αναλυτικά, για το 1936, η σύνθεση των στοιχείων 
µας προήλθε από τους επόµενους καταλόγους εγγραπτέων: 

1) Κατάλογος του 1927 (επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης Ν° 789 του 1927), στον οποίο περιέχονται µόνον οι καινούργιοι εγγραπτέοι (µε 
αναλυτικά στοιχεία για κάθε καταχώριση), συνολικά 2.394 άτοµα. Οι µεταβλητές για κάθε 
καταχώριση του καταλόγου συµπίπτουν µε τις µεταβλητές του 1926.  

2) Κατάλογος του 1929 (επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης Ν° 1274, στις 25-5-1929). Οι µεταβλητές του συµπίπτουν µε τις µεταβλητές του 
καταλόγου του 1926. Περιλαµβάνονται 378 καταχωρίσεις νέων εγγραπτέων (µε αναλυτικά 
στοιχεία για την καθεµία), καθώς και 112 καταχωρίσεις ατόµων διαγραφέντων από τους 
προηγούµενους καταλόγους, µε αύξοντες αριθµούς που δεν συµπίπτουν µε την κατάταξη του 
καταλόγου του 1926. 

3) Κατάλογος του 1930 (επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης Ν° 1664, στις 17-5-1930), στον οποίο περιέχονται οι νέοι εγγραπτέοι (µε 
αναλυτικά στοιχεία για κάθε καταχώριση) καθώς και όσοι είχαν διαγραφεί από τους 
προηγούµενους καταλόγους. Οι µεταβλητές του συµπίπτουν µε τις µεταβλητές του καταλόγου 
του 1926. Περιέχει συνολικά 881 εγγραπτέους και 255 διαγραπτέους. Τον κάθε διαγραπτέο 



συνοδεύουν πλήρη στοιχεία, αλλά ο αύξων αριθµός που σηµειώνεται δίπλα σε κάθε 
διαγραφόµενη καταχώριση δεν αντιστοιχεί στην κατάταξη του καταλόγου του 1926. 

4) Κατάλογος του 1931 (επικυρωµένος µε την υπ’ αριθµόν 2453 δικαστική απόφαση του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 12-8-1931), στον οποίο περιέχονται οι νέες εγγραφές για το 
έτος αυτό (συνολικά 3.830), µε πλήρη στοιχεία, και οι αντίστοιχες διαγραφές του έτους (246). Ο 
αύξων αριθµός των διαγραφών δεν συµπίπτει και πάλι µε την αρίθµηση του καταλόγου του 1926. 

5) Κατάλογος του 1932 (επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης Ν° 2363, στις 13-9-1932). Περιλαµβάνει 71 καταχωρίσεις εγγραπτέων, µε πλήρη 
στοιχεία για την κάθε καταχώριση. Από τον κατάλογο αυτό, δεν κατορθώσαµε να εντάξουµε 
τους εγγραπτέους στις ενορίες Αγίας Μαρίνης και Μεταµορφώσεως, καθώς και τους 13 πρώτους 
εγγραπτέους στην ενορία Αγίου Γρηγορίου Παλαµά. 

6) Κατάλογος του 1933 (επικυρωµένος µε την υπ’ αριθµόν 1330 δικαστική απόφαση του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 18-5-1933), στον οποίο περιέχονται 4.016 νέες εγγραφές, µε 
πλήρη στοιχεία, και 211 διαγραφές. Οι διαγραφές ήταν κατανεµηµένες σε τρεις κατηγορίες: 

- σε όσους µεταδηµότευσαν: σύνολο 9 (µε ελλιπή στοιχεία, χωρίς αύξοντα αριθµό) 
- σε όσους στερούνταν των εκλογικών τους δικαιωµάτων: σύνολο 10 (µε ελλιπή 

στοιχεία, χωρίς αύξοντα αριθµό)  
- σε όσους είχαν αποβιώσει: σύνολο 192 (µε ελλιπή στοιχεία, αλλά µε αύξοντα αριθµό 

που συµπίπτει µε την αρίθµηση του καταλόγου του 1926).  
7) Κατάλογος του 1935 (επικυρωµένος µε την υπ’ αριθµόν 1229 δικαστική απόφαση του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του έτους 1935), µε εγγραπτέους συνολικά 4.475 µε πλήρη 
στοιχεία και διαγραπτέους 241 µε µόνο στοιχείο το ονοµατεπώνυµο. 

8) Κατάλογος του 1936 (επικυρωµένος µε την υπ’ αριθµόν 1366 δικαστική απόφαση του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 16-5-1936), στον οποίο οι εγγραπτέοι εµφανίζονται σε δύο 
κατηγορίες: 

- στους συνήθεις εγγραπτέους (µε πλήρη στοιχεία - 4.883 εγγραφές) 
- στους εγγραπτέους που προέρχονταν από αποσπασθείσες κοινότητες (µε πλήρη 

στοιχεία - σύνολο 1.201 εγγραφές). 
Οι διαγραπτέοι του έτους αυτού ήταν συνολικά 305, µε µόνο στοιχείο διαθέσιµο το 

ονοµατεπώνυµό τους. 
Η συγκέντρωση όλων των ανωτέρω καταχωρίσεων δίδει τους ακόλουθους πίνακες: 
 
Νέες εγγραφές: 
 
 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 Σύνολο 
Εγγραπτέοι 2.394 378 881 3.830 71 4.016 4.475 4.883 20.928 
Αποσπασθείσες κοινότητες - - - - - - -

 1.201 1.201 
Σύνολο 2.394 378 881 3.830 71 4.016 4.475 6.084 22.129 
 
∆ιαγραφές καταχωρίσεων: 
 
 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 Σύνολο 
∆ιαγραπτέοι - 112 255 246 - - 241 305 1.159 
Μεταδηµότευση  - - - - - 9 - -

 9 
Στέρηση δικαιωµάτων - - - - - 10 - -

 10 
Απεβίωσαν - - - - - 192 - - 192 
Σύνολο - 112 255 246 - 211 241 305 1.370 
 



Αναλυτικά στοιχεία διαγραπτέων: 
 
 1929 1930 1931 1933 
µεταδηµότευσαν 
Αύξων αριθµός σύµφωνος µε τον κατάλογο του 1926 - - - - 
Ονοµατεπώνυµο + + + + 
Όνοµα πατρός + + + - 
Ηλικία + + + - 
Επάγγελµα + + + - 
Ενορία + + + - 
 
 1933 
στέρηση δικαιωµάτων 1933 
απεβίωσαν 1935 1936 
Αύξων αριθµός σύµφωνος µε τον κατάλογο του 1926 - + - - 
Ονοµατεπώνυµο + + + + 
Όνοµα πατρός - + + + 
Ηλικία - - - - 
Επάγγελµα - - - - 
Ενορία - - - + 
 
Σχετικά µε την αρτιότητα του καταλόγου, που συντάξαµε για το έτος 1936, το πρόβληµα 

προς αντιµετώπιση ήταν η αδυναµία αφαίρεσης των 1.370 συνολικά ατόµων, τα οποία 
περιέχονταν στους συµπληρωµατικούς καταλόγους διαγραπτέων των ετών 1927, 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933, 1935 και 1936. Όπως έχουµε δηλώσει, δεν διαθέταµε επαρκή στοιχεία, που θα 
µας επέτρεπαν να προχωρήσουµε στην αφαίρεση αυτών των καταχωρίσεων. Ένα στοιχείο 
χρήσιµο, το οποίο όµως έλειπε από την πλειονότητα των διαγραπτέων, ήταν ο αύξων αριθµός 
που αντιστοιχούσε στην αρίθµηση του καταλόγου του 1926. Ήταν διαθέσιµος µόνο για τους 
αποβιώσαντες του συµπληρωµατικού καταλόγου του 1933 (192 περιπτώσεις, από τις οποίες 
όµως µόνον οι 183 συµφωνούσαν µε τον κατάλογο του 1926). Συνολικά, δηλαδή, στον τελικό 
κατάλογο του 1936, είχαµε: 

α. Καταχωρίσεις: 46.286 + 22.129 = 68.415 
β. καταχωρίσεις “διαγραπτέοι” που είχαµε τη δυνατότητα να διαγράψουµε: 183 
γ. καταχωρίσεις “διαγραπτέοι” που δεν είχαµε τη δυνατότητα να διαγράψουµε: (1.370 

µείον 183 = ) 1.187 
δ. τελικός αριθµός καταχωρίσεων στον τελικό κατάλογο του 1936: (68.415 µείον 183 = ) 

68.232. 
Παρατηρούµε ότι το 86,64% (1.187 / 1.370 = 0,8664) των διαγραπτέων δεν µπορούσαν 

να αναζητηθούν στον κατάλογο του 1926. Η αναλογία των καταχωρίσεων, οι οποίες, εν γνώσει 
της αδυναµίας µας, παρέµειναν τελικά –αν και λανθασµένες– στον κατάλογο που δηµιουργήσαµε 
για το έτος 1936, είναι το 1,74% (1.187 / 68.232 = 0,0174) του συνόλου του. ∆ιαπιστώνουµε ότι 
το 98,26% του καταλόγου µας ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα του 1936, αναλογία που 
κρίνουµε ικανοποιητική. 

 
7.2. Οι αποκλίσεις. 
 
Συγκρίνοντας το πλήθος των καταχωρίσεων για τα έτη 1915, 1926 και 1936, που είχαµε 

στη διάθεσή µας, µε τα αποτελέσµατα των απογραφών του 1920 και του 1928, διαπιστώσαµε ότι 
υπήρχαν αποκλίσεις σε σχέση µε το ακριβές µέγεθος του νόµιµου πληθυσµού της πόλης της 
Θεσσαλονίκης. Οι διαφορές αυτές έδειχναν ότι το δείγµα που χρησιµοποιήσαµε, παρόλο το 



µεγάλο του µέγεθος, δεν ανταποκρινόταν στο σύνολο του νόµιµου ανδρικού πληθυσµού ηλικίας 
άνω των 20 ετών. 

Με υποθέσεις και υπολογισµούς, καταλήξαµε ότι ο νόµιµος άρρην πληθυσµός το 1928 
ήταν 69.316 άτοµα. Αυτός ο αριθµός παρουσιάζεται αυξηµένος σε σχέση µε τον αριθµό των 
46.286 ατόµων, που προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο του 1926 και που χρησιµοποιήθηκε 
στη δηµογραφική µας µελέτη, κατά 49,75%. Βασιζόµενοι, επίσης, στο υλικό των βουλευτικών 
εκλογών του 1926, καταλήξαµε σε ένα σύνολο εγγεγραµµένων εκλογέων στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, το 1928, ίσο µε 63.123 άτοµα. Και αυτό επίσης το µέγεθος απέχει από τον αριθµό 
των 46.286 ατόµων του εκλογικού καταλόγου του 1926, αυξηµένο κατά 36,37%. 

Ένα άλλο πρόβληµα, αλληλένδετο µε το προηγούµενο, που µας απασχόλησε, ήταν το 
πλήθος των Ισραηλιτών. Το σύνολο του πραγµατικού πληθυσµού αυτής της εθνότητας, το 1928, 
ήταν 48.078 άτοµα. Με την κατανοµή του πλήθους των 48.078 Ισραηλιτών σε άνδρες και 
γυναίκες άνω των 20 ετών και σε νεαρά άτοµα αµφοτέρων των φύλων κάτω των 20 ετών, 
καταλήγουµε σε έναν αριθµό 17.000 περίπου ανδρών. Από αυτά τα 17.000 πρόσωπα, βρήκαµε 
εγγεγραµµένα το 1926 τα 10.773. 

 
8. Ανάλυση των στοιχείων για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
Στην ανάλυση, µε τον όρο «πληθυσµός» εννοούµε τον ανδρικό πληθυσµό άνω των 20 

ετών.  
Για το έτος 1915, από τα έγγραφα που χρησιµοποιήσαµε έχουν καταγραφεί, όπως έχουµε 

ήδη δηλώσει, 38.326 άτοµα, για το έτος 1926 46.286 άτοµα και για το έτος 1936 68.232 άτοµα. 
Από την άποψη της γεωγραφικής κατανοµής του πληθυσµού, κατά την ανάλυση των στοιχείων 
του 1915 η πόλη της Θεσσαλονίκης αντιµετωπίζεται ως µία περιοχή. Από τις αρχικές µεταβλητές 
των εκλογικών καταλόγων (όνοµα, επώνυµο, ηλικία, επάγγελµα, εθνικότητα), οι µεταβλητές που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση των δεδοµένων ήταν τρεις: εθνικότητα, επάγγελµα και 
ηλικία. Επίσης εισαγάγαµε µία νέα µεταβλητή, το έτος γέννησης, το οποίο υπολογίσθηκε για 
κάθε καταχώριση από την ηλικία του ατόµου και από το έτος, κατά το οποίο είχε καταχωρισθεί 
αυτή η ηλικία.   

Για τα 46.286 άτοµα του 1926, οι µεταβλητές που λήφθηκαν υπόψη στους υπολογισµούς 
µας είναι οι ίδιες µε του 1915, δηλαδή εθνικότητα, επάγγελµα και ηλικία, µε την προσθήκη µίας 
τέταρτης µεταβλητής, της περιοχής. Για το 1936 επίσης, για τα 68.232 άτοµα που τελικά 
καταχωρίσαµε, οι µεταβλητές που λήφθηκαν υπόψη ήταν οι ίδιες ακριβώς µε του 1926 
(εθνικότητα, επάγγελµα, ηλικία, περιοχή). 

Στην κάθε µεταβλητή, δηµιουργήθηκαν κατηγορίες στη βάση καθορισµένων κριτηρίων. 
Η κάθε κατηγορία έλαβε έναν κωδικό αριθµό. Κωδικοποιηµένα µε αυτό τον τρόπο, τα δεδοµένα 
εισήχθησαν κατόπιν για στατιστική επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
8.1. Η µεταβλητή ηλικία.  
Γι’ αυτή τη µεταβλητή, επιλέχθηκε η δηµιουργία κατηγοριών ανά 10 χρόνια. Πρώτη 

κατηγορία είναι αυτή των ηλικιών από 20 µέχρι 29 ετών, δεδοµένου ότι το υλικό περιλαµβάνει, 
όπως είπαµε, τα άτοµα από 20 ετών και άνω. 

 
Οµάδες ηλικιών Κωδικός 
1915 1926 1936  
20-29 20-29 20-29 1 
30-39 30-39 30-39 2 
40-49 40-49 40-49 3 
50-59 50-59 50-59 4 
60-69 60-69 60-69 5 
70-79 70-79 70-79 6 



80-89 80-89 80-89 7 
90-99 90-99 90-99 8 
100-109 100-109 100-109 9 
>110  >110 10 
 
Το 1915, η 10η και τελευταία κατηγορία, αυτή των ηλικιών άνω των 110 ετών, 

περιλαµβάνει τους δύο γηραιότερους άρρενες της πόλης εκείνη την εποχή, ένα µουσουλµάνο 
γεωργό, γεννηθέντα το 1803 –δηλαδή ηλικίας, τότε, 112 ετών– και έναν Ισραηλίτη, γεννηθέντα 
επίσης το 1803. To 1926, τελευταία είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει τις ηλικίες άνω των 100 
ετών. Το 1936, η τελευταία κατηγορία είναι των ηλικιών άνω των 110 ετών και περιλαµβάνει 
δύο άτοµα, Ελλήνες. Ο ένας, γεννηθείς το 1822, ήταν υπάλληλος, κάτοικος περιοχής Προφήτη 
Ηλία, και ο δεύτερος, γεννηθείς το 1823, ήταν εργάτης, κάτοικος περιοχής Χαριλάου.[πήγε σε 
άλλο σηµείο] 

 
8.2. Η µεταβλητή εθνικότητα. 
Για το 1915, επιλέχθηκε η κατανοµή των ατόµων, µε βάση την εθνικότητά τους, σε πέντε 

κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας, οι κυριότερες κοινότητες της πόλης 
ήταν τρεις, η ισραηλιτική, η µουσουλµανική και η ελληνική. Αυτές αποτέλεσαν στη µελέτη µας 
τρεις χωριστές κατηγορίες. Μία τέταρτη κατηγορία εθνικότητας που επιλέχθηκε ήταν εκείνη των 
Αρµενίων, ενώ οι υπόλοιπες εθνικές και εθνοτικές οµάδες περιλήφθηκαν οµού σε µία πέµπτη 
κατηγορία µε την ένδειξη Λοιποί. 

Για το µεθοδολογικό ζήτηµα που ανεφύη σχετικά µε την ανάγκη κατάταξης του 
µουσουλµανικού πληθυσµού σε οµάδες εθνικές και εθνοτικές, ελλείψει πηγών ήταν αδύνατος ο 
καθορισµός της εθνικότητας εκάστου ατόµου που ανήκε στη θρησκευτική αυτή οµάδα. Στην 
κατηγορία των εθνικοτήτων τη φέρουσα τον κωδικό 3 συµπεριλαµβάνονται όλα τα άτοµα των 
διαφόρων εθνικών και εθνοτικών οµάδων που είχαν το εν λόγω θρήσκευµα. Στο εξής, µε τον όρο 
µουσουλµάνοι εννοούνται: τα µέλη των εθνικών και εθνοτικών οµάδων θρησκεύµατος 
µουσουλµάνοι. 

Για τα έτη 1926 και 1936, η ελληνική, η ισραηλιτική και η αρµενική κοινότητα 
αποτέλεσαν εκ νέου χωριστές κατηγορίες.  

Οι ελάχιστοι µη ανήκοντες στις τρεις αυτές κατηγορίες –είχε εν τω µεταξύ εκλείψει η 
µουσουλµανική κοινότητα, µε την ανταλλαγή των πληθυσµών–, καταχωρίσθηκαν στην 
κατηγορία των Λοιπών. 

  
Εθνικότητες Κωδικός 
1915 1926 1936  
Έλληνες Έλληνες Έλληνες 1 
Ισραηλίτες Ισραηλίτες Ισραηλίτες 2 
Μουσουλµάνοι - - 3 
Αρµένιοι Αρµένιοι Αρµένιοι 4 
Λοιποί Λοιποί Λοιποί 5 
  
 8.3. Η µεταβλητή επάγγελµα. 
Για τη µεταβλητή του επαγγέλµατος, ένα ζήτηµα που µας απασχόλησε ήταν η 

οµαδοποίηση των χιλιάδων επαγγελµάτων που περιλαµβάνονταν στα δεδοµένα µας. 
Κατά τους υπολογισµούς µας, λάβαµε υπόψη τον κλάδο του επαγγέλµατος και τη θέση 

του κάθε ατόµου στη διαδικασία της παραγωγής και στις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. 
Έτσι δηµιουργήσαµε 13 κατηγορίες. Στην 12η κατηγορία, µε τον τίτλο «άνευ επαγγέλµατος 
κ.λπ.», καταχωρίσαµε τους µαθητές και φοιτητές, τους συνταξιούχους, αλλά και τα απαθλιωµένα 
στρώµατα της πόλης –τους άεργους, επαίτες και ρακοσυλλέκτες–. Στη 13η κατηγορία, µε τον 
τίτλο «µη δηλώσαντες» –στην πλειοψηφία τους, πιθανότατα, οι άνεργοι της πόλης–, 



καταχωρίσθηκαν όσοι δεν δήλωσαν το επάγγελµά τους. Στην καθεµία από τις 13 κατηγορίες 
δόθηκε ένας κωδικός αριθµός από το 1 έως και το 13. Στη συνέχεια, προχωρήσαµε σε έναν 
ουσιαστικότερο διαχωρισµό των επαγγελµάτων µέσα στην κάθε κατηγορία, µε αποτέλεσµα 
τελικά το κάθε επάγγελµα να έχει εκφρασθεί µε τρεις κωδικούς, όπου ο καθένας δηλώνει:  

- Ο πρώτος την κατηγορία του επαγγέλµατος 
- ο δεύτερος την υποκατηγορία επαγγέλµατος 
- ο τρίτος τον αύξοντα αριθµό του επαγγέλµατος µέσα στην υποκατηγορία. 
Αναλυτικά, ο καταµερισµός αυτός φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες: 
 
Πίνακας 1: Κατηγορίες και υποκατηγορίες επαγγελµάτων. 
 
1. Γεωργία 
1.1. Γεωργία (καλλιέργειες) 
1.2. ∆άση 
2. Κτηνοτροφία και θήρα 
2.1. Κτηνοτροφία 
2.2. Θήρα 
3. Αλιεία 
4. Μεταλλεία και ορυχεία 
5. Βιοµηχανία 
5.1. Βιοµηχανίες τροφίµων 
5.2. Χηµικές βιοµηχανίες 
5.3. Οικοδοµικές βιοµηχανίες κ.λπ. 
5.4. Παραγωγή και διανοµή κινητήριας δύναµης, φωτός, ύδατος και ψύχους 
5.5. Μεταλλουργία 
5.6. Βιοµηχανίες ξυλείας κ.λπ. 
5.7. Βιοµηχανίες δέρµατος 
5.8. Υφαντικές βιοµηχανίες 
5.9. Βιοµηχανίες χάρτου 
5.10. Καπνοβιοµηχανία 
5.11. Βιοµηχανία άνευ άλλου προσδιορισµού 
6. Μεταφορές και συγκοινωνίες 
7. Πίστη, ανταλλαγή και µεσολάβηση 
8. Πωλήσεις, εµπόριο 
8.1. Εµπόριο τροφίµων 
8.2. Εµπόριο ειδών ενδυµασίας και στολισµού 
8.3. Εµπόριο ειδών οικοδόµησης, επίπλωσης, φωτισµού, θέρµανσης κ.λπ. των οικιών 
8.4. Πωλήσεις άλλων ειδών 
8.5. Είδη προσφερόµενα σε ζυθεστιατόρια, καφενεία κ.λπ. 
8.6. Εµπόριο άνευ άλλου προσδιορισµού και επιχειρήσεις παντός είδους 
9. Προσωπικές υπηρεσίες 
10. Ελευθέρια επαγγέλµατα 
10.1. Θρησκεία 
10.2. Παιδεία 
10.3. Ιατρικά επαγγέλµατα 
10.4. Νοµικά επαγγέλµατα 
10.5. Γράµµατα - εφαρµοσµένες επιστήµες - σωµατεία 
10.6. Καλές τέχνες 
11. ∆ηµόσιες υπηρεσίες  
11.1. Άµυνα της χώρας 
11.2. ∆ιοίκηση και δικαιοσύνη 



12. Άνευ επαγγέλµατος 
13. Μη δηλώσαντες ή µη ορίσαντες ακριβώς το επάγγελµα  
 
Πίνακας 2: Οι κωδικοί των κυριότερων επαγγελµάτων. 
 
 
8.4. Η µεταβλητή περιοχή.  
Βάσει της µεταβλητής της περιοχής, µπορούµε να περιγράψουµε τη γεωγραφική 

κατανοµή του πληθυσµού. Στο αρχειακό υλικό, ο πληθυσµός του 1926 είναι καταχωρισµένος σε 
35 τοµείς, αντίστοιχους προς τις ενορίες κ.λπ. της πόλης. 

 
Σχετικά µε την κατάρτιση ενός ενιαίου πίνακα περιοχών για το 1936, αυτός προήλθε, 

όπως προαναφέραµε, από τη σύµπτυξη του πίνακα του 1926 µε τα στοιχεία των εγγραπτέων σε 
επίσηµα έγγραφα µέχρι και το έτος 1936 που είχαµε στη διάθεσή µας. Το πρόβληµα 
συγκρότησης και διαµόρφωσης αυτού του πίνακα εντοπιζόταν στο γεγονός ότι, από το 1927 και 
µετέπειτα, παρουσιάσθηκε στους καταλόγους των εγγραπτέων µία σειρά από ενορίες που δεν 
παρατηρούνταν στους προηγούµενους. Για τη λύση του ζητήµατος, εξετάσαµε τη θέση των 
περιοχών αυτών στο χάρτη της Θεσσαλονίκης και επιτύχαµε, για ορισµένες από αυτές, τη 
σύµπτυξη µε γειτονικές ενορίες που ήδη υπήρχαν στον κατάλογο του 1926, ενώ θεωρήσαµε τις 
υπόλοιπες ως ξεχωριστές περιοχές.  

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες µε τις περιοχές που περιέχονται σε κάθε κατάλογο 
εγγραπτέων από το 1927 έως και το 1930.  

Μετά από τη σύµπτυξη των ενοριών κ.λπ. των καταλόγων των εγγραπτέων που 
συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες του καταλόγου του 1926, αποµένουν 18 νέες περιοχές, που 
λαµβάνουν ως κωδικό τις τιµές από 36 έως και 53:  

Έτσι, τελικά, στον πίνακα του 1936 είναι ταξινοµηµένες οι εξής 53 περιοχές: 
Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι στους καταλόγους εγγραπτέων µετά το 1926 και έως το 

1936, που είχαµε στη διάθεσή µας, συναντήσαµε δύο επιπλέον ενορίες, για τις οποίες δεν είχαµε 
την ακριβή τους ονοµασία. Με δεδοµένη την αδυναµία ένταξης αυτών σε ευρύτερες περιοχές 
(πράγµα που είχε καταστεί δυνατό για τις άλλες ενορίες) και επειδή, λόγω του µικρού τους 
µεγέθους [505 άτοµα (=0,74% του πληθυσµού) η µία και 38 άτοµα (=0,05% του πληθυσµού) η 
άλλη)], δεν αλλοιώνονται οι κατανοµές των χαρακτηριστικών που εµφανίζονται στον πληθυσµό, 
δεν τις συµπεριλάβαµε στους υπολογισµούς µας στη στατιστική ανάλυση. 

Στην επόµενη φάση της ανάλυσης των δεδοµένων, οι περιοχές συσσωµατώθηκαν, µε 
βάση τη γεωγραφική θέση στην πόλη, δηµιουργώντας τέσσερις ευρύτερες περιοχές, οι οποίες 
αποτέλεσαν µία νέα µεταβλητή για τα δεδοµένα των ετών 1926 και 1936. Λήφθηκε υπόψη ο 
άξονας της Εγνατίας οδού και η οικιστική κατάσταση στις δύο εξόδους της πόλης (η πρώτη προς 
βορρά και δυτικά, η δεύτερη προς ανατολάς και νότια). Οι τέσσερις περιοχές που προέκυψαν 
αναφέρονται µε τους όρους: βορειο-δυτικά, επάνω από την οδό Εγνατία, κάτω από την οδό 
Εγνατία, νοτιο-ανατολικά.  

Για το 1926 η νέα µεταβλητή έχει ως εξής: 
Για τις περιοχές του 1936 ο ίδιος πίνακας έχει την εξής µορφή: 
8.5. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. 
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εκµεταλλευτήκαµε τις δυνατότητες που µας προσέφερε το λογισµικό σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
επίπεδο αφορούσε σε µία περιγραφική, ποσοτική αποτύπωση των δεδοµένων των ετών 1915, 
1926 και 1936. ∆ηµιουργήθηκαν:  

1) πίνακες κατανοµής για κάθε µεταβλητή (περιλαµβάνουν συχνότητες, σχετικές 
συχνότητες, έγκυρα ποσοστά και αθροιστικές συχνότητες για όποιες µεταβλητές είχαν νόηµα),  

2) πίνακες συνδυασµού µεταβλητών (crosstabs tables):  
2α) δύο µεταβλητών (πίνακες διπλής εισόδου [bi-variate analysis]), και  



2β) τριών µεταβλητών (πίνακες τριπλής εισόδου [multi-variate analysis]).  
Χρησιµοποιήσαµε πίνακες συνδυασµού µεταβλητών (πίνακες συνάφειας [contingency 

tables]) για να περιγράψουµε τα δεδοµένα µας, διότι αυτά είναι πολυωνυµικά, δηλαδή µπορούν 
να ταξινοµηθούν ως προς περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά (µεταβλητές). Με τους πίνακες 
συνάφειας µπορούµε να ελέγξουµε εάν οι µεταβλητές στις δύο (ή τρεις) διαστάσεις του πίνακα 
είναι εξαρτηµένες ή ανεξάρτητες. 

Στη συνέχεια, ενοποιήθηκαν τα αρχεία των τριών περιόδων σε ένα ενιαίο αρχείο µε την 
προσθήκη µιας νέας µεταβλητής, της χρονικής περιόδου, στην οποία κωδικοποιήθηκε το κάθε 
έτος µε τις τιµές 1915, 1926 και 1936. Έτσι δηµιουργήθηκαν συγκριτικοί πίνακες συνάφειας 
διπλής και τριπλής εισόδου και για τις τρεις χρονικές περιόδους. 

Για τους ανωτέρω πίνακες δηµιουργήθηκαν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. 
Σε ένα επόµενο βήµα, προχωρήσαµε σε συµπερασµατολογία (inference), 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της ανάλυσης των οµάδων (cluster analysis). 
Mε τη δηµιουργία των clusters, προχωρήσαµε στην εκµετάλλευση της δυνατότητας για 

θεώρηση των δεδοµένων από διαφορετική οπτική. Κατά την τεχνική αυτή, παράγονται από το 
πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή δενδρογράµµατα, τα οποία δείχνουν µε εποπτικό 
τρόπο την εγγύτητα (proximity) των οµάδων. Το κάθε δενδρόγραµµα είναι διατυπωµένο µε 
γραµµικούς δεσµούς. Στο σχήµα του δενδρογράµµατος, οι γραµµές που παράγει το πρόγραµµα 
ξεκινούν από την αριστερή πλευρά συνδέοντας µεµονωµένες περιπτώσεις, οι οποίες ενώνονται 
σε οµάδες. Οι αποστάσεις, τις οποίες διανύουν οι γραµµές, µέχρι την ένωσή τους σε οµάδες, 
είναι αντιστρόφως ανάλογες προς την εγγύτητα. Μικρές αποστάσεις δηλούν µεγάλη εγγύτητα, 
µεγαλύτερες αποστάσεις το αντίθετο. Υπενθυµίζουµε ότι µε τις εγγύτητες ανάµεσα σε δύο (ή 
περισσότερες) κατηγορίες συντελεστών παρέχονται συµπεράσµατα για τη µεγαλύτερη ή 
µικρότερη απόσταση (δηλαδή οµοιότητα, σχέση) των συντελεστών της µίας κατηγορίας ως προς 
τη σύνθεση των συντελεστών της δεύτερης κατηγορίας (ή των συντελεστών των υπόλοιπων 
κατηγοριών, όταν θεωρούνται άνω των δύο κατηγοριών). Η ερµηνεία για ένα συντελεστή που 
εµφανίζεται ως ο πιο αποµονωµένος είναι ότι αυτός έχει µικρότερη σχέση µε τους υπόλοιπους 
συγκριτικά µε τη σχέση που έχουν αυτοί µεταξύ τους. 

 
8.6. Σχολιασµός των αποτελεσµάτων. 
 
Το πρόβληµα της έκτασης του υλικού και του όγκου των στοιχείων που προέκυψαν, 

επέβαλε την παράθεση, σε αυτή την ενότητα της µελέτης, ορισµένων µόνο εκ των πινάκων που 
καταρτίσθηκαν. Επιλέχθηκε επίσης η εποπτική τους παρουσίαση µε γραφικές παραστάσεις, στις 
σελίδες που ακολουθούν. 

 
Κατά την ανάλυση των δεδοµένων των ηλικιών του πληθυσµού (πίνακας 147, γραφικές 

παραστάσεις 1-2, 24-25, 55-56, 86), κατατάξαµε αυτές σε 5 κοόρτεις (cohorts). Στην πρώτη 
κοόρτη περιλήφθηκαν οι ηλικίες από 20 ετών µέχρι 39, στη δεύτερη από 40 µέχρι 59, στην τρίτη 
από 60 µέχρι 79, στην τέταρτη από 80 µέχρι 99, στην πέµπτη από 100 ετών και άνω. 
∆ιαπιστώσαµε ότι η πρώτη κοόρτις, κατά το 1915, συνιστούσε το 52,66%, ένα ποσοστό υψηλό, 
που δείχνει ότι ο πληθυσµός ήταν αυτή την εποχή νεαρός.  

Κατά την παρατήρηση των κοόρτεων του έτους 1926, διαπιστώνεται µείωση του 
µεγέθους της πρώτης κοόρτεως. Το αθροιστικό ποσοστό των κατηγοριών ηλικιών κάτω των 40 
ετών είναι 46,3%, δηλαδή παρατηρείται µία πτώση του ανάλογου ποσοστού του 1915 (52,7%) 
κατά 6,4%, που δείχνει σχετική γήρανση του πληθυσµού. Προοδευτικά, µέχρι το 1936, η 
ποσοστιαία αναλογία των νέων ατόµων έπεσε στο 34,96%.  

Σχετικά µε την κατανοµή των οµάδων ηλικιών στις διάφορες περιοχές της πόλης 
(γραφικές παραστάσεις 47 και 78), το 1926 οι κάτοικοι ηλικίας µέχρι 30 ετών διέµεναν –κατά το 
µεγαλύτερο µέρος αυτής της οµάδας– στις νοτιοανατολικές συνοικίες, καθώς και πάνω από την 
οδό Εγνατία. 



 
Από την άποψη της εθνικότητας, µετά τους βαλκανικούς πολέµους, πολυπληθέστερη 

ήταν η ισραηλιτική κοινότητα (βλ. πίνακα 148, γραφικές παραστάσεις 3 και 4), ακόµα και το 
1915 που είχε ήδη µεσολαβήσει µετακίνηση Ελλήνων προς την πόλη, όπως και αναχώρηση 
Ισραηλιτών προς άλλες χώρες. Ακολουθούσε δεύτερη η ελληνική. Η διαφορά πληθυσµού 
ανάµεσα στις δύο εθνότητες (της τάξης του 1,7% επί του συνόλου του πληθυσµού της πόλης), 
αυτή καθ’ εαυτή, από την άποψη της βαρύτητας του οικονοµικού και κοινωνικού ρόλου, κρίνεται 
αµελητέα. Η πολιτική συγκυρία µετά το 1912, επίσης, συνηγορούσε στη µείωση της, λόγω της 
πληθυσµιακής υπεροχής, επιρροής των Ισραηλιτών. 

Οι µουσουλµάνοι, το 1915, αντιστοιχούσαν στο 23,22% επί του συνόλου, ένα σηµαντικό 
ποσοστό. Γενικά, παρατηρείται, αυτή τη χρονική φάση, µία αριθµητική ισορροπία ανάµεσα στις 
τρεις κύριες εθνικές κοινότητες της πόλης.  

Εάν παρακολουθήσουµε την εξέλιξη των µεγεθών κατά τα επόµενα 10 χρόνια (πίνακας 
148, γραφικές παραστάσεις 26 και 27), θα διαπιστώσουµε ότι, από ερευνητικής πλευράς, το 
ζήτηµα των εθνοτήτων της Θεσσαλονίκης χάνει το προηγούµενο βάρος του. Μετά τους 
πολέµους, στους οποίους είχε εµπλακεί το ελληνικό κράτος, και τη µικρασιατική καταστροφή, ο 
πληθυσµός της πόλης ήταν σηµαντικά αυξηµένος κατά τα πρώτα έτη της ειρηνικής περιόδου, 
λόγω της σηµειωθείσας µαζικής µετακίνησης πληθυσµών. Σε σχέση µε το 1915, ο πληθυσµός 
ήταν το 1926 αυξηµένος πάνω από 20%. Η διαφορά, όπως γνωρίζουµε, δεν αντανακλά και το 
συσχετισµό ανάµεσα στις εναποµείνασες δύο εθνότητες, Έλληνες και Ισραηλίτες. Η ισραηλιτική 
κοινότητα έχασε, αυτό το διάστηµα, σχεδόν το ένα τέταρτο των µελών της (από 14.204 σε 10.772 
άτοµα), που µεταφράζεται σε αναλογική απώλεια επί του συνόλου του πληθυσµού της 
Θεσσαλονίκης κατά το 1926 ίση µε 13,79%. Η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ του ισραηλιτικού και 
του ελληνικού πληθυσµού µετατράπηκε από +1,7% σε -53,33%. Με την εξάλειψη της 
µουσουλµανικής κοινότητας και µε τη συνεχή συρρίκνωση της ισραηλιτικής, η διόγκωση του 
ελληνικού στοιχείου οδήγησε, µέχρι το 1936, στην υπέρβαση του ύψους των τεσσάρων πέµπτων 
του συνολικού πληθυσµού της πόλης. 

Όσον αφορά στην κατανοµή των κατοίκων κατά εθνότητα στις συνοικίες της πόλης 
(γραφικές παραστάσεις 48-49 και 79-80), το 1926 οι Έλληνες διέµεναν σε µεγαλύτερους 
αριθµούς πάνω από την οδό Εγνατία και νοτιοανατολικά, ενώ οι Ισραηλίτες κυρίως 
νοτιοανατολικά. Οι σχετικές συχνότητες για τους Ισραηλίτες παρουσιάζονται όµως διαφορετικές, 
λόγω της ψαλίδας στα απόλυτα µεγέθη των δύο εθνοτήτων της πόλης: οι Ισραηλίτες έχουν 
αυξηµένα ποσοστά στις περιοχές βορειοδυτικά και κάτω από την οδό Εγνατία. Όµοια περίπου 
παρουσιάζεται η κατανοµή το 1936. 

Στο δενδρόγραµµα του 1926 για τις περιοχές της πόλης και τις εθνότητες, παρουσιάζεται 
εγγύτητα ως προς τη σύνθεση εθνοτήτων στις συνοικίες βορειοδυτικά και κάτω από την Εγνατία 
οδό. Ακολουθεί η νοτιοανατολική πλευρά, ενώ η περιοχή πάνω από την Εγνατία αποτελεί αρκετά 
µεµονωµένο στοιχείο. Στο αντίστοιχο δενδρόγραµµα του 1936, οι εγγύτητες είναι παρεµφερείς.  

Από τους πίνακες κατανοµής εθνικότητας και ηλικίας (υπ' αριθµόν 151 και 153) και τις 
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις (5 έως 8), προκύπτει ότι οι Έλληνες, το 1915, είχαν σοβαρή 
διαφορά από τις άλλες εθνότητες στις ηλικίες µέχρι 30 ετών, καλύπτοντας το 46,76% του 
συνολικού στην κατηγορία αυτή πληθυσµού της πόλης. Μέσα στην ελληνική κοινότητα, επίσης, 
ένας στους τρεις περίπου ήταν κάτω των 30, ενώ στην ισραηλιτική καθώς και στη 
µουσουλµανική κοινότητα ένας στους πέντε. Οι Ισραηλίτες, µε λιγότερο πληθυσµό στην 
κατηγορία µέχρι 30 ετών, υπερτερούσαν στις επόµενες κατηγορίες, ώστε µέχρι την ηλικία των 50 
ετών να εξισώνονται από πλευράς αριθµού µε τους Έλληνες και στις επόµενες κατηγορίες να 
τους ξεπερνούν. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι η εισροή ατόµων νεαρής ηλικίας από την Παλαιά 
Ελλάδα µετά τους βαλκανικούς πολέµους διαµόρφωσε και την ανάλογη εικόνα στις 
πληθυσµιακές οµάδες.  

Στους µουσουλµάνους, το 1915, εµφανίζεται ο πληθυσµός γηρασµένος. Σε ποσοστιαία 
µεγέθη, στη µουσουλµανική κοινότητα υπερτερούσαν οι κατηγορίες ηλικιών άνω των 40 ετών 



από τα αντίστοιχα ποσοστιαία µεγέθη στις δύο άλλες µεγάλες εθνότητες. Σε απόλυτους αριθµούς, 
οι µουσουλµάνοι πλησίαζαν αισθητά τους Έλληνες στην κατηγορία των 50-59 ετών (γύρω στα 
1.500 άτοµα) και κινούνταν περίπου στα ίδια επίπεδα µε την ίδια εθνότητα στις ηλικίες µέχρι τα 
80. Στην κατηγορία από 80 µέχρι 90 ετών είχε ήδη συγκλίνει σε απόλυτους αριθµούς και η 
ισραηλιτική εθνότητα (αριθµοί ατόµων κάτω από τον αριθµό 100). Πάνω από την ηλικία των 90 
ετών οι µουσουλµάνοι αποδεικνύεται ότι ήταν µακροβιότεροι από τους Έλληνες, Ισραηλίτες και 
λοιπούς (υπερήλικοι µουσουλµάνοι 25, Ισραηλίτες 15, Έλληνες 7, λοιποί 2). 

Κατά το διάστηµα 1915-1926, στους απόλυτους αριθµούς στις ηλικίες άνω των 90 ετών 
επί του συνόλου των εθνοτήτων, παρατηρείται πτώση. Οι υπερήλικες της πόλης αυτών των 
κατηγοριών ηλικιών µειώθηκαν από 49 σε 25 άτοµα (στη συνέχεια, αυξήθηκαν µέχρι το 1936 
στα 120 άτοµα). Σηµειωτέο ότι δεν ήταν τα ίδια πρόσωπα. Αναλυτικά (πίνακας 153), το 1926 δεν 
υπάρχει πλέον στη Θεσσαλονίκη κανένας από τους 25 µουσουλµάνους. Μετακινήθηκαν ή 
αποβίωσαν. Από τους 15 Ισραηλίτες του 1915 επιβίωσαν οι 3. Από τους 7 Έλληνες, δεν 
γνωρίζουµε πόσοι επιβίωσαν (πιθανότατα, τρεις έζησαν το λιγώτερο µέχρι το 1926). Σε αυτούς 
προστέθηκαν οι επήλυδες και, τελικά, ο συνολικός αριθµός των Ελλήνων υπερηλίκων άνω των 
90 ετών διαµορφώθηκε το 1926 στα 22 άτοµα και το 1936 στα 95 άτοµα. 

Η 10η και τελευταία κατηγορία ηλικιών –άνω των 110 ετών–, περιλαµβάνει, το 1915, 
τους δύο γηραιότερους άρρενες της πόλης εκείνη την εποχή, ένα µουσουλµάνο γεωργό, 
γεννηθέντα το 1803 –δηλαδή ηλικίας, τότε, 112 ετών– και έναν Ισραηλίτη, γεννηθέντα επίσης το 
1803. To 1926, τελευταία είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει τις ηλικίες άνω των 100 ετών. Το 
1936, η τελευταία κατηγορία είναι των ηλικιών άνω των 110 ετών. Οι γηραιότεροι ήταν δύο 
Έλλήνες. Ο ένας, γεννηθείς το 1822, κάτοικος περιοχής Προφήτη Ηλία, ήταν πρώην υπάλληλος 
και ο δεύτερος, γεννηθείς το 1823, κάτοικος περιοχής Χαριλάου, εργαζόταν τα παλαιότερα 
χρόνια ως εργάτης. 

Ορισµένα πρόσθετα στοιχεία για τις εθνότητες ως προς τη σύνθεση των κοόρτεων 
ηλικιών αντλούµε από το σχετικό δενδρόγραµµα του 1915. Βλέπουµε ότι οι Έλληνες 
παρουσίαζαν εγγύτητα µε τους λοιπούς (Αρµένιους και άλλους). Οι Ισραηλίτες παρουσίαζαν 
εγγύτητα µε τους µουσουλµάνους. Ως προς τους Έλληνες και τους λοιπούς, οι Ισραηλίτες και 
µουσουλµάνοι αποτελούσαν µεµονωµένα στοιχεία. 

 
Κατά κατηγορία επαγγελµάτων, το 1915, οι µεγαλύτερες συχνότητες παρατηρούνται στο 

εµπόριο και τη βιοµηχανία, µεταφορές και γεωργία. Στους πίνακες κατανοµής επαγγελµάτων και 
κοινής κατανοµής επαγγελµάτων-εθνικότητας (149, 155-159) και στις αντίστοιχες γραφικές 
παραστάσεις (9 έως 23), η κατάσταση της απασχόλησης τρία χρόνια µετά την απελευθέρωση της 
πόλης παρουσιάζεται ως εξής:  

Με αγροτικές εργασίες ασχολούνταν ένας στους είκοσι περίπου, µία αναλογία που 
µπορεί να χαρακτηρισθεί αξιόλογη.  

Οι περισσότεροι αγρότες ήταν µουσουλµάνοι –2 στους 3 περίπου–. Στο άλλο άκρο οι 
Ισραηλίτες, σε ελάχιστο αριθµό. Οι Έλληνες είχαν µία παρουσία στην κατηγορία αυτή χωρίς 
ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Η κατηγορία των ιδιοκτητών γης ήταν περιορισµένη αριθµητικά. Οι περισσότεροι ήταν 
πάλι µουσουλµάνοι –2 στους 3–. Στο άλλο άκρο πάλι οι Ισραηλίτες, σε ελάχιστο αριθµό. Οι 
Έλληνες και σε αυτή την κατηγορία είχαν µία παρουσία χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Κατά την αξιολόγηση επιµέρους στοιχείων, επιβεβαιώνονται οι αναφορές άλλων 
ιστορικών πηγών που δηλώνουν την παρουσία των εθνοτήτων σε ορισµένες ειδικότητες, πχ. 
µουσουλµάνοι κρεοπώλες (το επάγγελµα του χασάπη αποτελούσε παραδοσιακή ενασχόληση των 
µουσουλµάνων από την εποχή των εσναφιών). Παρέχονται επίσης στοιχεία για διευκρινίσεις της 
ακρίβειας άλλων στοιχείων που προκύπτουν από τις διάφορες ιστορικές πηγές. Ενα παράδειγµα 
είναι η παρουσία, πράγµατι, των Ισραηλιτών στο επάγγελµα της αλιείας, αλλά όχι κατ’ 
αποκλειστικότητα. Λιγώτερο από τα δύο τρίτα των ψαράδων ήταν Ισραηλίτες, οι υπόλοιποι ήταν 
Έλληνες.  



Γενικά, παρουσιάζεται µία εικόνα της παλαιάς οθωµανικής κοινωνίας στην τελική της 
φάση, µε τα υπάρχοντα υπολείµµατα των παραδοσιακών σχέσεων παραγωγής. 

Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα, µε 20,4%, παρουσιάζεται να έχει ένα ποσοστό 
αξιόλογο. Τα µισά περίπου άτοµα ήταν Έλληνες. Μεταξύ των υπολοίπων, ήταν οι περισσότεροι 
Ισραηλίτες, αλλά και αρκετοί µουσουλµάνοι. Κεφαλαιούχοι κάτοχοι µέσων παραγωγής ήταν 
λίγοι, ιδίως Έλληνες. Μουσουλµάνοι ήταν ελάχιστοι. 

Γενικά, στην απασχόληση στον δευτερογενή τοµέα αποτυπώνονται τα στοιχεία που 
συνέθεταν την εικόνα της βιοµηχανικής υποδοµής της πόλης στην αρχή του 20ού αιώνα. 

Οι απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα εµφανίζονται ως η πολυπληθέστερη οµάδα. 
Ανάµεσα στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που κατατάσσονται σε αυτό τον τοµέα, το 
εµπόριο απασχολούσε το µεγαλύτερο µέρος, 35,23% του συνολικού πληθυσµού της πόλης (βλ. 
πίνακα 149). Οι δύο µεγαλύτερες εθνότητες, ελληνική και ισραηλιτική, µοιράζονταν σε ίση 
περίπου αναλογία, γύρω στο 35 µε 40% για την καθεµία, την ιδιότητα του εµπόρου. Η ιδιότητα 
του απασχολουµένου στο εµπόριο επί προµηθεία, αντίθετα, µοιραζόταν δυσανάλογα ανάµεσα 
στις δύο εθνότητες (45,6% Ισραηλίτες έναντι 32,5% Ελλήνων). 

Στις µεταφορές-επικοινωνίες, οι εργαζόµενοι, µαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους στον 
ίδιο κλάδο, αποτελούσαν ένα αξιόλογο τµήµα –περίπου το 10% του συνόλου του πληθυσµού–. 
Παρατηρείται µία αριθµητική υπεροχή των Ισραηλιτών –ήταν πάνω από τους µισούς–. Οι 
υπόλοιποι ήταν Έλληνες, αλλά και µουσουλµάνοι. Στην κατηγορία αυτή της απασχόλησης, 
αντανακλάται η υποδοµή της πόλης: ένας κόµβος τριων σιδηροδροµικών γραµµών, ένα δίκτυο 
τροχιοδρόµων, ένα λιµάνι µε εξαιρετική κίνηση, µία σφύζουσα αγορά. 

Σχετικά µε τους καταχωρισµένους ως ανεπάγγελτους, καθώς και ως απασχολούµενους 
σε αντικείµενο που δεν το δήλωσαν (άνεργοι, κατά πάσαν πιθανότητα), η αναλογία που 
παρατηρείται το 1915 –πάνω από 10%– είναι σοβαρή. Αποδίδουµε το γεγονός στις συνθήκες 
πολέµου κατά το 1912-1913 και στις οικονοµικές και πολιτικές εκκρεµότητες, οι οποίες 
ευθύνονταν για την επαύξηση του αριθµού των Lumpen στοιχείων και για τη δηµιουργία 
στρώµατος ανέργων. 

Υπολογίζουµε ότι, συνολικά –εάν συµπεριλάβουµε και τους κατοίκους, των οποίων το 
επάγγελµα δεν µας είναι γνωστό (στηριζόµενοι στην υπόθεση ότι µεγάλο µέρος αυτών 
εξασφάλιζε την επιβίωσή του µέσω δραστηριοτήτων στην αγορά ή µε την παροχή υπηρεσιών 
κάθε είδους)–, οι απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα αποτελούσαν τη µεγάλη µάζα του 
πληθυσµού, γύρω στο 75% επί του συνόλου. Κατά εθνικότητα, υπολογίζουµε ότι οι Ισραηλίτες 
αποτελούσαν το 80% των οµοεθνών τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες 
υπολογίζουµε ότι κυµαινόταν στο 65%. 

Με την παράθεση των ανωτέρω αποτελεσµάτων της έρευνάς µας για τον τριτογενή 
τοµέα, επιβεβαιώνονται οι σχετικές υποθέσεις για τον παραδοσιακό µεταπρατικό χαρακτήρα της 
πόλης, τις επιδόσεις των Ισραηλιτών στο εµπόριο και την πίστη κ.ά., που επιβίωναν ακόµα και το 
1915. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαµε δεν δίδουν ωστόσο απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα. 
Ζήτηµα προς επίλυση παραµένει η εξόφθαλµη διαφορά ανάµεσα στους αριθµούς που 
παρουσιάζουν ορισµένα επαγγέλµατα στο υλικό µας σε σχέση µε τα γνωστά από άλλες πηγές 
µεγέθη. Ένα παράδειγµα είναι οι ραβίνοι της ισραηλιτικής κοινότητας (περίπου 50, εκείνη την 
εποχή), οι οποίοι καταγράφονται σε ελάχιστο αριθµό. Ανάµεσα στις υποθέσεις για τη 
διαλεύκανση του συγκεκριµένου αυτού θέµατος, ευσταθεί το ενδεχόµενο να µην είχαν ελληνική 
υπηκοότητα ή να µην ανήκαν στο νόµιµο πληθυσµό της πόλης. Ενδέχεται επίσης να δήλωσαν 
διαφορετικό επάγγελµα ή απλώς να εντάχθηκαν, κατά τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων, σε 
µία γενικότερη κατηγορία (δηµόσιοι λειτουργοί κ.ά.). 

Το δενδρόγραµµα του 1915 για την εγγύτητα των εθνοτήτων ως προς τη σύνθεση των 
κατηγοριών επαγγελµάτων δείχνει ότι οι Έλληνες παρουσίαζαν εγγύτητα µε τους λοιπούς. 
Ακολουθούσαν οι Ισραηλίτες, ενώ οι µουσουλµάνοι αποτελούσαν µεµονωµένο στοιχείο. Επίσης, 



το δενδρόγραµµα για τα επαγγέλµατα ως προς τις εθνότητες δείχνει, µεταξύ άλλων, την εγγύτητα 
ορισµένων δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα (µεταφορές, πίστη, εµπόριο). 

Η κατάσταση στα επαγγέλµατα, µέχρι το 1926 (πίνακες 149 και 156-159, γραφικές 
παραστάσεις 32-45), ισορρόπησε µετά από σηµαντικές αλλαγές, αν και όχι τέτοιες ώστε να 
µπορούν να χαρακτηρισθούν δραµατικές από την οικονοµική άποψη. 

Ο αριθµός των ασχολουµένων µε γεωργικές εργασίες έπεσε στο ήµισι (οι αποµείναντες, 
σχεδόν στο σύνολο, ήταν πλέον µόνο Έλληνες). Στο δευτερογενή τοµέα, σοβαρή ήταν η αύξηση 
του αριθµού των ατόµων, από 20,4% σε 29,8%, που οφειλόταν στη µαζική είσοδο Ελλήνων στα 
περιλαµβανόµενα επαγγέλµατα. 

Στην απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και στην αυτοαπασχόληση, 
σηµειώθηκε αύξηση των απασχολουµένων Ελλήνων, της τάξης του 3,4% (από 21,8% σε 25,2%). 
Στους Ισραηλίτες, στην ίδια οµάδα κατηγοριών επαγγελµάτων, σηµειώθηκε σοβαρή αύξηση, 
7,3% (από 14% σε 21,3%), ώστε το ποσοστό επί του συνόλου να διατηρηθεί σχεδόν αλώβητο 
µέχρι το 1926 παρά την παρατηρηθείσα µείωση στον αριθµό των ατόµων αυτής της εθνότητας. 
Το συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι το ισραηλιτικό εργατικό στοιχείο συγκρατήθηκε και δεν 
σηµειώθηκε κάποια µετακίνηση εκτός Ελλάδας, τουλάχιστον στο βαθµό που σηµειώθηκε στις 
άλλες κατηγορίες επαγγελµάτων. 

Τα κεφάλαια στον δευτερογενή τοµέα υπέστησαν διαφοροποιήσεις. Οι µεγάλοι 
επιχειρηµατίες Ισραηλίτες προτίµησαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από ένα χώρο που δεν 
παρείχε πλέον τις εγγυήσεις κέρδους του οθωµανικού καθεστώτος. Εντυπωσιακή ήταν η 
ποσοστιαία αύξηση των Ελλήνων κεφαλαιούχων από 0,4 σε 1% επί του ποσοστού του ελληνικού 
πληθυσµού της πόλης, που εξισορρόπησε την αποχώρηση των Ισραηλιτών κεφαλαιούχων 
διαµορφώνοντας µία τελική αύξηση επί του συνολικού ποσοστού από 0,6 σε 1,1%. 

Η αύξηση στον αριθµό των εργατών στη βιοµηχανία και βιοτεχνία επηρέασε τις σχετικές 
συχνότητες στον τριτογενή τοµέα. Μολονότι σε απόλυτους αριθµούς σηµειώθηκε αύξηση στον 
αριθµό των εργατοϋπαλλήλων κατά 1.517 άτοµα (από 12.315 σε 13.832) και των εµπόρων και 
λοιπών ατόµων µε διαθέσιµο κάποιο κεφάλαιο κατά 1.586 άτοµα (από 16.950 σε 18.536), τα 
συνολικά ποσοστά υποχώρησαν κατά 1,4% και 3,1% αντίστοιχα. Επιµέρους υπήρξαν βέβαια 
διαφοροποιήσεις, για παράδειγµα στις µεταφορές υπήρξε αύξηση από 8,8% σε 11,6%. 

Στην ισραηλιτική εθνότητα παρουσιάζεται ποσοστιαία αύξηση των εργατοϋπαλλήλων 
και ποσοστιαία µείωση των ατόµων που διέθεταν κάποιο κεφάλαιο. Σε απόλυτους αριθµούς, στις 
µεταφορές υπήρξε µείωση του αριθµού των Ισραηλιτών εργαζοµένων από 1.760 σε 1.342 άτοµα, 
στο εµπόριο µείωση από 3.217 σε 2.504. Στους Ισραηλίτες τους διαθέτοντες κάποιο κεφάλαιο 
στο εµπόριο, σηµειώθηκε ελαφρά αύξηση (από 3.078 σε 3.095), που στοιχειοθετεί τη 
συγκράτηση των ατόµων αυτής της κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη και τη µη διαρροή τους στη 
µετανάστευση. 

Τα γενικά συµπεράσµατα που συνάγονται είναι µία συρρίκνωση της µάζας των 
απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα και µία άνοδος στο δευτερογενή και τριτογενή. Αν 
συνδυασθούν τα εκτεθέντα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει η εικόνα της οικονοµικής εξέλιξης 
κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της ελληνικής κυριαρχίας, που υποδηλώνει συσσώρευση 
κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο και τη στερέωση του προηγούµενου εµπορικού ρόλου της πόλης 
στις νέες πλέον συνθήκες. 

Για το 1936 (γραφικές παραστάσεις 63-76), διαπιστώνουµε ότι στις κατηγορίες 
επαγγελµάτων που συγκέντρωναν τη µεγαλύτερη προτίµηση (βιοµηχανία-εµπόριο-µεταφορές) 
σηµειώθηκε µαζική είσοδος Ελλήνων, ενώ οι όγκοι του ισραηλιτικού πληθυσµού στις ίδιες 
κατηγορίες παρουσίασαν µείωση. Χαρακτηριστικά παρατηρούµε ότι οι Έλληνες κάτοικοι που 
απασχολούνταν στο εµπόριο ήταν πλέον κατά το 1936 σε τριπλάσιο περίπου αριθµό από τον 
αντίστοιχο των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες εξάλλου είχαν απορροφηθεί στις εµπορικές 
δραστηριότητες σε αναλογία ίση µε το ήµισι και παραπάνω του αριθµού τους. Συγκριτικά µε τις 
αναλογίες συγκέντρωσης των επαγγελµάτων κατά το 1915 και το 1926, επί του συνόλου των 
κατοίκων, οι αντίστοιχες αναλογίες του 1936 οδηγούν σε ορισµένες διαπιστώσεις. Βλέπουµε ότι, 



µετά το 1915, συµβαίνει µία διαρροή δραστηριοτήτων προς τη βιοµηχανία και το εµπόριο από τις 
υπόλοιπες κατηγορίες απασχόλησης (βλέπουµε στο διάγραµµα 92 τη διαφορά της τεθλασµένης 
του 1926 από την αντίστοιχη του 1915), στη συνέχεια όµως επέρχεται µία στασιµότητα στην 
απασχόληση στις δύο ανωτέρω κατηγορίες κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και κατά τη 
δεκαετία του 1930 (βλέπουµε, στο ίδιο διάγραµµα, την παράλληλη περίπου πορεία της 
τεθλασµένης του 1926 και της αντίστοιχης του 1936). Η σταθεροποίηση αυτή των αναλογιών 
ήταν η φυσική απόρροια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης πάνω στους ευαίσθητους τοµείς της 
βιοµηχανίας και του εµπορίου. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και κατά την παρατήρηση 
των µεγεθών των κατηγοριών “άνευ επαγγέλµατος” και “µη δηλώσαντες επάγγελµα” (γραφική 
παράσταση 97). Τη δραστική µείωση των µεγεθών µέχρι το 1926 ακολούθησε η εκ νέου αύξηση 
αυτών.  

Όσον αφορά στην κατανοµή των επαγγελµάτων στις διάφορες περιοχές της πόλης 
(γραφικές παραστάσεις 50-54, 81-85), το 1926 οι απασχολούµενοι στις δύο µεγαλύτερες 
κατηγορίες, το εµπόριο και τη βιοµηχανία, διέµεναν σε µεγαλύτερους αριθµούς πάνω από την 
οδό Εγνατία και νοτιοανατολικά, ενώ το 1936 σηµειώθηκε ελαφρώς µεγαλύτερη πύκνωση των 
νοτιοανατολικών συνοικιών από όσο της περιοχής πάνω από την οδό Εγνατία. 

Στον πίνακα 150, παρουσιάζονται τα κυριώτερα επαγγέλµατα σε κατάταξη σύµφωνα µε 
τον αριθµό των απασχολουµένων το 1936. Η σύγκριση των µεγεθών του 1936 µε τα αντίστοιχα 
των προηγουµένων ετών είναι ενδιαφέρουσα. Παρατηρούµε ότι τα τρία κυριώτερα επαγγέλµατα 
το 1915 ήταν γεωργός, υπάλληλος και εργάτης. Επίσης, αχθοφόρος και έµπορος. Μέχρι το 1936, 
αριθµητικά, οι γεωργοί µειώθηκαν κατά πολύ, οι εργάτες και υπάλληλοι υπερδιπλασιάσθηκαν. 
Τα επαγγέλµατα του ξυλουργού, κτίστη, ράπτη προσέλκυσαν µεγάλες µάζες κατοίκων της πόλης, 
οµοίως το εµπόριο κάθε είδους –ιδιαίτερη προτίµηση συγκέντρωσε το λιανικό (παντοπώλες)–. Η 
ειδικότητα του αχθοφόρου παρουσίασε σοβαρή υποχώρηση µε την πρόοδο των µέσων 
µεταφοράς. 

 
Πίνακας 147. Οι οµάδες ηλικιών κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 148. Οι εθνότητες κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 149. Οι κατηγορίες επαγγελµάτων κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 150. Τα κυριότερα επαγγέλµατα ανά τοµέα, 1915-1936. 
 
Πίνακας 151. Οι οµάδες ηλικιών ανά εθνότητα κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 152. Οι οµάδες ηλικιών ανά κατηγορία επαγγελµάτων κατά τα έτη 1915, 1926, 

1936. 
 
Πίνακας 153. Οι εθνότητες ανά οµάδα ηλικιών κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 154. Οι κατηγορίες επαγγελµάτων ανά οµάδα ηλικιών κατά τα έτη 1915, 1926, 

1936. 
 
Πίνακας 155. Οι κατηγορίες επαγγελµάτων ανά εθνότητα κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
Πίνακας 156. Οι απασχολούµενοι στους τρεις τοµείς κατά εθνικότητα, 1915. 
 
Πίνακας 157. Οι απασχολούµενοι στους τρεις τοµείς κατά εθνικότητα, 1926. 
 
Πίνακας 158. Οι απασχολούµενοι στους τρεις τοµείς κατά εθνικότητα, 1936. 



 
Πίνακας 159. Οι εθνότητες ανά κατηγορία επαγγελµάτων κατά τα έτη 1915, 1926, 1936. 
 
[δενδρογράµµατα] 
 
 
  
 
 
Επίλογος. 
 
Μετά το 1912, µε την ένταξη των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος, η Θεσσαλονίκη 

έπαυσε να αποτελεί το σταυροδρόµι λαών και φυλών, το πολυεθνικό µωσαϊκό. Σταδιακά, από 
διεθνούπολις, µετατράπηκε σε µία ελληνική πόλη µε κυρίαρχη εθνότητα την ελληνική –και, σε 
δεύτερη µοίρα, την εβραϊκή–. Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι, µέσα στις νέες συνθήκες και, ιδίως, λόγω 
των εθνικιστικών ανταγωνισµών, την εγκατέλειψαν. Το ίδιο, άλλωστε, συνέβη και µε το 
ελληνικό στοιχείο, το οποίο ζούσε στα αστικά κέντρα της Βαλκανικής. Μέχρι το 1924, είχε 
ολοκληρωθεί επίσης η αποχώρηση του µουσουλµανικού στοιχείου, µε την ταυτόχρονη έλευση 
των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας και εγκατάστασή τους –στην πλειοψηφία τους– στο 
χώρο της Μακεδονίας-Θράκης. Οι ανατροπές στους δηµογραφικούς δείκτες είχαν σηµαντικές 
επιπτώσεις και στην οικονοµική εµβέλεια της πόλης. Αν, στη µακραίωνη ιστορία της ύπαρξής 
της, ήταν η πύλη προς Ανατολάς και ∆υσµάς, κύριος κόµβος του διαµετακοµιστικού εµπορίου 
της Βαλκανικής, αλλά περαιτέρω και όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη συνέχεια, µέσα 
στις νέες συνθήκες, έχασε το προνόµιο. Είχε πλέον διασπασθεί η ενιαία αγορά, την οποία είχαν 
διαµορφώσει οι συνθήκες της οθωµανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία, ενώ τα φράγµατα, που 
ύψωσαν τα βαλκανικά κράτη για τη δηµιουργία και προστασία των εθνικών τους εσωτερικών 
αγορών, υπονόµευσαν το σηµαντικό ρόλο που κατείχε παλαιότερα. Προς τούτοις, µοιραία 
συνέπεια των δηµογραφικών και οικονοµικών αλλαγών ήταν το γεγονός ότι η πόλη έπαυσε να 
είναι το ιδεολογικό σταυροδρόµι και φορέας ιδεών, που πολλές φορές µορφοποιούνταν σε 
πρωτοπόρα κινήµατα, όπως των Ζηλωτών στο Βυζάντιο, των Νεοτούρκων και της σοσιαλιστικής 
Φεντερασιόν στα νεώτερα χρόνια. Παρ’ όλη την αξιοσηµείωτη πρόοδο που παρουσίασε η 
Θεσσαλονίκη, ποτέ πια δεν επέτυχε να ανέλθει –τηρουµένων των ιστορικών αναλογιών– στο 
προηγούµενο επίπεδο, της πόλης µε το διεθνικό χαρακτήρα και τη βαλκανική και ευρωπαϊκή 
εµβέλεια. Η αστική Ελλάδα, ως κράτος βασικά µονοεθνικό και συγκεντρωτικό, είχε ήδη 
αναπτύξει το δικό της εθνικό κέντρο, την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη, υποχρεωτικά, πέρασε σε 
δεύτερη µοίρα. 

 
Η βιοµηχανική παραγωγή και διακίνηση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη επηρέασε, µαζί µε 

τους άλλους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, την αστική εικόνα του χώρου. Μέσα από 
τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την παραγωγή προϊόντων και την προώθησή τους στις 
αγορές, συντελέσθηκε µία µεταµόρφωση πολλών στοιχείων της παλαιάς πόλης σε άλλα που 
διέκριναν ένα σύγχρονο οικονοµικό κέντρο. Η συγκέντρωση πολλών καπνικών και άλλων 
µονάδων στους δρόµους γύρω από την πλατεία Βαρδαρίου, µέχρι το ∆ιοικητήριο και µέχρι το 
λιµάνι, επέβαλε στην περιοχή τους ρυθµούς και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Η πόλη, µε το 
απόθεµα του εργατικού δυναµικού που διέθετε, µε την υποδοµή και µε την αγορά της, 
υποτάχθηκε στη λογική του κεφαλαίου. Το αστικό περιβάλλον, καθώς συγκαταλεγόταν πλέον 
µεταξύ των παραγωγικών δυνάµεων, συµµετείχε στη διαδικασία της παραγωγής και 
κυκλοφορίας. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του καπιταλισµού, καθώς το ευρωπαϊκό και αµερικανικό 
κεφάλαιο έθεσε σε λειτουργία θυγατρικά καταστήµατα στην περιοχή, εξέθρεψε το φαινόµενο 
των διαβουλίων στις έδρες των επιχειρήσεων και της εκτέλεσης των αποφάσεων επί τόπου. Από 



την ιστορική-γεωγραφική πλευρά, η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης µε την ταυτότητα της 
βιοµηχανικής πόλης, υπό το πρίσµα της παραγωγικής διαδικασίας (εξασφάλιση χώρου και 
εξοπλισµού, παροχή πρώτων υλών, οργάνωση της παραγωγής, διοχέτευση των προϊόντων), 
εξασφάλισε ένα κόστος παραγωγής και διακίνησης σχετικά περιορισµένο. Από τις νέες 
στρατηγικές, όπως η παραγωγή φθηνών σιγαρέττων, που παραγκώνισε την κλασσική 
επεξεργασία των καπνοφύλλων, επηρεάσθηκε προς τα κάτω το κόστος της εργασίας. Αυτό το 
τελευταίο πλεονέκτηµα ήταν πρόσθετη αιτία συρροής κεφαλαίων, που επενδύθηκαν ως πάγιο 
στοιχείο σε αγορές οικοπέδων, ανέγερση εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού, ή 
διοχετεύθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης στην αγορά. 

 
 
 
Παράρτηµα. 
 
Μία παράµετρος του κοινωνικού κινήµατος: Η σωµατειακή οργάνωση των 

επαγγελµάτων. 
 
Η πορεία της σωµατειακής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, λόγω επάρκειας τεκµηρίων, 

παρουσιάζεται στον ερευνητή µε λεπτοµέρειες ικανοποιητικού βαθµού.  
Όπως προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων που ακολουθεί, η µελέτη αποβλέπει 

κυρίως σε µία ταξινόµηση των σωµατείων, µε οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια, µε βάση τη 
θέση των µελών τους στην οργάνωση της εργασίας.  

Η εξέταση των οργανώσεων πραγµατοποιήθηκε αρχικά µε την οµαδοποίηση αυτών σε 
δύο ενότητες, ανάλογα µε τη σχέση εξαρτηµένης ή µη εργασίας, από την οποία διεπόταν η 
απασχόληση των µελών. Για την κατάταξη στις δύο αυτές κατηγορίες των σωµατείων µε µέλη 
αυτοαπασχολούµενους, το κριτήριο ήταν η γειτνίαση των εν λόγω κοινωνικών οµάδων µε τα 
µεσαία στρώµατα ή µε την εργατική τάξη. Οι επόµενες κατατάξεις έγιναν σύµφωνα µε τον τοµέα 
(πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), στον οποίο ανήκαν τα αντικείµενα οικονοµικής 
δραστηριότητας των µελών, µε την κατηγορία δραστηριότητας αυτών µέσα στον κάθε τοµέα, 
καθώς και µε άλλα χαρακτηριστικά, όπως οι εµφανιζόµενοι εθνικοί διαχωρισµοί. Μέσα στην 
κάθε οµάδα, που δηµιουργήθηκε µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι οργανώσεις παρατίθενται µε 
τη σειρά της ίδρυσης ή της επανασύστασής τους. Η αναγνώρισή τους από την πολιτεία, δηλαδή η 
νοµική διαδικασία µέχρι την εγγραφή τους στο Αρχείον Σωµατείων Θεσσαλονίκης, δεν 
συµφωνεί πάντοτε χρονικά, διότι ορισµένες φορές έτυχε να διεκπεραιώνεται σε άτακτα χρονικά 
διαστήµατα. 

Οι οργανώσεις των απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εργάτες, 
υπάλληλοι) και των στρωµάτων εργαζοµένων-αυτοαπασχολουµένων που συγγένευαν µε την 
εργατική τάξη, δεδοµένου ότι εµπίπτουν σε ειδικό µελετητικό θέµα, αυτό του εργατικού 
κινήµατος, καταχωρούνται στη συνέχεια µε τα στοιχεία µόνο του τίτλου και της ηµεροµηνίας 
αναγνώρισης, χωρίς άλλες αναφορές. Η ίδια επιλογή ίσχυσε, για λόγους οικονοµίας χώρου, και 
κατά την παρουσίαση όλων των οργανώσεων –ανεξάρτητα από το καθεστώς στις σχέσεις 
εργασίας– που δηµιουργήθηκαν µετά το 1928. 

Από το συνολικό όγκο των σωµατείων της διοικητικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
επιλέχθηκαν εκείνα, των οποίων µέλη ήταν κάτοικοι της πόλης, καθώς και της ευρύτερης 
οικιστικής ζώνης, η οποία εκτεινόταν στις εγγύς περιοχές της επαρχίας Θεσσαλονίκης και της 
Χαλκιδικής. 

 
1. Οργάνωση πρώτου βαθµού. 
 
1.1. Πρωτογενής τοµέας. 
 



1.1.1. Οι οργανώσεις ατόµων απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα µε σχέση µη 
εξαρτηµένης εργασίας ή αυτοαπασχολουµένων. 

 
1.1.1.1. Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1914 µέχρι τον Αύγουστο 1928, 

δηµιουργήθηκαν τα εξής σωµατεία. 
 
1.1.1.1.1. Πόλη της Θεσσαλονίκης και περίχωρα. 
 
1.1.1.1.1.1. Καλλιέργειες. 
Τα σωµατεία σε αυτή την κατηγορία ήταν τα εξής:  
Συντεχνία Κηπουρών Θεσσαλονίκης. Ήταν αλληλοβοηθητικό σωµατείο, δηλαδή 

διεπόταν από αρχές που προέβλεπαν τη χρηµατική ή άλλου είδους αρωγή προς τα µέλη που 
αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα. Υπήρχε επί τουρκοκρατίας και επανιδρύθηκε στις 8-2-1914, 
από 34 ιδρυτικά µέλη –όλοι Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Φίλιππος Μαργαρίτης. 

Γεωργική Ένωσις. Εξέφραζε τα συµφέροντα των ιδιοκτητών γαιοκτηµόνων και 
πακτωτών. Ιδρύθηκε στις 25-1-1915 στο ξενοδοχείο Όλυµπος-Πάλας από 15 Τούρκους (εκ των 
οποίων οι 2 ήταν πασάδες και οι 10 µπέηδες), 2 Εβραίους, 1 Φράγκο, 7 Έλληνες. Μεταξύ των 
µελών συγκαταλέγονταν οι Γ. Χαρίσης (πρόεδρος), Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Οσµάν Σαΐτ, 
Γιακό Μοντιάνο. 

Γεωργική Εταιρεία Νέας Ελλάδος. Ιδρύθηκε το Μάιο 1917 και επιδίωκε την 
επιστηµονική και οικονοµική εξύψωση των “γεωργικών βιοµηχανιών”. Είχε 30 ιδρυτικά µέλη 
(26 Έλληνες, 2 Ισραηλίτες, 2 µουσουλµάνοι). Συµµετείχαν επιφανείς αστοί (Αδοσίδης, 
Αγγελάκης κ.ά.). 

 
1.1.1.1.1.2. Μετά το 1920, εµφανίσθηκαν σωµατεία, των οποίων µέλη ήταν καλλιεργητές 

από την ευρύτερη περιοχή, αλλά επίσης και άτοµα, τα οποία είχαν λάβει την πρωτοβουλία της 
δηµιουργίας µίας οργάνωσης αποβλέποντας στη συσπείρωση ευρύτερων στρωµάτων:  

Γεωπονική Ένωσις Μακεδονίας Θράκης. Τη δηµιούργησαν, το Μάρτιο 1925, 50 
ιδρυτικά µέλη, πτυχιούχοι γεωπόνοι, µε σκοπό την ανάπτυξη της γεωργίας και την προώθηση 
των συµφερόντων των µελών. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Σ. Γούδας και αντιπρόεδρος ο ∆. 
Αβράσογλου. 

Ένωσις Αυτοκαλλιεργητών Μακεδονίας η ∆ήµητρα. Συστήθηκε τον Απρίλιο 1928 από 
15 ιδρυτικά µέλη. Ήταν αλληλοβοηθητικό σωµατείο και εκπροσωπούσε ευκατάστατους πρώην 
µισθωτές αγροτικών κτηµάτων που επιδίωκαν την αποκατάστασή τους. Πρόεδρος ήταν ο 
Παναγιώτης Κοντός. 

 
1.1.1.1.1.3. ∆άση. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Παραγωγών δασικών προϊόντων Μακεδονίας. Ιδρύθηκε στην 

αίθουσα του Λευκού Πύργου στις 10-1-1921. Είχε 25 µέλη –21 Έλληνες, 2 Ισραηλίτες, 1 
µουσουλµάνος– και προωθούσε τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος 
Αντωνιάδης. 

Ένωσις ∆ασοκτηµόνων Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1928, είχε 11 ιδρυτικά µέλη –
6 Έλληνες, 2 Ισραηλίτες, 3 µουσουλµάνοι–, µε πρόεδρο τον Κ. Αντωνιάδη, και απέβλεπε στην 
προαγωγή των συµφερόντων των µελών. 

 
1.1.1.1.1.4. Κτηνοτροφία. 
Σωµατείον Κτηνοτρόφων σκηνιτών Μακεδονίας Οι Σαρακατσαναίοι. Ορισµένοι 

Σαρακατσανέοι εκσυγχρονίστηκαν και ίδρυσαν, στις 28-12-1918, αυτό το σωµατείο, µε 44 
ιδρυτικά µέλη –Έλληνες– (πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Σουλτογιάννης). Είχε σκοπούς την 
“ηθική και υλική ανάπτυξη” των µελών και την προάσπιση των συµφερόντων τους. 



Σωµατείον των εν Μακεδονία Κτηνοτρόφων. Ιδρύθηκε στις 27-2-1919, από 24 ιδρυτικά 
µέλη –21 Έλληνες, 1 Ισραηλίτης, 2 µουσουλµάνοι–, και, καταστατικά, είχε σκοπό την προαγωγή 
των συµφερόντων των µελών του. Πρόεδρος ήταν ο Αθανάσιος Τσαπάρας και γραµµατέας ο 
Ιωάννης Κόκκου. 

Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων ο Άγιος Μόδεστος. Συστάθηκε στις 10-1-1923, από 31 άτοµα, 
και υποστήριζε τα συµφέροντα των µελών του. Πρόεδρος ήταν ο Βασ. Τσούγγαρης, γραµµατέας 
ο Χαρ. Αναγνώστου. 

Σωµατείον των εν Μακεδονία κτηνοτρόφων σκηνιτών Σαρακατσανέων η Αναγέννησις. 
Αυτό το δεύτερο σωµατείο των Σαρακατσανέων ιδρύθηκε την Κυριακή 3-4-1927 από 40 
αρχηγούς κτηνοτροφικών οµάδων που παραχείµαζαν στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, 
Χαλκιδικής και Γεννιτσών (πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γ Φαρµάκης). Οι σκοποί του σωµατείου ήταν 
η οικονοµική άνοδος των µελών και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

 
1.1.1.1.1.5. Αλιεία. 
Αλληλοβοηθητικόν Σωµατείον Αλιέων Θεσσαλονίκης οι 12 Απόστολοι. Είχε στόχο την 

ηθική υποστήριξη των αλιέων της Θεσσαλονίκης και των πέριξ. ∆ηµιουργήθηκε τον Απρίλιο 
1915 από 20 ιδρυτικά µέλη –όλοι Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Μανιούδης και 
γραµµατέας ο Αστ. Χριστοδούλου. 

Σωµατείον Αλιέων Θεσσαλονίκης ο Άγιος Νικόλαος. ∆ηµιουργήθηκε το Νοέµβριο 1917 
από 22 ιδρυτικά µέλη (όλοι Έλληνες) και είχε σκοπό την “ηθική και υλική ανάπτυξη” των µελών 
του. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο ∆. Νεραντζάς. 

 
1.1.1.1.2. Χωριά της ακτής του Θερµαϊκού Κόλπου. 
 
1.1.1.1.2.1. Αγρότες. 
Γεωργικός Σύνδεσµος Ζουµπάτες. ∆ηµιουργήθηκε στο χωριό Ζουµπάτες [Τρίλοφος] 

Θεσσαλονίκης, από 77 ιδρυτικά µέλη (Έλληνες). Η ιδρυτική συνέλευση έγινε στο σχολείο της 
κοινότητας στις 5-10-1918. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ν. Παπανικολάου, γραµµατέας ο Αθανάσιος 
Ζυµαράκης. Βασικός σκοπός του σωµατείου ήταν η προάσπιση των συµφερόντων των µελών. 

Ένωσις Εποίκων γεωργικής περιφερείας Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε στις 23-4-1925, µε 
σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των µελών και την αποκατάστασή τους µε τη διανοµή 
τσιφλικίων, µοναστηριακών γαιών και εθνικών γαιών. Ιδρυτικά µέλη ήταν οι πρόεδροι 16 
συνοικισµών. Πρόεδρος του σωµατείου εκλέχθηκε ο πρόεδρος Νέας Μηχανιώνας, Σπύρος 
Κτενίδης  

 
1.1.1.1.2.2. Κτηνοτρόφοι. 
Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Επανωµής. ∆ηµιουργήθηκε τον Απρίλιο 1919, από 48 ιδρυτικά 

µέλη Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Πολύζος Κατάκαλος. Εξαρτιόταν από τη Γεωργική Εταιρία 
Νέας Ελλάδος και οι σκοποί του καταστατικού του απέβλεπαν στην ενίσχυση των συµφερόντων 
των µελών. 

 
1.1.1.1.3. Χωριά της περιοχής του ποταµού Αξιού. 
 
1.1.1.1.3.1. Καλλιέργειες. 
Γεωργοκτηµατική Ένωσις Κουλακιάς, µε έδρα την Κουλακιά. Είχε σκοπούς την 

προαγωγή των συµφερόντων των µελών και τη γεωργική πρόοδο. Ιδρύθηκε στο δηµοτικό 
σχολείο αρρένων, στις 25-11-1923, από 27 ιδρυτικά µέλη, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Περπερής. 

Σωµατείον Λαχανοκαλλιεργητών Αραπλή και περιχώρων, µε έδρα το χωριό Αραπλή 
[Νέα Μαγνησία]. ∆ηµιουργήθηκε τον Αύγουστο 1928, από 32 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Νάκος. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. 



 
1.1.1.1.3.2. Κτηνοτρόφοι 
Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Κουλιακιάς, µε έδρα το χωριό Κουλακιά [Χαλάστρα]. 

Ιδρύθηκε από Έλληνες κατοίκους τον Απρίλιο 1919. Εξαρτιόταν από τη Γεωργική Εταιρία Νέας 
Ελλάδος και, καταστατικά, προωθούσε τα συµφέροντα των µελών του. Πρόεδρος ήταν ο 
Θεµιστοκλής Μπέγγας. 

Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Κουλιακιάς και περιχώρων. Είχε έδρα την Κουλακιά και 
ιδρύθηκε στις 10-11-1919 στο σχολείο του χωριού. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 28, όλοι Έλληνες. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μπατσιόλας και γραµµατέας ο ∆. Ζωγραφόπουλος. Το 
σωµατείο απέβλεπε στην προαγωγή των συµφερόντων των µελών. 

 
1.1.1.1.3.3. Αλιείς. 
Σωµατείον Αλιέων Καρά-Ασµάκ και Κουρού-Κιοπρού ο Άγιος Νικόλαος. 

Αλληλοβοηθητικό, µε έδρα το χωριό Γιουντζήδες [Κύµινα], είχε 91 µέλη –87 Έλληνες, 4 
µουσουλµάνοι– και πρόεδρο το Θωµά Πολυχρονόπουλο. 

Συντεχνία Αλιέων Κουλιακιάς ο Θερµαϊκός. Αλληλοβοηθητικό, µε έδρα την Κουλακιά, 
είχε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων των συµµετεχόντων. Ιδρύθηκε στις 16-8-1922 στην 
αστική σχολή του χωριού, από 20 ιδρυτικά µέλη. Στο διοικητικό συµβούλιο πρόεδρος ήταν ο 
Χαρ. Βαλσάµης και γραµµατέας ο Γ. Τσάνης. 

 
1.1.1.1.4. Χωριά στις υπώρειες του όρους Χορτιάτη. 
Κατά σειρά χρονολογίας ίδρυσης, υπήρχαν τα ακόλουθα σωµατεία: 
Αµπελουργικός Σύνδεσµος Καπουτζήδων, µε έδρα το χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία]. 

Ιδρύθηκε στο καφενείο του Σπύρου Σπυρούδη στις 22-7-1923. Το καταστατικό καθόριζε ως 
σκοπούς, προς όφελος των µελών, την προάσπιση των συµφερόντων τους και την πνευµατική 
ανάπτυξη αυτών για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Στη σηµαία 
του σωµατείου εικονιζόταν ο Άγιος Τρύφων. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 15, οι: Αθανάσιος 
Κουκουµάκας, Χατζηχαρίσης Αλεξίου, ∆ιονύσιος Χατζηζαφειρίου, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδου, 
∆ηµήτριος Χρηστοδούλου, Στέφανος Μποζίνης, Βασίλειος Τσιορλίνης, Αντώνιος Κώζας, 
Σταύρος Χατζηκωνσταντίνου, ∆ηµήτριος Βλαχούδης, Γεώργιος Μαρκούδης, Παναγιώτης 
Μπακύρας, Βασίλειος Χατζηκωνσταντίνου, Ιωάννης Χρηστάκης, Θεοχάρης Χρηστοδούλου. Στο 
διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν οι: πρόεδρος ∆. Χρηστοδούλου, γενικός γραµµατέας 
Χατζηχαρίσης Αλεξίου, αντιπρόεδρος ∆ιονύσιος Χατζηζαφειρίου, ταµίας Βασίλειος Τσιορλίνης, 
σύµβουλοι Στέφανος Μποζίνης, Αθανάσιος Κουκουµάκας, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδου. 

Σωµατείον Κτηνοτρόφων το Αιγοπρόβατον. Είχε έδρα το χωριό Ασβεστοχώριον. 
Καταστατικοί σκοποί ήταν η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 
Ιδρύθηκε την Κυριακή 2-10-1927, στις 12.00’, από 15 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
∆ηµοσθένης Γκένος. 

Αγροτική Ένωσις Ασβεστοχωρίου, µε έδρα το Ασβεστοχώριον. Καταστατικά, ήταν 
µέλος της υπό ίδρυση οργάνωσης Πανελλήνια Αγροτική Ένωσις και επιδίωκε την προαγωγή των 
συµφερόντων των µελών. Το καταστατικό ήταν πανοµοιότυπο µε αυτά άλλων σωµατείων µε τον 
τίτλο Αγροτική Ένωσις, στοιχείο που δείχνει ότι η δηµιουργία όλων εκπορευόταν από το ίδιο 
κέντρο αποφάσεων. Ιδρύθηκε στις 5-4-1928, στο καφενείο της κοινότητας, από 25 ιδρυτικά 
µέλη, και γενικός γραµµατέας ήταν ο Ευάγγελος Μανδίκος. 

 
1.1.1.1.5. Άλλα γειτονικά χωριά της Θεσσαλονίκης (Μελισσοχώρι, Πικρολίµνη, 

Πέρινθος, Άσσηρος, Λαγκαδάς, Ζαγκλιβέριον). 
Οι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι αυτής της περιοχής είχαν συστήσει τα ακόλουθα 

σωµατεία: 



Γεωργικός Σύνδεσµος Μπάλτζης, αλληλοβοηθητικό, µε έδρα την Μπάλτζα 
[Μελισσοχώρι]. Ιδρύθηκε στις 27-7-1914, από 47 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Χρ. Κορλίτης 
και γραµµατέας ο Γ. Βλάχος. 

Συντεχνία Κηπουρών Λαγκαδά. Η κωµόπολη Λαγκαδάς ήταν η έδρα του 
αλληλοβοηθητικού αυτού σωµατείου. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1917 και είχε 27 ιδρυτικά µέλη –
όλοι Έλληνες–, µε πρόεδρο το Νικόλαο ∆ιονυσίου. 

Σύνδεσµος Καλλιεργητών Γκιόλ-µπαση η ∆ήµητρα, στο χωριό Γκιόλ-Οµπασή 
[Πικρολίµνη]. Σκοπός του σωµατείου ήταν η αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών και η ανάπτυξη 
της επιστηµονικής καλλιέργειας. Ιδρύθηκε στο σχολείο της κοινότητας, στις 7-10-1918, από 21 
ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιορδάνης Χουτούρης. 

Σύνδεσµος Καπνοπαραγωγών Ζαγκλιβερίου η Ένωσις, στο χωριό Ζαγκλιβέριον. 
Αλληλοβοηθητικό µε στόχο την αποφυγή της εκµετάλλευσης από τους καπνεµπόρους. Ιδρύθηκε 
στις 3-4-1920 στο δηµοτικό σχολείο, από 22 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Αστέριος 
Χατζηγιάννης, γραµµατέας ο Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου. 

Γεωργική Ένωσις Κτηµατιών Γιουβέσνης, στο χωριό Γιουβέσνα [Άσσηρος]. 
Καταστατικά προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. Ιδρύθηκε στο Γεωργικό Πιστωτικό 
Συνεταιρισµό Γιουβέσνης, την Κυριακή 8-8-1926, ώρα 18.00’, από 8 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο ∆ηµήτριος Γιαπουτζής. 

Σωµατείον Γεωργών προσφύγων και εντοπίων Ασσήρου, µε έδρα την Άσσηρο. 
Προωθούσε την αλληλεγγύη µεταξύ των µελών και τη διανοµή γαιών στους ακτήµονες. 
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1928 και είχε 132 µέλη –98 εντόπιοι και 34 πρόσφυγες. Γενικός γραµµατέας 
ήταν ο Π. Σταµατιάδης, πρόεδρος ο Λ. Κουταµάνης. 

Αγροτική Ένωσις Περίνθου, στο χωριό Καβακλή [Πέρινθος]. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο 
1928. Είχε 7 ιδρυτικά µέλη και πρόεδρο το Χαρ. Παγώνη. Καταστατικά, προωθούσε τα 
συµφέροντα των µελών και ήταν µέλος της υπό ίδρυση Πανελλήνιας Αγροτικής Ένωσης, για την 
οποία µιλήσαµε προηγουµένως (το καταστατικό είναι πανοµοιότυπο µε αυτά των άλλων 
Αγροτικών Ενώσεων). 

Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων περιφερείας Λαγκαδά, µε έδρα το Λαγκαδά. Ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο 1926, µε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Είχε 18 ιδρυτικά µέλη 
και πρόεδρο τον Αντώνιο Σίσκο. 

 
1.1.1.1.6. Οι λίµνες Βόλβη και Αγίου Βασιλείου. 
Οι αλιείς στις δύο λίµνες συνέστησαν τα ακόλουθα σωµατεία:  
Σωµατείον Αλιέων λίµνης Βόλβης, µε έδρα το χωριό Μεγάλα Μπεσίκια [Μεγάλη 

Βόλβη], αλληλοβοηθητικό. Είχε 27 ιδρυτικά µέλη, µε γραµµατέα το Γ. Γιαννακόπουλο. 
Σωµατείον Αλιέων Προσφύγων Μικρασιατών. Αλληλοβοηθητικό, µε έδρα το χωριό 

Εγρή Μπουτζάκ [Νέα Απολλωνία]. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 11 και πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Αντώνιος Σταµατόπουλος. 

Σωµατείον Αλιέων λίµνης Μπεσικίων "Άξα ∆αρδανελλίων", στα Μεγάλα Μπεσίκια. 
Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του 
Κωνσταντίνου ∆ηµητρακόπουλου, την Κυριακή 26-3-1927 στις 10.00’. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 
13, όλοι κάτοικοι της οδού Καντακουζηνού, στη συνοικία Ζαΐρ Βέη της Θεσσαλονίκης. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ανδρέας Τζωρτζίδης. 

Σύνδεσµος Αλιέων και Ιχθυοτρόφων Λίµνης Αγίου Βασιλείου, στο χωριό Άγιος 
Βασίλειος. Ιδρύθηκε στις 2-8-1927, στις 11.00’, στην πλατεία του χωριού, από 170 ιδρυτικά 
µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αντώνιος Σίσκος  (πρόεδρος επίσης του Συνδέσµου Κτηνοτρόφων 
περιφερείας Λαγκαδά). 

 
1.1.1.1.7. Τόποι παραγωγής σε µεγαλύτερη ακτίνα (τα χωριά της Χαλκιδικής Γαλάτιστα, 

Λειβάδιον, Σεποτνίκια, Λιαριγκόβη, Πολύγυρος, Ορµύλια). 



Στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και στις άλλες δραστηριότητες του πρωτογενούς 
τοµέα, υπήρχαν τα εξής σωµατεία: 

 
1.1.1.1.7.1. Καλλιέργειες. 
Γεωργικός Σύνδεσµος Γεωργών Ορµύλιας η Ελευθερία, µε έδρα την Ορµύλια. 

Αλληλοβοηθητικό, µε κοινωφελείς επίσης στόχους. Ιδρύθηκε στις 1-7-1917 στη [δηµοτική] 
σχολή από 61 µέλη Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Π. Πειραλής, γραµµατέας ο Χρ. Παπαοικονόµου. 

Γεωργικός Σύνδεσµος Λιαριγκόβης Χαλκιδικής. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1918 και είχε έδρα 
τη Λιαριγκόβη [Αρναία]. Το καταστατικό, το οποίο ανέφερε ως στόχους την υποστήριξη των 
φτωχών καλλιεργητών, την προαγωγή της επιστηµονικής καλλιέργειας και τη µόρφωση, 
υποδήλωνε τις διαµορφωµένες κατά το παρελθόν προοδευτικές αντιλήψεις των κατοίκων του 
χωριού. Το γεγονός ότι στο σωµατείο επέδρασε η παράδοση κουλτούρας, όχι οι νεωτερικές ιδέες 
–που συνήθως εκπορεύονταν από τη νεολαία–, αντανακλάται και στην ηλικία των 24 ιδρυτικών 
µελών: ο νεώτερος ήταν 34 ετών. Πρόεδρος ήταν ο Γ. Μπιλούκας, γραµµατέας ο Αστ. 
Καραµίχος. 

Γεωργικός Σύνδεσµος Σιποτνικίων Χαλκιδικής ο Άγιος Αθανάσιος, µε έδρα τα 
Σεποτνίκια [Ριζά]. Επιδίωκε την ενίσχυση της γεωργίας, την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών 
δυνάµεων του χωριού και την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 5-7-1920, 
από 36 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆ηµήτριος Αυγέρου και γραµµατέας ο Ιωάννης 
Αυγέρου. 

Αδελφότης Γεωργών Πολυγύρου η ∆ήµητρα. Έδρα της ήταν ο Μολυβόπυργος [Καλύβες 
Πολυγύρου]. Ήταν αλληλοβοηθητικό, προσβλέποντας επίσης σε κοινωφελείς δραστηριότητες. 
Ιδρύθηκε στις 20-4-1923 στη σχολή Καλυβών, από 43 µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Στυλ. Χαλάτης, 
γραµµατέας ο Αθανάσιος Καρανικόλας. 

Αγροτική Ένωσις Γαλατίστης, µε έδρα τη Γαλάτιστα. ∆ηµιουργήθηκε στις 19-2-1928 
από 12 ιδρυτικά µέλη. Σε συνέλευση στις 26-2-1928, στο Παρθεναγωγείο του χωριού, 
ψηφίστηκαν τα άρθρα του καταστατικού και εκλέχθηκαν στο διοικητικό συµβούλιο δύο γεωργοί, 
οι Αθανάσιος Σιµώνιος-πρόεδρος και Νικόλαος Χλιάµπας, και έξι καπνοπαραγωγοί, οι: Άγγελος 
Κάρτας-γενικός γραµµατέας, ∆ηµήτριος Μπούρδας, ∆ηµήτριος Κουντζιαρής, Αθαν. 
Μαλακόπουλος, ∆ηµήτριος Λιάκος, Β. Μητροφάνης. Το καταστατικό, πανοµοιότυπο και αυτό 
µε αυτά των άλλων Αγροτικών Ενώσεων, προέβλεπε ότι το σωµατείο ήταν µέλος της υπό ίδρυση 
Πανελλήνιας Αγροτικής Ένωσης και προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. 

 
1.1.1.1.7.2. Κτηνοτροφία, µελισσοκοµία. 
Ποιµενικός Σύνδεσµος Πολυγύρου ο Φιλοκτήτης, µε έδρα τον Πολύγυρο. 

Αλληλοβοηθητικό, επιδίωκε επίσης την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Ιδρύθηκε το Μάιο 1920 από 
32 ιδρυτικά µέλη Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Χριστιανός και γραµµατέας ο Χ. 
Τσίκολας. 

Κτηνοτροφικός Σύνδεσµος Λειβαδίου η Ένωσις, µε έδρα το Λειβάδιον. Ιδρύθηκε το 
Μάιο 1923 από 35 µέλη και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Πασχάλης Ρογγότης. Επιδίωκε την 
κατοχύρωση των συµφερόντων των µελών και την προαγωγή της κτηνοτροφίας. 

Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Γαλατίστης ο Άγιος Γεώργιος, µε έδρα τη Γαλάτιστα, 
αλληλοβοηθητικό. Ιδρύθηκε στις 10-11-1925 στο δηµοτικό σχολείο αρρένων του χωριού, από 63 
ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μιχαήλ Καστανάς, γραµµατέας ο Χριστόδουλος Βλάχος. 

Σωµατείον Μέλισσα, µε έδρα τη Λιαριγκόβη. Παλαιό (ιδρύθηκε το 1906 από 7 µέλη 
Έλληνες), που προωθούσε τα συµφέροντα των µελισσουργών, ανασυστάθηκε στις 2-2-1916, από 
19 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο το ∆ηµήτριο Μπέρο και γραµµατέα το Β. Βαλλιάνο. 

 
1.1.1.2. Τα σωµατεία, τα οποία δηµιουργήθηκαν µετά τον Αύγουστο 1928 και µέχρι το 

∆εκέµβριο 1940, ήταν 49, µε καταστατικούς σκοπούς, σε γενικές γραµµές, την ηθική και υλική 
υποστήριξη των µελών και την προστασία των συµφερόντων αυτών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 



επρόκειτο για ανασύσταση παλαιότερων οργανώσεων, ή τροποποίηση καταστατικού που 
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της υποβολής νέου φακέλλου στην αρµόδια δικαστική αρχή. 
Κατά σειρά ηµεροµηνίας αναγνώρισης από την Πολιτεία, ήταν τα εξής: 

 
1.1.1.2.1. Σωµατεία που αντιπροσώπευαν τις επιδιώξεις καλλιεργητών και άλλων ατόµων 

που απασχολούνταν γενικά σε αυτό τον τοµέα:  
Σύνδεσµος Επιστηµόνων Γεωπόνων Μακεδονίας-Θράκης, 30-11-1929. 
Σύνδεσµος Χηρών και Ορφανών ∆ικαιούχων Ανταλλαξίµων Θεσσαλονίκης, 28-2-1930. 
Ο Αγροτικός Αστήρ Νέας Κουκλουτζάς, 10-3-1930. 
Σύνδεσµος Αγοραστών Κτηµάτων Ανταλλαξίµων, 25-10-1930. 
Ένωσις Κληρούχων Συνοικισµού Νέα Βάρνα, 20-2-1932. 
Ένωσις Γεωπόνων Βορείου Ελλάδος, 12-1-1934. 
Σύνδεσµος Αποφοίτων Γεωργικής και Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 20-11-1935. 
Ένωσις Γεωπόνων Βορείου Ελλάδος, 16-4-1936. 
Ένωσις Ιδιοκτητών Αλωνιστικών Μηχανών Μακεδονίας-Θράκης, 15-6-1936. 
Εθνικόν Σωµατείον Κανναβοκαλλιεργητών Θεσσαλονίκης Τα Θείρα, 30-3-1938. 
Σύνδεσµος Κτηµατιών-Αυτοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδος, 13-4-1939. 
 
1.1.1.2.2. Όµοια σωµατεία στα χωριά της εγγύς περιφέρειας της Θεσσαλονίκης:  
Αγροτική Ένωσις Επανωµής, 15-2-1929. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Βερτίσκου, 30-11-1930. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Χορτιάτη ο Χορτιάτης, 20-5-1931. 
Σύλλογος Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Αστικών Κτηµάτων χωρίου Πυλαίας, 15-3-

1933. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Γεωργών Αρδαµερίου, 24-5-1934. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Γεωργών Σαρακίνας, 1-1-1934. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Λειβαδίου, 1-1-1935. 
Σύνδεσµος Αγροτών Σίνδου η Αλληλεγγύη, 1-1-1935. 
Σύνδεσµος Ακτηµόνων Γεωργών Ξυλοπόλεως, 1-1-1935. 
Σύλλογος Ακτηµόνων Πετροκεράσων, 9-1-1937. 
 
1.1.1.2.3. Αµπελουργία. 
Αµπελουργικός Σύνδεσµος Αµπελοκήπων η Μεταµόρφωσις, 2-6-1931. 
Σύνδεσµος Αµπελοκτηµόνων Θεσσαλονίκης και περιχώρων ο Άγιος Τρύφων, 12-4-1934. 
Σύνδεσµος Αµπελοκτηµόνων και ∆ενδροκόµων Χορτιάτη οι Σαράντα Μάρτυρες, 1-1-

1935. 
Σύνδεσµος Αµπελοκτηµόνων Σωχού και περιχώρων ο Άγιος Τρύφων, 15-11-1935. 
 
1.1.1.2.4. Κηπουρική. 
Σωµατείον Λαχανοπαραγωγών Νοµού Θεσσαλονίκης η Σύµπνοια, 9-1-1937. 
Σύνδεσµος Κηπουρών, Ανθοκόµων και ∆ενδροκόµων Θεσσαλονίκης το Ρόδον, 27-5-

1940. 
 
1.1.1.2.5. ∆ασικός τοµέας. 
Επαγγελµατικόν Σωµατείον Υλοτόµων Σταυρού ο Άγιος Μηνάς, 10-7-1931. 
 
1.1.1.2.6. Κτηνοτροφία. 
Σωµατείον Κτηνοτρόφων Σίνδου, 31-12-1928. 
Κτηνοτροφικόν Σωµατείον Αγίου Αθανασίου, 30-11-1929. 
Σύνδεσµος Χοιροτρόφων Πυλαίας η Αλληλεγγύη, 30-10-1930. 
Σωµατείον Ακτηµόνων Μικροκτηνοτρόφων Σαρακατσαναίων ο Ποιµήν, 25-11-1930. 



Σωµατείον των Κτηνοτρόφων Σαρακατσαναίων ο Χρυσόµαλλος Κριός, 20-4-1931. 
Σωµατείο Κτηνοτρόφων Μακεδονίας η Ένωσις, 20-2-1932. 
Σωµατείον Κτηνοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας ο Μέγας Αλέξανδρος, 15-3-1933. 
Σωµατείον Κτηνοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας ο Μέγας Αλέξανδρος, 15-4-1933. 
Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Περιφερείας Χορτιάτη ο Άγιος Μόδεστος, 15-3-1935. 
Σωµατείον Κτηνοτρόφων ο Αµνός, 10-1-1936. 
Εθνική Ένωσις Κτηνοτρόφων περιφερείας Θεσσαλονίκης, 30-6-1937. 
Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Μακεδονίας, 27-5-1940. 
 
1.1.1.2.7. Αλιεία. 
Σωµατείον Αλιέων Χαλάστρας ο Άγιος Νικόλαος, 25-10-1930. 
Σύλλογος Αλιέων Κατοίκων Ελληνικής Ελευθέρας Ζώνης, 20-4-1931. 
Ένωσις Ιδιοκτητών Πλοιάρχων Αλιέων Θεσσαλονίκης ο Άγιος Νικόλαος, 15-4-1932. 
Σύνδεσµος Αλιέων Κατοίκων Νέου Ρυσίου, 1-11-1932. 
Ένωσις Κατοίκων Νέου Ρυσίου Αλιέων Αναγέννησις, 31-12-1932. 
Εθνική Εργατική Ένωσις Ψαράδων Βολτατζήδων Νοµού Θεσσαλονίκης Άγιος 

Νικόλαος, 30-6-1937. 
Εθνική Ένωσις Μηχανοτρατών Θερµαϊκού Κόλπου Παναγία Φανερωµένη, 15-2-1939. 
Εθνική Ένωσις Μηχανοτρατών Θερµαϊκού Κόλπου Παναγία Φανερωµένη, 13-4-1939. 
 
1.1.1.2.8. Εξόρυξη. 
Σύνδεσµος Καρραγωγέων και Λατόµων η Εργασία, έδρα Νέα Χαλκηδών, 30-11-1929. 
 
1.1.2. Οι οργανώσεις των απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εργάτες, 

υπάλληλοι) και των στρωµάτων εργαζοµένων-αυτοαπασχολουµένων που συγγένευαν µε την 
εργατική τάξη. 

 
1.1.2.1. Μέχρι τον Αύγουστο 1928, καταγράφονται στην πόλη και στην περιφέρεια αυτής 

τα ακόλουθα σωµατεία: 
 
1.1.2.1.1. Καλλιέργειες. 
Εργατοαγροτική Ένωσις διαφόρων Επαγγελµάτων Επανωµής, 20-1-1923. 
Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελµάτων Γαλατίστης, 26-5-1923. 
Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελµάτων Κουλακιάς, 8-8-1924. 
 
1.1.2.1.2. ∆άση. 
Σύνδεσµος Εργατών Υλοτόµων Κασσάνδρας - Αγίου Όρους η Ένωσις, 12-5-1923. 
 
1.1.2.1.3. Εξόρυξη. 
Σύνδεσµος Εργατών Λατόµων (Μιναδόρων) Θεσσαλονίκης, 12-4-1927. 
 
1.1.2.2. Μετά τον Αύγουστο 1928, εµφανίζονται τα εξής σωµατεία: 
 
1.1.2.2.1. Καλλιέργειες. 
Σύνδεσµος Τεχνικών Υπαλλήλων Κ.Υ.Γ.∆.Γ.Ε.Μ.Θ. (Κτηµατογραφικής Υπηρεσίας 

Γενικής ∆ιοικήσεως Γεωργίας Εποικισµού Μακεδονίας-Θράκης), 15-4-1933. 
Σύνδεσµος Οδηγών και Τεχνιτών Μηχανικής Καλλιέργειας, 10-6-1933. 
Οργάνωσις Αγροτικής Αποκαταστάσεως Καπνεργατών, 1-8-1935. 
 
1.1.2.2.2. ∆άση. 
Ένωσις ∆ασικού Προσωπικού Μακεδονίας, 20-12-1930. 



Πανελλήνιος Ένωσις Μέσων ∆ασικών Υπαλλήλων, 1-11-1932. 
Σύνδεσµος Εργατών Υλοτόµων Νεοχωρίου, 15-3-1935. 
Ένωσις Μέσων ∆ασικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος, 16-4-1936. 
 
1.1.2.2.3. Αλιεία. 
Σωµατείον Αλιευτεργατών Λιµένος Θεσσαλονίκης και των Πέριξ, 20-4-1931. 
Ένωσις Αλιευτεργατών Νέας Μηχανιώνας, 15-11-1935. 
Εθνική Ένωσις Εργατών Μηχανοκινήτου Αλιείας Θεσσαλονίκης και Κασσάνδρας, 25-7-

1938. 
Σύνδεσµος Αλιευτεργατών Κόλπου Θεσσαλονίκης, 16-1-1939.  
 
1.1.2.2.4. Εξόρυξη. 
Σύνδεσµος Εργατών Ασβεστοποιΐας και Λατοµείων Ασβεστοχωρίου, 30-11-1937. 
 
1.2. ∆ευτερογενής τοµέας. 
 
1.2.1. Οι οργανώσεις ατόµων απασχολουµένων στο δευτερογενή τοµέα µε σχέση µη 

εξαρτηµένης εργασίας ή αυτοαπασχολουµένων. 
 
1.2.1.1. Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1914 µέχρι τον Αύγουστο 1928, 

δηµιουργήθηκαν τα ακόλουθα σωµατεία. 
 
1.2.1.1.1. Βιοµηχανικές δραστηριότητες γενικώς. 
Μετά το πέρασµα της Μακεδονίας στην ελληνική επικράτεια, τα συµφέροντα των 

βιοµηχάνων των ασχολούµενων σε διαφορετικούς κλάδους του δευτερογενούς τοµέα 
εκφράσθηκαν µέσα από µία ενιαία οργάνωση:  

Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας, σωµατείο που ιδρύθηκε στις 15-1-1914 µε σκοπό 
την προαγωγή των συµφερόντων των µελών του. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 9, οι: Π. Χατζηλαζάρου, 
Αθανάσιος Μακρής, Μ. Μορπούργκο, Ηρακλής Χατζηδηµούλας, Ντίνο Φερνάνδες, Θεόδωρος 
∆άνος, Τουρπάλης, Ζοζέφ Μιζραχή, Ν. Νούσια. Το 1915, στο εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο 
συµµετείχαν: πρόεδρος Χατζηδηµούλας, αντιπρόεδρος Φερνάνδες, γραµµατέας Λόγγος, µέλη 
Χατζηλαζάρου, Μιζραχή, Μορπούργκο, Ικµπάλ Εφέντης, ∆άνος, Κωνσταντίνος Κύρτσης. Το 
1924, ο αριθµός των µελών είχε ανέλθει στα 60, από τα οποία εκπροσωπούνταν οι εταιρείες 
Πιερράκος-Οικονοµόπουλος, Λάππας-Χατζηδηµούλας, Γκούτας-Καράτζας, Λόγγος-Τουρπάλης, 
Λαναράς-Γκούτας, Σµέρνου-Τουρπάλη-Πετρίδη, Βιοµηχανική Εστία Χατζηδηµούλας και Σία, 
Έρια, Αφοί Τιάνο, Ντίνο Φερνάνδες, Σαλόνικα Σίγκαρετ Κόµπανυ, ΑΕ Κανναβουργείον 
Έδεσσα, Θωµάς Πούτου, Κούσκουρας & Μόκας, Χατζηγιάννης & Βέρρος, Τσιώµης & 
Χατζηνώτας, Αφοί Γιάκο, Βέρµιον, Μπίλη & Τσίτση, Αφοί Χ. Παπάτσα, Γρηγόριος Τσίτσης, 
Κυτιοποιείον και Λιθογραφείον Αδ. Κόγκα, Όλυµπος-Νάουσα, Ελληνική Εταιρεία Βιοµηχανίας 
Καπνού Ν. Πανάς, Γρ. Τσίτσης & Ε. Σεφερτζής, Αφοί Α. Γεωργίου, Νούσια-∆ώδου-Γκιάκα, 
Πανάς & Σαράτσης, Λαναράς & Κύρτσης, Υιοί Λαζάρου Βόγα, Σαπωνοποιείον Κωνσταντίνου 
Λαµνίδου. 

 
1.2.1.1.2. Επισιτισµός. 
Σε αυτή την κατηγορία, ήταν ευκρινής ο εθνικός διαχωρισµός στα επαγγέλµατα. 
 
1.2.1.1.2.1. Σωµατεία µε µέλη Έλληνες ήταν τα ακόλουθα: 
Σωµατείον Αρτοποιών Θεσσαλονίκης. Παλαιά συντεχνία (ιδρύθηκε το 1864), µε σκοπό 

την αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών. Επανιδρύθηκε τον Ιανουάριο 1915 και πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Σωκράτης Τζόβας. 



Συντεχνία [Ελλήνων] Ζαχαροπλαστών. Είχε σκοπό την ηθική και επαγγελµατική 
υποστήριξη των µελών. Παλαιά συντεχνία, που ιδρύθηκε το 1850, αναδιοργανώθηκε στις 29-1-
1917, µε πρόεδρο τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. Το 1923 είχε 30 µέλη. 

Συντεχνία ∆ιευθυντών Εστιατορίων και Μαγειρείων. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, µε 
σκοπούς την υποστήριξη των συµφερόντων των µελών και την αµοιβαία ηθική και υλική 
συνδροµή. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1917 από 17 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Χαρ. Τζέµης. 

Συντεχνία Μπογατσοποιών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Βασίλειος. Σκοπούς είχε την ηθική 
και υλική υποστήριξη των µελών. Ιδρύθηκε στις 29-10-1917 στο καφενείο Σουφλίον. Πρόεδρος 
ήταν ο Ηρακλής Καλαρώνης. Το 1919, είχε 51 µέλη. 

Σύνδεσµος Ελλήνων Ποτοποιών Μακεδονίας. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. 
Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1919 από 21 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Γ. Βοζάνης, γενικός 
γραµµατέας ο Α. Κουλάνδρου. 

Σύνδεσµος ∆ιευθυντών Εστιατορίων. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. Ιδρύθηκε 
στις 28-5-1919, στον κήπο του Λευκού Πύργου, από 22 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο 
Κωνσταντίνος Ρώµπαπας και γενικός γραµµατέας ο Μ. Αξασιώτης. 

 
1.2.1.1.2.2. Σωµατεία µε µέλη Ισραηλίτες ήταν τα ακόλουθα: 
Σύνδεσµος Χαλβαδοποιών και Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό 

σωµατείο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1917, από 25 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Σαµουέλ 
Μπεράχα. 

Σωµατείον Μαγειρείων, Ξενοδόχων Φαγητού η Ένωσις. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1921, 
από 52 ιδρυτικά µέλη, ιδιοκτήτες εστιατορίων και µαγειρείων. Πρόεδρος ήταν ο Ναχαµά Καπόν. 
Επιδίωκε την ηθική και υλική υποστήριξη των µελών. 

 
1.2.1.1.2.3. Με µέλη µουσουλµάνους, υπήρχε ένα σωµατείο:  
Σωµατείον Χαλβαδοποιών. Παλαιό αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που είχε ιδρυθεί πριν 

από το 1875. Είχε την κυριότητα οικίας επί της οδού Χορταντζή Εφένδη 14 βάσει ιεροδικειακού 
χοντζετίου και τίτλο ιδιοκτησίας Νο 53, µε ηµεροµηνία το Σεπτέµβριο 1291 [1875], του 
Οθωµανικού Κτηµατολογίου Θεσσαλονίκης. Ως µέλη γίνονταν δεκτοί µόνον οθωµανοί που 
αποτελούσαν το σωµατείο το αναγνωρισµένο από τις οθωµανικές αρχές Θεσσαλονίκης επί 
τουρκοκρατίας ή συγγενείς τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τέταρτου βαθµού. Το νέο 
σωµατείο επανιδρύθηκε το Μάιο 1921 από 10 ιδρυτικά µέλη µουσουλµάνους. Πρόεδρος ήταν ο 
Χατζή Μεµέτ Χασάν. 

 
1.2.1.1.2.4. Με µέλη Αρµένιους, υφίστατο ένα σωµατείο:  
Σύνδεσµος Καφεκοπτών Θεσσαλονίκης. Σκοπό είχε την προάσπιση των συµφερόντων 

των µελών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1922 από 25 ιδρυτικά µέλη. Ο µόνος µη Αρµένιος ήταν ο 
πρόεδρος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης –για τον ευνόητο λόγο της ευµενούς µεταχείρισης εκ µέρους 
των αρχών–. Όλοι οι υπόλοιποι, Αρµένιοι πρόσφυγες, δεν είχαν ακόµη την ελληνική ιθαγένεια. 

 
1.2.1.1.2.5. Σωµατεία µε µικτή σύνθεση από µέλη Έλληνες και Ισραηλίτες ήταν τα εξής: 
Σωµατείον Ποτοποιών Θεσσαλονίκης. Είχε σκοπό την προαγωγή των επαγγελµατικών 

συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 16-4-1916 στα γραφεία του Συνδέσµου Συντεχνιών. Στο 
διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν 7 Έλληνες και 4 Ισραηλίτες, µε πρόεδρο τον Άγγελο 
Τροµπέτα. 

Σύνδεσµος Τυρεµπόρων και Τυροκόµων Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό, 
δηµιουργήθηκε το Μάρτιο 1918, από 35 ιδρυτικά µέλη –Έλληνες και Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν 
ο Π. Γεωργιάδης. 

Σύνδεσµος Εργοστασιαρχών Αεριούχων Ποτών η Ελπίς. Προωθούσε τα συµφέροντα των 
µελών. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1926 από 30 ιδρυτικά µέλη –23 Έλληνες και 7 Ισραηλίτες. 
Πρόεδρος ήταν ο Σπύρος Στράτης. 



 
1.2.1.1.2.6. Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στο Λαγκαδά, υπήρχε ένα σωµατείο µε 

µικτή σύνθεση από µέλη Έλληνες και µουσουλµάνους:  
Συντεχνία Αρτοποιών Λαγκαδά, αλληλοβοηθητικό σωµατείο µε έδρα το Λαγκαδά. 

Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1918, από 10 ιδρυτικά µέλη –9 Έλληνες και ένας µουσουλµάνος. 
Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Γούναρης. 

 
1.2.1.1.3. Χηµική βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
Συντεχνία Βαφέων Θεσσαλονίκης ο Φοίβος. Παλαιό σωµατείο, ιδρύθηκε το 1780 από 

τους επαγγελµατίες που διατηρούσαν ατοµικές επιχειρήσεις µέσα στο χώρο των βαφείων της 
οδού Ιπποδροµίου. Επιδίωκε την αρµονία των µελών, την ηθική τους υποστήριξη και την 
προσφορά χρηµατικής βοήθειας σε ατυχήσαντα µέλη –”ώστε να µη επαφίενται στο έλεος του 
Θεού”–. Την ιδιότητα του µέλους είχαν άτοµα του ορθόδοξου µόνο δόγµατος. Ήταν κλειστή 
συντεχνία, που προσπαθούσε να κατοχυρώσει τον τίτλο του βαφέα έναντι άλλων που δεν ήταν 
µέλη, µε το επιχείρηµα της συνοχής των εργασιών των µελών της συντεχνίας. Ανασυστάθηκε 
στις 12-4-1920, στο “γενικόν κατάστηµα βαφείων - Ιπποδροµίου 19”. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Γρηγόριος Κρεούζης. 

Σύνδεσµος Χηµικών Μακεδονίας-Θράκης. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1928, από 20 ιδρυτικά 
µέλη πτυχιούχους. Είχε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Πρόεδρος εκλέχθηκε 
ο Αθανάσιος Λιακόπουλος. 

 
1.2.1.1.4. Ανοικοδόµηση. 
Η πρώτη οργάνωση στον κλάδο παρατηρήθηκε στις αρχές του 1917. Με διαφορά 

ηµερών, ιδρύθηκαν δύο σωµατεία που εκπροσωπούσαν προφανώς ανταγωνιστικά συµφέροντα: 
Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών. 

Επιδίωκε την επιστηµονική και υλική ανύψωση των µελών. ∆ηµιουργήθηκε το Φεβρουάριο 
1917, από 15 ιδρυτικά µέλη (13 Έλληνες, ένας µουσουλµάνος και ένας Ιταλός). Πρόεδρος ήταν ο 
Γ. Μενεξές. 

Σύλλογος Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. Είχε 17 ιδρυτικά 
µέλη (15 Έλληνες, ένας Ισραηλίτης και ένας αλλοδαπός Ευρωπαίος). Στο διοικητικό συµβούλιο 
πρόεδρος ήταν ο Π. Μοσχίδης και µέλος ο Ξεν. Παιονίδης. Αναγνωρίσθηκε στις 17-2-1917, µε 
αργοπορία τριών ηµερών σε σχέση µε το προηγούµενο συναφές σωµατείο, µε τους ίδιους 
καταστατικούς σκοπούς (επιστηµονική και υλική ανύψωση των µελών). 

Σύλλογος Εργολάβων ο Πραξιτέλης. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1917, από 13 ιδρυτικά 
µέλη –Έλληνες–, µε πρόεδρο το Ν. Σακλαµπάνη. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. 

Σύλλογος Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1920, 
από 23 ιδρυτικά µέλη. Στο διοικητικό συµβούλιο πρόεδρος ήταν ο Γ. Μενεξές και µέλος ο Ξεν. 
Παιονίδης. Καταστατικοί σκοποί ήταν η επιστηµονική ανύψωση του κλάδου και η προώθηση 
των συµφερόντων των µελών. 

Σωµατείον Ιδιοκτητών Μαρµαρογλυφείων Θεσσαλονίκης ο Πραξιτέλης. Ιδρύθηκε τον 
Ιούνιο 1922, από 16 ιδρυτικά µέλη –4 Έλληνες, 11 Ισραηλίτες, ένας µουσουλµάνος–, µε σκοπό 
την προώθηση των συµφερόντων τους. Από τις δηλωµένες διευθύνσεις των ιδιοκτητών, 
προκύπτουν τα σηµεία συγκέντρωσης (η “πιάτσα”) των µαρµαρογλυφείων: λειτουργούσαν 5 
στην οδό Αγίας Σοφίας, 3 στην Τσιµισκή, 3 στη Βουλγαροκτόνου, 3 στη Σολωµού και 2 στην 
Παύλου Μελά. Πρόεδρος του σωµατείου ήταν ο Στέργιος ∆ούγιας. 

Συντεχνία Βιοπαλαιστών Ελαιοχρωµατιστών, Κοσµηµατογράφων και Ζωγράφων. 
Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1922, από 14 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος 
ήταν ο Κωνσταντίνος Ακόνετος. 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κωνσταντινουπόλεως. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών 
του. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1924, από 11 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο το ∆. Καραγιαννάκη. 



Σωµατείον Πλινθοκεραµοποιών ο Άγιος Σπυρίδων. Ήταν εργοδοτική αλληλοβοηθητική 
οργάνωση, στην οποία καταστατικά αποκλειόταν η συµµετοχή εργατών. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 
1924, από 62 ιδρυτικά µέλη (Έλληνες). Πρόεδρος ήταν ο Αριστ. Κεφάλας. 

Ένωσις Μηχανικών-τεχνιτών Μακεδονίας Θράκης. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1927, µε 
στόχο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µελών. 

Σύνδεσµος των εκ Ρωσσίας Μηχανικών και Τεχνιτών εν Ελλάδι. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 
1928 και προωθούσε την ηθική και υλική αναβάθµιση των µελών. Πρόεδρος ήταν ο Ν. 
Παπαδάκης. 

Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτροτεχνιτών Νέων Χωρών. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1928, 
από 8 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο το Γ. Καµηλιέρη. Προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. 

 
1.2.1.1.5. Επεξεργασία µετάλλων. 
Σύνδεσµος Ισραηλιτών Σιδηρουργών Καταστηµαταρχών. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1919 

και είχε σκοπούς την προάσπιση των συµφερόντων των µελών και την οργάνωση ιατρικής 
βοήθειας. 

Σύνδεσµος Χαλκέων Θεσσαλονίκης. Η ιδρυτική συνάντηση έγινε σε σπίτι µέλους, το 
Σεπτέµβριο 1922, µε τη συµµετοχή 35 ατόµων –30 Έλληνες, 4 Ισραηλίτες, ένας µουσουλµάνος–. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Μπακιρτζής. Οι καταστατικοί σκοποί ήταν η ηθική και υλική 
προαγωγή των µελών. 

Συντεχνία Υδραυλικολευκοσιδηρουργών Θεσσαλονίκης. Είχε σκοπούς την ανάπτυξη της 
τέχνης και την προάσπιση των συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε την Πέµπτη 14-4-1923, στις 
17.30’, στο Καφεζυθοπωλείον των Συντεχνιών –στην Καµάρα, επί της Εγνατίας– από 12 
ιδρυτικά µέλη Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆. Γρίβας. 

Συντεχνία Τεχνιτών Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε την Κυριακή 25-11-
1923, στο καφενείο του Χαµζά-µπέη, από 11 ιδρυτικά µέλη Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆. 
Γραµµένος. Η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών και η κατοχύρωση των συµφερόντων τους ήταν οι 
καταστατικοί της σκοποί. 

Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Σιδηρουργών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, υπέρ 
των συµφερόντων των µελών, ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1924, από 15 ιδρυτικά µέλη Έλληνες, και 
πρόεδρος εκλέχθηκε ο Σωτήριος Ιµάµης. 

Σύλλογος Χρυσοχόων, Ωρολογοποιών, Κοσµηµατοπωλών Θεσσαλονίκης. 
∆ηµιουργήθηκε το Μάιο 1925 από 7 ιδρυτικά µέλη –4 Έλληνες, 3 Ισραηλίτες–, και προστάτευε 
τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος ήταν ο Αθανάσιος Αστεριάδης. 

Σύνδεσµος Μηχανουργών Εργοστασιαρχών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 
1925, από 18 ιδρυτικά µέλη, για την προάσπιση των συµφερόντων τους, και πρόεδρος εκλέχθηκε 
ο Αχιλλεύς Παπάτσας. 

 
1.2.1.1.6. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες ξύλου. 
Στον κλάδο διακρίνεται, κατά περίπτωση, η ξεχωριστή ή µικτή οργάνωση των εθνοτήτων 

της. 
  
1.2.1.1.6.1. Οι Ισραηλίτες, µετά τον Πόλεµο, προχώρησαν στη σύσταση των εξής αµιγών 

σωµατείων:  
Ένωσις Σαρωθροποιών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητική οργάνωση, συστάθηκε στις 4-

3-1920, στα γραφεία του Συνδέσµου Ισραηλιτικών Σωµατείων και Συντεχνιών, από 32 ιδρυτικά 
µέλη. Σε συνέλευση, στις 18-3-1920, ψηφίσθηκε το καταστατικό και ορίσθηκε προσωρινή 
διοικητική επιτροπή µε πρόεδρο το Μουσέ Αρνάλδες και γραµµατέα το Μωυσέ Έργας. 

Συντεχνία Κιβωτοποιών. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρύθηκε στις 19-4-1920, στα 
γραφεία του Συνδέσµου Ισραηλιτικών Σωµατείων και Συντεχνιών, από 37 ιδρυτικά µέλη, που 
ψήφισαν το καταστατικό και εξέλεξαν διοικητικό συµβούλιο, µε πρόεδρο τον Ηλία Μαγρίζο και 
γραµµατέα το Johana Samuel. Η οργάνωση επανιδρύθηκε το Μάιο 1927, µε τον τίτλο Συντεχνία 



των εν Θεσσαλονίκη Κιβωτοποιών Ισραηλιτών, µε νέο καταστατικό που προέβλεπε την 
προστασία των συµφερόντων των µελών. Στην αίθουσα του Συνδέσµου Ισραηλιτικών 
Σωµατείων και Συντεχνιών –στην οδό ∆ηµοκρατίας 74–, συνήλθαν 32 ιδρυτικά µέλη και 
εξέλεξαν το νέο συµβούλιο, του οποίου πρόεδρος ήταν πάλι ο Ηλία Μαγρίζο. 

Σωµατείον Ισραηλιτών Επιπλοποιών. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο 1921 και το καταστατικό 
του όριζε ως κυριότερο σκοπό την αλληλεγγύη µεταξύ των µελών. 

Σωµατείον Καταστηµαταρχών Καθεκλοποιών Ισραηλιτών. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 
1922, από 9 ιδρυτικά µέλη, µε σκοπό την ηθική και υλική αναβάθµιση των µελών. Πρόεδρος 
ήταν ο Μπενικό Μπαρζιλάι, γραµµατέας ο Σεµτώβ Αλαλούφ. 

 
1.2.1.1.6.2. Με µικτή εθνική σύνθεση ήταν τα ακόλουθα σωµατεία: 
Σωµατείον Αµαξοποιών, Καροποιών και Αµαξοβαφέων ο Ευαγγελισµός. 

Αλληλοβοηθητική οργάνωση, ιδρύθηκε στις 28-3-1915 στο ζυθοπωλείο ∆ιεθνές της οδού 
Μοναστηρίου, από 45 ιδρυτικά µέλη –42 Έλληνες και 3 Αρµένιοι. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Σταύρος Κόγιας. 

Σύνδεσµος Ξυλουργών και Επιπλοποιών Καταστηµαταρχών. Ιδρύθηκε στις 20-5-1920, 
από 15 ιδρυτικά µέλη, και σε συνέλευση στις 30-5-1920 ψηφίσθηκε το καταστατικό και 
εκλέχθηκε προσωρινή διοικητική επιτροπή. Πρόεδρος ήταν ο Ισάκ Μπουρλά, γραµµατέας ο Ισάκ 
Σαραγούσι. Είχε 17 µέλη –15 Ισραηλίτες και 2 Έλληνες. Το σωµατείο εκπροσωπούσε τα 
συµφέροντα των µελών. 

Σωµατείον Αµαξοποιών Καροποιών ο Προφήτης Ηλίας. Παλαιό αλληλοβοηθητικό 
σωµατείο, ανασυστάθηκε στις 2-1-1922 στο καφενείο της ενώσεως Σιδηροδροµικών, από 30 
ιδρυτικά µέλη –27 Έλληνες, 2 Ισραηλίτες και ένας µουσουλµάνος–. Πρώτος πρόεδρος εκλέχθηκε 
ο Γεώργιος ∆αΐδης. Στις 7-3-1926, σε συνέλευση στο καφενείο το Κέντρον –στην οδό 
Γιαννιτσών–, έγινε τροποποίηση του καταστατικού και νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος 
Μαρίνος. 

Σύνδεσµος Εργοστασιαρχών Ξυλουργών. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1922, από 12 ιδρυτικά 
µέλη –9 Έλληνες, 3 Ισραηλίτες–, µε πρώτο πρόεδρο τον Παύλο ∆αµασκηνό, για να προωθήσει 
τα συµφέροντά τους. 

Ένωσις Ξυλοτακουνοποιών Θεσσαλονίκης. Σωµατείο στη βάση της προώθησης των 
συµφερόντων των µελών, ιδρύθηκε το Μάρτιο 1923 στο εστιατόριο του Κωνσταντίνου 
Χιλιόπουλου, που λειτουργούσε στην οδό Νέας Λαχαναγοράς 65, από 9 ιδρυτικά µέλη –7 
Έλληνες, 2 Αρµένιοι. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Σταύρος Μοσχόπουλος. 

 
1.2.1.1.6.3. Αµιγώς ελληνικά σωµατεία. 
Εντός της πόλης, εµφανίσθηκαν µόνο µετά το 1927:  
Ένωσις Καροποιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων η Πρόοδος. Ήταν αλληλοβοηθητικό 

σωµατείο, µε σκοπό επίσης την προάσπιση των συµφερόντων των µελών, και εόρταζε στην 
εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Στην ιδρυτική συνέλευση, στις 8-2-1928, στο καφενείο 
Μήττα, παρέστησαν 24 ιδρυτικά µέλη, τα ακόλουθα: ∆ηµήτριος Καρπούζας, Μιλτιάδης 
Φιωτάκης, Νικόλαος Καρπούζας, Απόστολος Κούρτης, Γεώργιος Ζιασακόπουλος, ∆ιονύσιος 
Ασηµακόπουλος, Ν. Ζιασακόπουλος, Παράσχος Σταθόπουλος, Π. Κακάρογλου, Σ. Νασιούδης, 
Α. Μάϊνας, ∆. Μάϊνας, ∆ιονύσιος Ματζούρας, Π. Σταµατόπουλος, Κωνσταντίνος 
∆ηµηκαρόπουλος, Β. Γαλάνης, Σ. Καρπούζας, Α. Κουκουσόπουλος, Ν. Σφίρκος, Κωνσταντίνος 
Παπάζογλου, Θ. ∆ηµηκαρόπουλος, Μιχαήλ Βαλµάς, Α. Σκουριάς, ∆. Μακαρίκας. Οι πιο πολλοί 
είχαν διεύθυνση την οδό Λαγκαδά. Στις 13-2-1928, ώρα 18.00’, πραγµατοποιήθηκε εκλογική 
συνέλευση. Στο νέο συµβούλιο εκλέχθηκαν: πρόεδρος Θεοχάρης ∆ηµηκαρόπουλος, 
αντιπρόεδρος Αντώνιος Σκουριάς, γενικός γραµµατέας Γεώργιος Ζιασακόπουλος, ταµίας 
Παναγιώτης Σταµατόπουλος, σύµβουλοι ∆ηµήτριος Καρπούζας, Μιχαήλ Βαλµάς, Απόστολος 
Κούρτης, Παράσχος Σταθόπουλος, ∆ιονύσιος Ματζούρας. 



Σωµατείον Τεχνιτών Αµαξοκαροποιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων ο Άγιος Γεώργιος. 
Ήταν αλληλοβοηθητικό σωµατείο, στο οποίο συµµετείχαν ξυλουργοί και σιδηρουργοί. Ιδρύθηκε 
τον Αύγουστο ή Σεπτέµβριο 1928, από 21 ιδρυτικά µέλη, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Χριστόφορος Μιχαλόπουλος. 

Εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης, ένα σωµατείο λειτουργούσε από την περίοδο της 
τουρκοκρατίας, µε µέλη αυτοαπασχολούµενους τεχνίτες: 

Συντεχνία Ξυλουργών Άγιος Παντελεήµων, µε έδρα τη Λιαριγκόβη. Ιδρύθηκε το 1907. 
Ήταν αλληλοβοηθητικό σωµατείο, µε σκοπό επίσης τη µόρφωση των µελών. ∆εκτοί γίνονταν 
µόνον Έλληνες ορθόδοξοι. Ανασυστάθηκε στις 27-7-1915, από 35 µέλη τεχνίτες –όχι εργοδότες– 
που συνεργάζονταν µε άλλους συντεχνίτες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αστέριος Παπατζήκου. 

 
1.2.1.1.7. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες δέρµατος. 
 
1.2.1.1.7.1. Στην υποδηµατοποιία, οι Έλληνες και Ισραηλίτες είχαν χωριστά σωµατεία: 
Σωµατείον Υποδηµατοποιών. Παλαιά συντεχνία των Ελλήνων υποδηµατοποιών, η οποία 

είχε ιδρυθεί το 1815, επανιδρύθηκε στις 20-1-1917, από 21 άτοµα, µε σκοπούς την οργάνωση 
των µελών και την αλληλοβοήθεια µεταξύ τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μιχαήλ Χαριτόπουλος. 
Το καταστατικό τροποποιήθηκε το 1921, σύµφωνα µε το νόµο 2151, και ο τίτλος µετατράπηκε 
σε Συντεχνία Υποδηµατοποιών Καταστηµαταρχών. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Θωµάς Μπάρµπας. 

Σύνδεσµος των εν Θεσσαλονίκη Ισραηλιτών Υποδηµατοποιών Καταστηµαταρχών. 
Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 1919, από 51 ιδρυτικά µέλη, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων 
των µελών. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μωύς Κοέν. 

 
1.2.1.1.7.2. Στους άλλους κλάδους δέρµατος, είχαν δηµιουργηθεί τα ακόλουθα 

σωµατεία:  
Επαγγελµατικόν Σωµατείον Καστοριέων Γουνεµπόρων και µη το Κέλετρον. Ιδρύθηκε 

στο ξενοδοχείο Αλεξάνδρεια στις 20-12-1922, από 18 ιδρυτικά µέλη, για να προωθήσει τα 
συµφέροντά τους,. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου. 

Σύνδεσµος Εργοδοτών Σανδαλοποιών. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1927, από 9 ιδρυτικά 
µέλη, µε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Λεωνίδας 
∆ελάλης. 

 
1.2.1.1.8. Υφαντουργία. 
Σωµατείον Καταστηµαταρχών Ραπτών Πραξιτέλης, αλληλοβοηθητική οργάνωση, που 

ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 1915, από 25 ιδρυτικά µέλη –18 Έλληνες, 7 Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν 
ο Ματθαίος Νάλτσας. 

Συντεχνία Ισραηλιτών Ραπτών η Πρόοδος. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1918, µε σκοπό την 
υλική και τεχνική αλληλοϋποστήριξη των µελών, από 18 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο τον Ισαάκ 
Σιακή. 

Σωµατείον Πιλοποιών καταστηµαταρχών. ∆ηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο 1927, µε σκοπό 
την προώθηση των συµφερόντων των µελών. Τα ιδρυτικά µέλη, 41 τον αριθµό, φυσικά πρόσωπα 
ή φίρµες –µικροεταιρείες–, ήταν, από την άποψη της εθνικότητας, 28 Έλληνες και 13 Ισραηλίτες. 
Πρόεδρος ήταν ο Γ. Βούλγαρης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, επί των 41 µελών, µόνο τα 34 
ήταν άνδρες. Τα υπόλοιπα 7 ήταν γυναίκες –ή φίρµες µε συµµετοχή γυναικών–. Υποθέτουµε ότι 
στο σωµατείο αντανακλούνταν τα νέα δεδοµένα στην αγορά, µε τη δηµιουργία εταιρειών, στις 
οποίες έβαζαν τις γυναίκες για προπέτασµα –για φορολογικούς ή για κληρονοµικούς λόγους–, 
µία εξέλιξη που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως εκµοντερνισµός. 

Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Πλεκτικής Μακεδονίας. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1927, από 10 
ιδρυτικά µέλη –6 Έλληνες, 4 Ισραηλίτες–, µε πρόεδρο το Γ. Κερασιώτη, και καταστατικό σκοπό 
την προώθηση των συµφερόντων των µελών. 



Σωµατείον Σιδηρωτών Υποκαµίσων ο Λευκός Πύργος. Ιδρύθηκε την Τετάρτη 12-8-
1927, στις 20.00’, από 13 ιδρυτικά µέλη –9 Έλληνες, 4 Ισραηλίτες–. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Βασίλειος Ναθαναήλ. Η οργάνωση στόχευε στην προαγωγή των συµφερόντων των µελών. 

Συντεχνία Εφαπλωµατοποιών Θεσσαλονίκης. ∆ηµιουργήθηκε το ∆εκέµβριο 1927, από 
15 εργοδότες, µε πρόεδρο τον Κωσταντίνο Κωστελίδη. Επιδίωκε την προάσπιση των 
συµφερόντων των µελών. 

Ένωσις Ταπητουργών Μακεδονίας. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1928, από 18 βιοµηχάνους, µε 
σκοπό την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆αµιανός Στύλογλου. 

 
1.2.1.1.9. Βιοτεχνίες χάρτου. 
 
1.2.1.1.9.1. Οι ασχολούµενοι µε τη φωτογραφία είχαν ιδρύσει τρία σωµατεία: 
Σύνδεσµος Φωτογράφων Μακεδονίας. ∆ηµιουργήθηκε τον Ιούλιο 1917, µε µικτή 

σύνθεση –επί 11 ιδρυτικών µελών, 8 ήταν Έλληνες, 2 Ισραηλίτες και ένας µουσουλµάνος–, και 
µε στόχους την καλλιτεχνική ανάδειξη των µελών και την προώθηση των συµφερόντων τους. 
Πρόεδρος ήταν ο Γρηγόριος Φιτσιώρης. 

Σωµατείον των εν Μακεδονία Φωτογράφων η Αλληλοβοήθεια. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 
1926, από 6 ιδρυτικά µέλη, µε σκοπούς την προαγωγή των συµφερόντων των µελών, την 
καλλιτεχνική τους εξέλιξη, την εθνική ανάταση, αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων µε τα 
εργοστάσια παραγωγής εργαλείων και υλικών. Ο τελευταίος στόχος ήταν ορθός, µε δεδοµένη την 
εξάρτηση της φωτογραφικής τέχνης από την εξέλιξη των χηµικών παρασκευασµάτων. Πρόεδρος 
ήταν ο Μ. Ταστζόγλου. Στις 5-7-1917, το σωµατείο προχώρησε σε τροποποίηση του 
καταστατικού. 

Σωµατείον Φωτογράφων Καταστηµαταρχών Μακεδονίας Θράκης. Ιδρύθηκε στις 31-8-
1927, ώρα 19.30’, και καταστατικά επιδίωκε την εξασφάλιση των συµφερόντων των µελών, 
καθώς και την καλλιτεχνική τους αναβάθµιση. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτούσαν 7 µέλη –
6 Έλληνες και ένας Ισραηλίτης–, από τα οποία 6 ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ένας από τα 
Γιαννιτσά. Μεταξύ των ατόµων ελληνικής εθνικότητας, 5 ήταν άρρενες και µία γυναίκα. 
Πρόεδρος ήταν ο Περικλής Θεοδωρίδης. 

 
1.2.1.1.9.2. Στις δραστηριότητες του κλάδου χάρτου, υπήρχε ένα ακόµη σωµατείο, 

συγκροτηµένο από τους Εβραίους της πόλης:  
Σωµατείον των εν Θεσσαλονίκη Ισραηλιτών κατασκευαστών χαρτοσακκουλών η Ισότης. 

Ιδρύθηκε στις 3-11-1919, στην αίθουσα του Συνδέσµου Ισραηλιτικών Σωµατείων και Συντεχνιών 
–στο Τζαµλή Χαν–, από 17 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο Μεναχέµ Σερέρο, γραµµατέας ο 
Γιοσέφ Αράµα. Καταστατικά, επιδίωκε την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. 

 
1.2.1.1.10. Βιοµηχανίες καπνού. 
Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Καπνεργοστασίων Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το 

Μάρτιο 1920, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων των καπνοβιοµηχάνων. Τα 12 
ιδρυτικά µέλη αντιπροσώπευαν ανά δύο τις εξής εταιρείες:  

Αλέξανδρος Ζήσης και ∆. Τριανταφυλλίδης - ΑΕ Καπνών και Σιγαρέττων Νέστος,  
Κ. Τορνιβούκας και Αλέξ. Μουνδάι - ΑΕ Καπνού Βαλκάν,  
∆ούκας Σαχίνης και Νικόλαος Κουφούδης - Καπνεργοστάσιον Ατλας,  
Ραφ. Βαρσάνο και Ιωάννης Λύτσικας - Σαλόνικα Σίγκαρετ Κόµπανυ,  
Νικόλαος ∆. Πανάς και Παναγιώτης ∆. Πανάς - Ελληνική Εταιρία Βιοµηχανίας Καπνού, 
Αλέξανδρος Καρακίτης και Νικόλαος Τσιράγγελος - Βιοµηχανική Εταιρία Καρακίτη.  
Προσωρινός πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αλέξ. Ζήσης. 
Σύλλογος Καπνεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1922 από τις εταιρείες που 

ασχολούνταν µε την επεξεργασία των καπνοφύλλων και την πώληση του προϊόντος. Ο σκοπός 
του σωµατείου ήταν "... η από κοινού προσπάθεια υπέρ αναπτύξεως της παραγωγής και του 



εµπορίου των καπνών εν Μακεδονία."  Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 17. Τα 10 εξ αυτών συµµετείχαν 
στο διοικητικό συµβούλιο: 

πρόεδρος ∆ηµήτριος Γούδας - διευθυντής του υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης της 
Standard Commercial Trading Corp.,  

αντιπρόεδρος Μουσταφά Ραχµή - διευθυντής του υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη 
της Νέας Εταιρείας Θρακικών Καπνών,  

ταµίας Οσµάν Νουρή - της εταιρείας Χασάν Ακήφ Ζαδέ & Σία,  
σύµβουλοι Γ. Β. Καλεύρας - διευθυντής του υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη της 

Alston Tobacco Co. Inc., Κωνσταντίνος Μίσσιος - Εταιρεία Αφών Μίσσιου, Ν. Ναξιάδης - 
καπνέµπορος, Θ. Βλαχόπουλος - καπνέµπορος, 

εξελεγκτική επιτροπή Α. Βλαδίκας - διευθυντής του υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη 
της Oriental Tobacco Trading Co. Ltd., Ιωάννης Αλεξανδρίδης - εκπρόσωπος της εταιρείας Αφοί 
Αλεξανδρίδη, Αβραάµ Μ. Ναχµίας - καπνέµπορος. 

Τα υπόλοιπα 7 µέλη ήταν οι καπνέµποροι Μ. Μπενουζίλιο - διευθυντής του 
υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη της Commercial Co. of Salonica Ltd., Γ. Σωσσίδης, Τρ. Π. 
Βάρδας, Μαΐρ Φλωρεντίν, Α. Ν. Χατζηγεωργίου, Π. ∆. Ευγενίδης, Ι. Αλγκάβα. 

 
1.2.1.2. Μετά το 1928: 
 
1.2.1.2.1. Βιοµηχανικές δραστηριότητες γενικώς. 
Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Εκτός Θεσσαλονίκης:  
Ένωσις Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Λαγκαδά, 5-3-1932. 
Σύλλογος Εµποροεπαγγελµατικός και Βιοτεχνικός Σωχού, 15-3-1935.  
 
1.2.1.2.2. Επισιτισµός. 
Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Αλευροµύλων Μακεδονίας-Θράκης, 21-3-1930. 
Σωµατείον Ελλήνων Καφεκοπτών Θεσσαλονίκης, 1-2-1933. 
Σωµατείον Κουλουροποιών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Γεώργιος, 1-8-1935. 
Σωµατείον Αρτοβιοµηχάνων Θεσσαλονίκης, 10-12-1935. 
Σωµατείον Ατυχησάντων Αρτοποιών, 10-3-1936. 
Σωµατείων Βιοτεχνών Αρτοποιών Θεσσαλονίκης οι 12 Απόστολοι, 15-6-1936. 
Συνδικάτον Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης Ένωσις, 7-6-1937. 
Σωµατείον Ζυθεστιατόρων η Μέλισσα, 7-6-1937. 
Ένωσις Αρτοβιοµηχάνων η ∆ήµητρα, 30-6-1937. 
Ένωσις Χαλβαδοποιών Θεσσαλονίκης, 22-10-1937. 
Σωµατείον Αλατοτριβέων Καταστηµαταρχών Θεσσαλονίκης, 30-11-1937. 
Σύλλογος Εµπόρων Παρασκευαστών Τουρσιών Θεσσαλονίκης, 15-12-1938. 
Σωµατείον Αλλαντοποιών και Αλλαντοχοιροκρεοπωλών Θεσσαλονίκης Άγιος 

∆ηµήτριος, 31-1-1940. 
 
1.2.1.2.3. Χηµική βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
Σύνδεσµος Κηροπλαστών Θεσσαλονίκης, 10-7-1931. 
Σωµατείον Αρωµατοποιών Σαπωνοποιών Ελλάδος, 30-11-1937. 
 
1.2.1.2.4. Ανοικοδόµηση. 
Σωµατείον Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Μακεδονίας, 10-6-1929. 
Σύλλογος Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών Βορείου 

Ελλάδος, 21-7-1934. 
Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εµπειροτεχνών, 12-11-

1934. 



Σωµατείον Εµπειροτεχνών Εργολάβων Οικοδοµών, 3-9-1936. 
Σύλλογος Εργοστασιαρχών Μωσαϊκών Ειδών εκ Τσιµέντου, 30-11-1937. 
Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Ταπητσέρηδων Θεσσαλονίκης, 30-6-1938. 
Ένωσις Εργολάβων Κατεδαφίσεων και Παλαιοπωλών Θεσσαλονίκης, 25-7-1938. 
Σύνδεσµος Εργοστασιαρχών Κοπής Μαρµάρου Μακεδονίας-Θράκης, 15-12-1938. 
Εθνικόν Σωµατείον Εργολάβων Εµπειροτεχνών Αµµοκονιαστών Θεσσαλονίκης, 13-4-

1939. 
Σύνδεσµος Εργολάβων Σιδηρουργών Μπετόν-αρµέ η Ελπίς, 25-5-1939. 
 
1.2.1.2.5. Επεξεργασία µετάλλων κ.λπ.  
Σύνδεσµος Κατασκευαστών Σιδηρών Γεωργικών Εργαλείων ο Ήφαιστος, 30-6-1931. 
Ένωσις Χαλκουργών Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Κλινοποιών Σουµιεδοποιών και Χρωµατιστών Κλινών, 21-7-1934. 
Σύλλογος Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης, 12-11-1934. 
Συντεχνία Ορειχαλκουργών Θεσσαλονίκης, 30-6-1937. 
Σύλλογος Οδοντοπροσθετιστών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 4-12-1937. 
Σωµατείον Εργοστασιαρχών Κλινοποιών Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 4-12-1937. 
Σύνδεσµος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωργικών Μηχανηµάτων Μακεδονίας-Θράκης, 4-

12-1937. 
Συντεχνία Βιοτεχνών Χυτοσιδήρου, 30-12-1937. 
Σύνδεσµος Κασσιτερωτών Θεσσαλονίκης η Αγία Παρασκευή, 30-12-1937. 
Ένωσις Βιοτεχνών-Μηχανουργών Θεσσαλονίκης, 30-6-1938. 
Σύλλογος Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Βορείου 

Ελλάδος, 30-6-1938. 
 
1.2.1.2.6. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες ξύλου. 
Σύνδεσµος Κατασκευαστών Ξυλίνων Κιβωτίων Συσκευασίας Καρπών, 21-7-1934. 
Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Σκελετοποιών, 12-11-1934. 
Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Επιπλοποιών Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 
Σωµατείον Βιοµηχάνων Αµαξοποιών Θεσσαλονίκης, 28-2-1936. 
Εθνική Ένωσις Μηχανοξυλουργών Θεσσαλονίκης, 7-6-1937. 
Σωµατείον Καρροποιών Θεσσαλονίκης ο Προφήτης Ηλίας, 23-7-1937. 
Συντεχνία Βιοτεχνών Καρεκλοποιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 30-12-1937. 
Ένωσις Ναυπηγών Ιδιοκτητών Άγιος Νικόλαος, 30-6-1939. 
Σύνδεσµος Αµαξοκαρροποιών Νοµού Θεσσαλονίκης η Αλληλοβοήθεια, 31-1-1940. 
Σύνδεσµος Αµαξοκαρροποιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων η Αλληλοβοήθεια, 30-11-

1940. 
Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης:  
Ένωσις Αµαξοκαρροποιών Λαγκαδά και περιφερείας ο Προφήτης Ηλίας, 25-5-1939. 
 
1.2.1.2.7. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες δέρµατος. 
Σωµατείον Προοδευτικόν Εργοδοτών Σανδαλοποιών Θεσσαλονίκης, 25-2-1930. 
Σύλλογος Εργολάβων Υποδηµατοποίας, 30-3-1930. 
Σύνδεσµος Υποδηµατοποιών Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 1-2-1933. 
Σωµατείον Ιδιοκτητών Βυρσοδεψείων Θεσσαλονίκης, 16-4-1936. 
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Υποδηµατοποιών Θεσσαλονίκης, 25-4-1940. 
 
1.2.1.2.8. Υφαντουργία. 
Σωµατείον Καταστηµαταρχών, Κατασκευαστών Γυναικείων, 30-3-1929. 
Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Ραπτών και Ραπτριών Γυναικείων Φορεµάτων, 16-3-

1931. 



Σύνδεσµος Εργοστασιαρχών Υποκαµίσων Θεσσαλονίκης, 20-4-1931. 
Σύνδεσµος Ραπτών Καταστηµαταρχών Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 15-12-1933. 
Ένωσις των Ελλήνων Μεταξοκλωστουργών (Ε.Τ.Ε.Μ.), 1-8-1935. 
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών Υφαντουργών Μακεδονίας, 3-9-1936. 
Ένωσις Βαφέων Θεσσαλονίκης, 25-11-1936. 
Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Πιλοκαθαριστών και Στιλβωτών Θεσσαλονίκης, 22-10-

1937. 
Σωµατείον Ραπτών Καταστηµαταρχών Θεσσαλονίκης, 15-11-1939. 
 
1.2.1.2.9. Ο κλάδος χάρτου. 
Ένωσις Καταστηµαταρχών Τυπογράφων Θεσσαλονίκης, 7-6-1934. 
Συντεχνία Κυτιοποιών Θεσσαλονίκης, 30-3-1938. 
 
1.2.1.2.10. Βιοµηχανίες κατασκευής αντικειµένων από διάφορες ύλες προερχόµενες από 

τη γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και αλιεία. 
Σύνδεσµος Κτενοποιών Θεσσαλονίκης η Οµόνοια, 30-11-1937. 
 
1.2.1.2.11. Βιοµηχανίες καπνού. 
Σύνδεσµος Καπνοβιοµηχάνων ∆ηµοσίου Καπνεργοστασίου Θεσσαλονίκης, 25-2-1929. 
 
1.2.2. Οι οργανώσεις των απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εργάτες, 

υπάλληλοι) και των στρωµάτων εργαζοµένων-αυτοαπασχολουµένων που συγγένευαν µε την 
εργατική τάξη. 

 
1.2.2.1. Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1914 µέχρι τον Αύγουστο 1928: 
 
1.2.2.1.1. Επισιτισµός. 
 
1.2.2.1.1.1. Κύκλωµα παρασκευής άρτου. 
Σύνδεσµος Αρτεργατών η Πρόοδος, 10-12-1914. 
Σύνδεσµος Εργατών Κεραµοποιείου και Μύλου Αλλατίνη, 2-3-1919. 
Σωµατείον Αρτεργατών Προσφύγων Θεσσαλονίκης το Εθνικόν, 16-4-1923. 
Σωµατείον Προσφύγων Μυλεργατών η ∆ήµητρα, 23-5-1924. 
 
1.2.2.1.1.2. Παραγωγή ποτών. 
Σύνδεσµος Εργατών Ζυθοποιίας Θεσσαλονίκης, 27-4-1919. 
 
1.2.2.1.1.3. Παρασκευή εδεσµάτων. 
Σωµατείον Υπαλλήλων Καφενείων, Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζυθοπωλείων, 

Μαγείρων και των βοηθών αυτών ο Άγιος Παντελεήµων, 17-1-1915. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών κ.λπ. Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, 15-11-1919. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Μαγείρων και βοηθών, 20-4-1920. 
Επαγγελµατικός Σύνδεσµος Υπαλλήλων, Σερβιτόρων, Μπουφετζήδων και των βοηθών 

αυτών η Αναγέννησις, 11-10-1924. 
 
1.2.2.1.1.4. Μέλη αυτοαπασχολούµενοι. 
Συντεχνία Καλφάδων Σφαγέων, 4-4-1918. 
 
1.2.2.1.2. Παραγωγή χηµικών προϊόντων. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Σαπωνοποιών Θεσσαλονίκης, 2-9-1920. 
 



1.2.2.1.3. Κατασκευές. 
Εκτός από τους κεραµοποιούς του σωµατείου Σύνδεσµος Εργατών Κεραµοποιείου και 

Μύλου Αλλατίνη, που εξετάσαµε ήδη στον τοµέα του επισιτισµού, υπήρχαν τρία επιπλέον 
σωµατεία εργατών: 

Σύνδεσµος Εργατών Μωσαϊκών Πλακών Θεσσαλονίκης, 16-4-1923. 
Σύνδεσµος Εργατών Κτιστοαµµοκονιαστών Θεσσαλονίκης, 8-8-1924. 
Ένωσις Εργατών Υπονόµων Θεσσαλονίκης, 27-11-1926. 
Στον ίδιο κλάδο, υπήρχαν και τέσσερις οργανώσεις που αποτελούνταν από εργάτες και 

αυτοαπασχολούµενους:  
Σύνδεσµος Οικοδόµων, 14-3-1915. 
Σύνδεσµος Ελαιοχρωµατιστών Κοσµηµατογράφων και Ζωγράφων Θεσσαλονίκης, 25-2-

1915. 
Σύνδεσµος Ισραηλιτών Οικοδόµων η Εργασία, 27-4-1919. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Μαρµαρογλυπτών Θεσσαλονίκης, 28-6-1919. 
 
1.2.2.1.4. Παραγωγή και διανοµή κινητήριας δύναµης, υδάτων και πάγου. 
 
1.2.2.1.4.1. Ηλεκτρισµός. 
Τροχιοδροµικός Σύνδεσµος Υπαλλήλων η Αλληλοβοήθεια, 25-8-1917. 
Σύνδεσµος Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 25-8-

1917. 
Νέος Σύνδεσµος Εργατών Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης, 1-7-

1922. 
Όµιλος Μακεδόνων Τροχιοδροµικών και Ηλεκτροτεχνικών, 4-4-1925. 
Ένωσις Προσφύγων Τροχιοδροµικών και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 20-6-1925. 
Σύνδεσµος Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 

18-4-1928. 
 
1.2.2.1.4.2. Μέλη εργάτες µαζί µε αυτοαπασχολούµενους στα ηλεκτρολογικά. 
Σύνδεσµος Εργατών Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 26-10-1926. 
 
1.2.2.1.4.3. Ύδρευση. 
Σύνδεσµος Υδατεργατών Θεσσαλονίκης, 26-10-1926. 
Σύνδεσµος των Υπαλλήλων Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης, 28-12-1926. 
 
1.2.2.1.4.3. Ψύξη. 
Αναφερθήκαµε ήδη στο σωµατείο Σύνδεσµος Εργατών Ζυθοποιίας Θεσσαλονίκης, στο 

οποίο ήταν εγγεγραµµένοι και οι εργάτες παραγωγής πάγου. 
 
1.2.2.1.5. Μεταλλουργία. 
 
1.2.2.1.5.1. Μέλη εργάτες. 
Σύνδεσµος Μηχανοσιδηρουργών και συναφών επαγγελµάτων Θεσσαλονίκης, 7-6-1919. 
Σωµατείον Εργατών Εργοστασίων Πετρελαίων και Λευκοσιδηρουργών Θεσσαλονίκης, 

29-9-1922. 
Ένωσις Χυτών Θεσσαλονίκης, 8-8-1924.  
Σύνδεσµος Εργατών Μεταλλουργών Θεσσαλονίκης, 3-12-1927. 
 
1.2.2.1.5.2. Μέλη εργάτες µαζί µε αυτοαπασχολούµενους. 
Ένωσις Μηχανικών Τεχνιτών Μακεδονίας-Θράκης, 5-11-1927. 
 



1.2.2.1.5.3. Μέλη αυτοαπασχολούµενοι. 
Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λευκοσιδηρουργών, 15-4-1917. 
 
1.2.2.1.6. Βιοµηχανία ξύλου. 
 
1.2.2.1.6.1. Μέλη εργάτες. 
Σύνδεσµος Αµαξοκαροποιών Εργατών Θεσσαλονίκης, 22-6-1923. 
Σύνδεσµος Ναυπηγών Εργατών Θεσσαλονίκης, 7-8-1923. 
 
1.2.2.1.6.2. Μέλη εργάτες µαζί µε αυτοαπασχολούµενους. 
Σύνδεσµος Εργατών Βαρελοποιών Θεσσαλονίκης, 22-4-1919. 
Σύνδεσµος Ξυλουργών Εργατών Θεσσαλονίκης, 8-4-1920. 
 
1.2.2.1.7. Βιοµηχανία δέρµατος. 
Συντεχνία Υποδηµατεργατών Θεσσαλονίκης, 25-2-1915. 
∆ιεθνές Συνδικάτον Υποδηµατεργατών. 
Σύνδεσµος Εργατών Υποδηµατοραπτών Θεσσαλονίκης, 29-4-1917. 
Σύνδεσµος Βυρσοδεψών Θεσσαλονίκης, 14-3-1920. 
Σύνδεσµος Εργατών Μηχανεργοστασίου Αρβυλών Θεσσαλονίκης, 12-3-1921. 
Σύνδεσµος Εργατών Μηχανεργοστασίου Αρβυλοποιείας Θεσσαλονίκης, 20-9-1921.  
 
1.2.2.1.8. Υφαντουργία. 
Συντεχνία Ραπτοεργατών, 14-3-1915. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Νηµατουργείων Θεσσαλονίκης, 2-9-1920. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Καλεµκερίων (Φακιολίων), 27-5-1922. 
Ένωσις Εργατών Εφαπλοµατοποιίας Θεσσαλονίκης ο Αστήρ, 14-3-1925. 
Κεντρική Ένωσις Ταπητεργατών η Ανατολή, 14-11-1925. 
 
1.2.2.1.9. Βιοµηχανία χάρτου. 
Ένωσις Εργατών Τυπογράφων, 18-4-1915. 
∆ιεθνές Συνδικάτον Τυπογράφων Θεσσαλονίκης. 
Νέον Σωµατείον Ελλήνων Εργατών Τυπογράφων Θεσσαλονίκης, 17-3-1923. 
 
1.2.2.1.10. Βιοµηχανία καπνού. 
 
1.2.2.1.10.1. Σιγαροποιοί. 
Συνδικάτον Εργατών και Εργατριών καπνεργοστασίων Θεσσαλονίκης, 22-11-1914. 
Σωµατείον Αλληλοβοηθείας Καπνεργατών Θεσσαλονίκης, 9-12-1919. 
Σύνδεσµος Εργατών και Εργατριών Μηχανοποιήτων Σιγαρέττων Καπνοκοπτηρίων 

Θεσσαλονίκης, 17-7-1923. 
 
1.2.2.1.10.2. Kατασκευή τσιγαρόχαρτου και κυτίων. 
Σύνδεσµος Εργατών Εργοστασίου κατασκευής σιγαροχάρτου και κυτίων, 20-9-1921. 
 
1.2.2.1.10.3. Επεξεργασία των καπνοφύλλων. 
 
1.2.2.1.10.3.1. Συνδικάτα µε µέλη καπνεργάτες της πόλης. 
∆ιεθνές Συνδικάτον των επί της επεξεργασίας καπνών εργατών και εργάτιδων, 29-1-

1915. 
Σωµατείον Καπνεργατών η Πρόοδος, 15-6-1916. 
Σωµατείον Στιβαδόρων Καπνού η Οµόνοια, 13-6-1918. 



Εθνικόν Καπνεργατικόν Σωµατείον η Εργασία, 16-7-1922. 
Ανεξάρτητον Καπνεργατικόν Σωµατείον Παλαιών Τεχνιτών η Αναγέννησις, 23-2-1924. 
Συντηρητικόν Καπνεργατικόν Σωµατείον Παλαιών Τεχνιτών, 20-2-1926. 
Εθνική Καπνεργατική Ένωσις, 10-4-1926. 
Ένωσις Καπνεργατών Θεσσαλονίκης η Πρόοδος, 5-6-1926. 
Σωµατείον Καπνεργατών η Ένωσις, 17-7-1926. 
Σύλλογος Φυµατικών και Προφυµατικών Εργατών και Εργατριών Καπνού, 5-11-1927. 
Σύνδεσµος Εργατών Ζυγιστών Θεσσαλονίκης, 5-11-1927. 
Επαγγελµατικόν Καπνεργατικόν Σωµατείον η Αλληλεγγύη, 28-1-1928. 
 
1.2.2.1.10.3.2. Συνδικάτα της εγγύς περιφέρειας. 
Σωµατείον Καπνεργατών Σωχού η Ευδαιµονία. 
Σωµατείον Καπνεργατών Ζαγκλιβερίου η Ένωσις, 10-3-1928. 
 
1.2.2.1.11. Βιοµηχανία, γενικά. 
 
1.2.2.1.11.1. Σωµατεία µε µέλη εργάτες της πόλης. 
Σύλλογος Προσφύγων Εργατών η Αλληλοβοήθεια, 20-8-1916. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Ανωνύµων και Βιοµηχανικών Εταιρειών Θεσσαλονίκης, 8-8-

1924. 
 
1.2.2.1.11.2. Σωµατεία της εγγύς περιφέρειας. 
 
1.2.2.1.11.2.1. Μέλη εργάτες και αυτοαπασχολούµενοι:  
Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού διαφόρων Επαγγελµάτων Ασβεστοχωρίου, 18-1-1920. 
 
1.2.2.1.11.2.2. Μέλη αυτοαπασχολούµενοι:  
Αλληλοβοηθητική Ένωσις Ξένων Ασβεστοχωρίου, 14-11-1925. 
 
1.2.2.2. Μετά το 1928:  
 
1.2.2.2.1. Βιοµηχανικές δραστηριότητες γενικώς. 
Ένωσις Φιλελευθέρων Εργατών και Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης, 15-1-1930. 
Σύλλογος Εργατών και Εργατριών Φυµατικών και Προφυµατικών Θεσσαλονίκης και 

περιφερείας, 25-2-1930. 
Ένωσις Εργατών και Τεχνιτών Φιλελευθέρων Προσφύγων Θεσσαλονίκης, 25-2-1930. 
Στην περιφερεία της Θεσσαλονίκης:  
Εθνική Οργάνωσις Τεχνιτοεργατών περιφερείας Λαγκαδά, 30-11-1931. 
 
1.2.2.2.2. Επισιτισµός. 
Σωµατείον Μυλεργατών και Μακαρονοποιών Θεσσαλονίκης, 30-4-1930. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων και Μυλεργατών Χατζηγιαννάκη Α.Ε. η Ελπίς, 30-5-1930. 
Σύνδεσµος Αρτεργατών Θεσσαλονίκης η Αναγέννησις, 29-4-1931. 
Σωµατείον Εργατών Αζύµων του Ισραηλιτικού Πάσχα η Νέα Ζωή, 15-3-1933. 
Ανεξάρτητος Επαγγελµατικός Σύνδεσµος Αρτεργατών η Ένωσις, 15-12-1933. 
Σύλλογος Κουλουροεργατών και Κουλουροπωλών ο Άγιος Βασίλειος, 21-7-1934. 
Ενωτικός Σύνδεσµος Αρτεργατών Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 
Σύνδεσµος Λαϊκών Αρτεργατών Θεσσαλονίκης, 15-11-1935. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τυροκοµίας Θεσσαλονίκης, 10-1-1936. 
Σύνδεσµος Εργατών Τεχνίτων Σπορελαιοτριβείων Θεσσαλονίκης, 25-11-1936. 
Σύνδεσµος Εργατών Τεχνιτών Μακαρονοποιών Θεσσαλονίκης, 30-6-1937. 



Εθνικός Σύνδεσµος Υπαλλήλων Αλευροµύλων Θεσσαλονίκης, 12-11-1938. 
Συντεχνία Τεχνιτών-Εργατοεπαγγελµατιών Ακροκαθαριστών Ζώων Θεσσαλονίκης και 

περιφερείας, 16-1-1939. 
Σωµατείον Εργατοτεχνιτών Οινοπνευµατοποιίας και Οινοποιίας Θεσσαλονίκης, 30-6-

1939. 
Σύνδεσµος Εργατών-Τεχνιτών Αλλαντοποιών Θεσσαλονίκης η Αντοχή, 30-6-1939. 
Σωµατείον Εργατοτεχνιτών Επεξεργασίας Εντέρων Θεσσαλονίκης, 25-4-1940. 
 
1.2.2.2.2. Χηµική βιοµηχανία-βιοτεχνία. 
Σωµατείον Εργατών Λοξοτοµιστών και Επαργυρωτών Καθρεπτών, 16-4-1936. 
Ένωσις Τεχνιτών και Εργατών Σαπωνοποιίας, 25-11-1936. 
Σύνδεσµος Εργατών-Τεχνιτών Ελαστικού Θεσσαλονίκης, 15-12-1938. 
 
1.2.2.2.3. Ανοικοδόµηση. 
Σύνδεσµος Αλληλοβοηθείας Αµµοκονιαστών Θεσσαλονίκης, 30-3-1929. 
Ένωσις Εργατών Οικοδόµων και Οικοδοµησίµων Υλικών η Πρόοδος, 30-11-1929. 
Σύνδεσµος Εργατών Τεχνιτών Κεραµοποιείου Αλλατίνη, 15-12-1929. 
Εθνικός Σύνδεσµος Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών, 15-2-1934. 
Εθνικός Σύνδεσµος Οικοδόµων, 21-7-1934. 
Σύνδεσµος Καθρεπτεργατών Θεσσαλονίκης, 1-1-1935. 
Ένωσις Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 1-1-1935. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Εργατών Αγγειοπλαστών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Κυριάκος, 1-8-

1935. 
Σύνδεσµος Χειριστών Εκσκαφέων Βορείου Ελλάδος, 30-6-1937. 
Εκτός Θεσσαλονίκης: 
Ένωσις Εργατών Οικοδόµων Ασβεστοχωρίου, 5-3-1932. 
 
1.2.2.2.4. Παραγωγή και διανοµή κινητήριας δύναµης, υδάτων και πάγου. 
 
1.2.2.2.4.1. Ηλεκτρισµός. 
Αλληλοβοηθητικός Όµιλος Υπαλλήλων Β΄ Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Εταιρείας Θεσσαλονίκης, 30-9-1929. 
Σύνδεσµος Συντηρητικών Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών, 15-4-

1933. 
 
1.2.2.2.4.2. Ύδρευση. 
Σύνδεσµος Εργατών Τεχνιτών Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, 31-12-1928. 
Εθνική Ένωσις Υδατεργατών και Τεχνιτών Υδραυλικών, 12-4-1934. 
 
1.2.2.2.5. Επεξεργασία µετάλλων κ.λπ. 
Συντεχνία Πεταλωτών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 30-9-1929. 
Ένωσις Εργατών Μετάλλου η Πρόοδος, 30-11-1929. 
Εργατοτεχνικός Σύνδεσµος Σιδηροδροµικών Μακεδονίας, 30-12-1929. 
Ένωσις Τεχνιτών Λεβητοποιών Γεφυροποιών Θεσσαλονίκης, 15-11-1935. 
Ένωσις Μηχανικών εσωτερικής και εξωτερικής καύσεως Βορείου Ελλάδος, 15-11-1935. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Εργατών Μετάλλου Θεσσαλονίκης, 15-11-1935. 
Ένωσις Εργατών Εταιρειών Πετρελαίου, 28-2-1936. 
Μηχανουργική Ένωσις Θεσσαλονίκης, 15-6-1936. 
Σύνδεσµος Εργατών Λευκοσιδηρουργών Τεχνιτών Θεσσαλονίκης, 30-6-1937. 
Εθνική Ένωσις Μηχανικών Θαλάσσης Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως Μακεδονίας-

Θράκης, 11-3-1938. 



Σωµατείον Εργατών-Τεχνιτών Καρφοβελονοποιίας και Συρµατουργίας Θεσσαλονίκης, 
17-12-1939. 

 
1.2.2.2.6. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες ξύλου. 
Σωµατείον Καθαριστών Φορτηγίδων Λιµένος Θεσσαλονίκης η Οµόνοια, 15-2-1929. 
Σωµατείον Ναυπηγοεργατών η Οµόνοια, 30-10-1929. 
Συνδικάτον Εργατών-Εργατριών Καρεκλοποιών Θεσσαλονίκης, 15-4-1933. 
Εθνική Ένωσις Εργατών Καλαποδοποιών, 15-2-1934. 
Εθνική Ένωσις Τεχνιτών κατασκευής Αµαξών, 4-12-1937. 
Σωµατείον Τεχνιτών Σαρωποιών, 30-12-1937. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Καρεκλοποιών Θεσσαλονίκης, 30-3-1938. 
Εθνικόν Σωµατείον Εµπειροτεχνών Ξυλουργών Οικοδοµών Θεσσαλονίκης, 17-10-1938. 
 
1.2.2.2.7. Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες δέρµατος. 
Σύνδεσµος Αρβυλοεργατών Θεσσαλονίκης, 31-12-1928. 
Ανεξάρτητος Επαγγελµατικός Σύνδεσµος Υποδηµατεργατών Θεσσαλονίκης, 11-3-1929. 
Σύνδεσµος Παλαιών Αρβυλοποιών Θεσσαλονίκης η Μακεδονία, 15-12-1929. 
Σωµατείον Εργατοτεχνιτών ∆ερµατίνων Ειδών, Ειδών Ταξειδίου και Γουνεργατών 

Θεσσαλονίκης η Κοίµησις της Θεοτόκου, 30-11-1930. 
Σύνδεσµος Υποδηµατορραπτών Θεσσαλονίκης, 30-10-1933. 
Εθνική Ένωσις Υποδηµατεργατών ο Άγιος Σπυρίδωνας, 15-3-1934. 
Σωµατείον Εργατών Τσαρουχάδων και Επεξεργασίας Καουτσούκ η Ένωσις, 12-4-1934. 
Σωµατείον Εργατών Σανδαλοποιών, 12-4-1934. 
Σωµατείον Τεχνιτών Σαγµατοποιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων ο Μέγας Αλέξανδρος, 

7-6-1934. 
Σύνδεσµος Υποδηµατοκοπτών, 15-11-1935. 
Οργάνωσις Υποδηµατεργατών Θεσσαλονίκης η Οµόνοια, 30-6-1937. 
 
1.2.2.2.8. Υφαντουργία. 
Σωµατείον Ραπτεργατών Ετοίµων Ενδυµάτων η Αλληλοβοήθεια, 25-2-1929. 
Εθνική Ένωσις Τεχνιτών Φακιολίων, 21-7-1934. 
Ανεξάρτητον Σωµατείον Κλωστοϋφαντουργών Θεσσαλονίκης, 15-3-1935. 
Σωµατείον Κλωστοϋφαντουργών Ανατολικής Πλευράς Θεσσαλονίκης Οµόνοια, 3-9-

1936. 
Σωµατείον των εν Θεσσαλονίκη Ραπτεργατών Παντελονάδων Γελεκάδων η Ένωσις, 30-

11-1937. 
Σωµατείον Εργατών-Εργατριών και Τεχνιτών Κλωστοϋφαντουργίας Θεσσαλονίκης, 30-

6-1938. 
 
1.2.2.2.9. Ο κλάδος χάρτου. 
Σύνδεσµος Εργατών Βιβλιοδετών Θεσσαλονίκης, 5-5-1929. 
Σύνδεσµος Λιθογράφων και Κυτιοποιών Εργατών Θεσσαλονίκης, 30-10-1929. 
Σύνδεσµος Εργατών Χαρτοποιίας Θεσσαλονίκης, 12-11-1934. 
 
1.2.2.2.10. Βιοµηχανίες καπνού. 
Σωµατείον Καπνεργατών Στιβαδόρων η Αναγέννησις, 30-12-1929. 
Επαγγελµατική Καπνεργατική Ένωσις Θεσσαλονίκης, 10-7-1930. 
Σύνδεσµος Καπνεργατών ο Φοίνιξ, 15-6-1932. 
Σωµατείον Υπερηλίκων Καπνεργατών η Μέριµνα, 15-12-1932. 
Εθνική Ένωσις Καπνεργατών Συνεργασία, 1-1-1935. 
Πανκαπνεργατικόν Σωµατείον Θεσσαλονίκης, 20-11-1935. 



Σύλλογος Υπαλλήλων Καπνεµπορικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 23-7-1937. 
Σωµατείον Αρχιεργατών Θεσσαλονίκης η Αλληλεγγύη, 30-12-1937. 
 
1.3. Τριτογενής τοµέας. 
 
1.3.1. Οι οργανώσεις ατόµων απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα µε σχέση µη 

εξαρτηµένης εργασίας ή αυτοαπασχολουµένων. 
 
1.3.1.1. Ίδρυση σωµατείων κατά το χρονικό διάστηµα από το 1914 µέχρι τον Αύγουστο 

1928. 
 
1.3.1.1.1. Μεταφορές. 
 
1.3.1.1.1.1. Αυτοκίνητα. 
Στην κατηγορία αυτή, δηµιουργήθηκαν αρχικά δύο σωµατεία, τα οποία ακολούθως 

συνενώθηκαν:  
Σύνδεσµος Μηχανικών και Οδηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης ο Άγιος Χριστόφορος. 

Αλληλοβοηθητικό, προωθούσε τα συµφέροντα των µελών. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1919, στο 
καφενείο Νέα Γενεά, ώρα 14.00’, από 30 ιδρυτικά µέλη Έλληνες, οι οποίοι εξέλεξαν πρόεδρο το 
Γ. Αρτακιανό και γραµµατέα το Γ. Κισσόπουλο. Σύµφωνα µε το καταστατικό, δεκτοί στο 
σωµατείο γίνονταν και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Στην κατηγορία δηλαδή των αγοραίων 
αυτοκινήτων, ο Σύνδεσµος περιλάµβανε τους υπαλλήλους αλλά και τους ιδιοκτήτες, οµοίως στην 
κατηγορία των επιβατικών.  

Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων. Ήταν αλληλοβοηθητικό, ιδρυµένο τον Απρίλιο 
1920, µε 24 ιδρυτικά µέλη Έλληνες και πρόεδρο τον Ιωάννη Βαρδουλάκη. 

Σύνδεσµος Αυτοκινητιστών. Προήλθε, το Μάιο 1923, από την ένωση των δύο 
οργανώσεων, του Συνδέσµου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων και του Συνδέσµου Μηχανικών και 
Οδηγών Αυτοκινήτων ο Άγιος Χριστόφορος. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ι. Βαρδουλάκης. 

Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκαν δύο επιπλέον σωµατεία:  
Σωµατείον Μηχανικών και Οδηγών Αυτοκινήτων ο Άγιος Χριστόφορος. Προωθούσε τα 

συµφέροντα των µελών. Ιδρύθηκε στις 18-2-1925 στο καφενείο Κρυστάλ, ώρα 10.00’, από 50 
ιδρυτικά µέλη –49 Έλληνες και ένας Ισραηλίτης. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γ. Αρτακιανός, γενικός 
γραµµατέας ο Ευάγγελος Τζελέπης. 

Σωµατείον Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ο Μέγας Αλέξανδρος. Ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο 1927, από 60 ιδρυτικά µέλη –58 Έλληνες και 2 Αρµένιοι. Καταστατικός σκοπός 
ήταν η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µελών. Συµµετείχαν οδηγοί υπάλληλοι και 
ιδιοκτήτες. Πρόεδρος ήταν ο Μιχαήλ Μαρωνιτίδης. 

 
1.3.1.1.1.2. Άλλα οχήµατα. 
Σωµατείον Ιδιοκτητών Αµαξών ο Αριστοτέλης (αγοραίων). Σκοπό είχε την προαγωγή 

των συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 2-3-1922 στο καφενείο Αι Σέρραι –στην οδό 
Ειρήνης 9–, από 49 ιδρυτικά µέλη. Στο 12µελές διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν 8 Έλληνες, 
ένας Ισραηλίτης και 3 µουσουλµάνοι. Πρόεδρος ήταν ο Αγαπητός Οικονοµίδης. 

Συντεχνία των ιδιοκτητών ενοικιαστών ποδηλάτων το Στάδιον. Ιδρύθηκε στις 26-4-1922, 
στο καφενείο Πάνθεον –στο τέρµα της οδού Αγίου ∆ηµητρίου–, από 19 ιδρυτικά µέλη –13 
Έλληνες, 6 Ισραηλίτες–, µε σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη των µελών. Πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Ιωάννης Λεβίδης. 

Σύνδεσµος Μηχανοδηγών Γεωργικών Μηχανηµάτων. Τον συγκρότησαν µηχανικοί και 
οδηγοί γεωργικών µηχανηµάτων, για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους. Ιδρύθηκε στις 
30-11-1924, στην αποθήκη του Εποικισµού –στο Μπεχτσινάρ–, από 20 ιδρυτικά µέλη Έλληνες. 
Πρόεδρος ήταν ο Γ. Παταπατίου. 



Σύνδεσµος Μεταφορέων Υλικών Οικοδοµών. Μέλος του Συνδέσµου Συντεχνιών, 
εκπροσωπούσε τα συµφέροντα του κλάδου. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1924, από 31 ιδρυτικά µέλη 
–15 Έλληνες, 16 Ισραηλίτες–, µε πρόεδρο το ∆. Αναστασάκη. 

 
1.3.1.1.1.3. Φορτώσεις. 
Σύνδεσµος Εκτελωνιστών και Φορτωτών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1919, από 

42 ιδρυτικά µέλη –19 Έλληνες, 23 Ισραηλίτες–, και εξέφραζε τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος 
ήταν ο Α. Καπέλλος, γραµµατέας ο Ν. Μπαχαράκης. 

Ένωσις Εργολάβων Φορτώσεως και Εκφορτώσεως. Ιδρύθηκε στις 5-2-1920, στα 
γραφεία του Συνδέσµου Ισραηλιτικών Σωµατείων και Συντεχνιών, και εξέφραζε τα εργολαβικά 
συµφέροντα του κλάδου. Επί 125 µελών, τα 119 ήταν Ισραηλίτες και τα 6 Έλληνες. Πρόεδρος 
ήταν ο Μωυσής Στρογάνο. 

Ένωσις Παραληπτών Φορτοεκφορτώσεων Λιµένος Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάιο 
1922, από 29 ιδρυτικά µέλη –10 Έλληνες, 19 Ισραηλίτες–, για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων τους. Πρόεδρος ήταν ο Ιωσήφ Φαρατζή. 

 
1.3.1.1.1.4. Θαλάσσιες µεταφορές. 
Σωµατείον Ιδιοκτητών Ρυµουλκών Πλοιαρίων η Ένωσις (λέµβων). Ιδρύθηκε στις 27-5-

1922, από 28 ιδρυτικά µέλη Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν ο Ιουδά Μεναχέµ. Το σωµατείο είχε 
καταστατικό σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη των µελών. 

Σωµατείον Πρακτόρων Ατµοπλοϊκών Εταιρειών "Ναυτικόν Επιµελητήριον 
Θεσσαλονίκης" (Chambre Maritime de Salonique). Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1922, από 16 
ιδρυτικά µέλη –4 Έλληνες, 8 Ισραηλίτες και 4 αλλοδαποί–, για την προάσπιση των συµφερόντων 
τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ν. Ξυλοπόδης. Ο Αβραάµ Μπεναρόγια, το παλαιό εργατικό 
στέλεχος της πόλης –από την εποχή της τουρκοκρατίας και µετέπειτα–, στη συνέχεια ναυτικός 
πράκτορας σοβιετικής εταιρείας, ήταν µέλος του σωµατείου. 

Στη θαλάσσια περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στα παραθαλάσσια χωριά του Θερµαϊκού 
Κόλπου, οι πλοιοκτήτες συνέστησαν ένα σωµατείο:  

Ναυτικός Σύνδεσµος ο Άγιος Νικόλαος, µε έδρα το Νέον Κουρή [προσφυγικός 
συνοικισµός στη Μίκρα]. Ιδρύθηκε στο εξοχικό καφενείο Ακρογιάλι, στο Νέο Κουρή, την 
Κυριακή 23-5-1926. ώρα 11.00’, από 78 ιδρυτικά µέλη πλοιοκτήτες, κατοίκους των 
παραθαλάσσιων χωριών του Θερµαϊκού Κόλπου (Καλαµαριά, Νέα Καλλικράτεια, Μπαξέ 
Τσιφλίκ κ.λπ.). Πρόεδρος ήταν ο Γ. Παπάζογλου. 

 
1.3.1.1.2. Πίστη, ανταλλαγή, µεσολάβηση. 
 
1.3.1.1.2.1. Κλάδος ασφαλίσεων. 
Συνδικάτον των κατά του Πυρός Ασφαλιστικών Εταιρειών Θεσσαλονίκης. Παλαιό 

σωµατείο –όπως είπαµε ήδη στο εδάφιο το σχετικό µε την πίστη–, από την εποχή της 
τουρκοκρατίας, που είχε ιδρυθεί στις 5-1-1901, ανασυστάθηκε τον Απρίλιο 1915. Καταστατικά, 
επιδίωκε την προαγωγή των συµφερόντων των µελών του. 

 
1.3.1.1.2.2. Μεσιτείες. 
Σωµατείον Μεσιτών. Ιδρύθηκε το Μάιο 1918, από 25 ιδρυτικά µέλη –15 Έλληνες, 10 

Ισραηλίτες–, µε σκοπό την ανάπτυξη αλληλεγγύης µεταξύ τους. Πρόεδρος ήταν ο Στέφανος 
Φρουδάκης. 

Σωµατείον Εµποροµεσιτών η Αδελφότης. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1921, µε σκοπό την 
προάσπιση των υλικών και ηθικών συµφερόντων των µελών. Τα ιδρυτικά µέλη ήταν 27, όλοι 
Ισραηλίτες, εκτός από έναν Έλληνα –ο οποίος προφανώς χρησίµευε ως προπέτασµα για την 
άρση εθνικιστικών εµποδίων–. Πρόεδρος ήταν ο Jacob Abastado, γραµµατέας ο ∆ανιήλ Κοέν. 



Σωµατείον Κτηµατοµεσιτών. Αλληλοβοηθητικό, µε µέλη Έλληνες και Ισραηλίτες, 
ιδρύθηκε στις 30-10-1922 στο καφενείο Κρυστάλ. Είχε πρόεδρο τον Αβράµ Ασαέλ. 

Σύνδεσµος Μεσιτών Χρηµατιστηρίου Εµπορευµάτων, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, 
ιδρύθηκε στις 6-6-1926 στον Εµπορικό Σύλλογο, από 30 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Νικόλαος Νικολαΐδης. 

 
1.3.1.1.2.3. Χρηµατιστές. 
Σύνδεσµος Χρηµατιστών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 1923, από 12 ιδρυτικά 

µέλη Έλληνες, για να προωθήσει τα συµφέροντα αυτών. Πρόεδρος ήταν ο Πολύκαρπος 
Ραυτόπουλος. 

Σύλλογος Τραπεζιτών και Αργυραµοιβών. Ιδρύθηκε το Μάιο 1925, µε καταστατικό 
σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Παρέστησαν 13 ιδρυτικά µέλη –όλοι 
Ισραηλίτες, εκτός από έναν Έλληνα–, και εξέλεξαν πρόεδρο τον Ιωσήφ Νεχαµά. 

Σύνδεσµος Χρηµατοµεσιτών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάιο 1926, µε σκοπό να 
προασπίσει τα συµφέροντα του κλάδου. Είχε 14 ιδρυτικά µέλη –10 Έλληνες, 4 Ισραηλίτες– και 
πρόεδρο το Γεώργιο Πουσκούρη. 

 
1.3.1.1.2.4. ∆ιάφορα. 
Σύλλογος Παραγγελιοδόχων Θεσσαλονίκης, εν λειτουργία από το Μάρτιο 1921, µε 12 

ιδρυτικά µέλη Έλληνες, προωθούσε τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος ήταν ο Σίµος Μάου. 
Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Εµπορίου και Βιοµηχανίας εν Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε τον 

Αύγουστο 1928, από 17 ιδρυτικά µέλη –10 Έλληνες, 7 Ισραηλίτες–, µε σκοπό την προαγωγή των 
συµφερόντων τους. Πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος Σπύρης. 

 
1.3.1.1.3. Εµπόριο. 
Κατά την προώθηση των συµφερόντων στο εµπόριο και στην αγορά, η ύπαρξη 

διαχωριστικών γραµµών µεταξύ των εθνοτήτων της πόλης, ιδίως στα πρώτα έτη της ελληνικής 
κυριαρχίας, ήταν συχνή. Επί συνόλου 56 σωµατείων, τα 22 παρουσίαζαν εθνικό διαχωρισµό (9 
είχαν µέλη µόνον Έλληνες, 2 µόνον Ισραηλίτες και ένα µόνον µουσουλµάνους, επίσης 3 είχαν 
µέλη κατά µεγάλη πλειοψηφία Έλληνες και 5 κατά µεγάλη πλειοψηφία Ισραηλίτες, ενώ 2 
αποτελούνταν κυρίως από Ισραηλίτες και µουσουλµάνους). Τα υπόλοιπα 34 ήταν ευρείας 
εθνικής σύνθεσης –µε Έλληνες, Ισραηλίτες, µουσουλµάνους και άλλους–. 

 
1.3.1.1.3.1. Σωµατεία µε µέλη Έλληνες. 
Συντεχνία Ξενοδόχων Ύπνου. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1914, µε σκοπό την προαγωγή 

των συµφερόντων των µελών. Με καταστατικό όρο, ήταν µέλος του Συνδέσµου Συντεχνιών. Τα 
ιδρυτικά µέλη ήταν 28 –µε πρόεδρο το Γεώργιο Λογιωτάτου–, στους οποίους ανήκαν 26 
ξενοδοχεία της πόλης. 

Συντεχνία Παντοπωλών Θεσσαλονίκης. Παλαιό αλληλοβοηθητικό σωµατείο της 
ελληνικής κοινότητας επί τουρκοκρατίας, ιδρύθηκε το 1856  και ανασυστάθηκε τον Ιανουάριο 
1915 από 45 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο το Νικόλαο Τριανταφύλλου. Τον Ιούλιο 1925, µετέπεσε 
στο σωµατείο Σύνδεσµος Εδωδιµοπωλών Θεσσαλονίκης ο Άγιος ∆ηµήτριος, µε καταστατικούς 
σκοπούς την αλληλοβοήθεια και την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. Τα ιδρυτικά µέλη 
ήταν 39 –µεταξύ τους και 2 Ισραηλίτες– και πρόεδρος ο ∆ηµοσθένης Ιωαννίδης. Το 1929, τα 
µέλη ήταν 497. 

Συντεχνία Οινοπνευµατοκαφεπωλών. Παλαιό ελληνικό σωµατείο της εποχής της 
τουρκοκρατίας, που ιδρύθηκε στις 13-4-1904. Επανασυστάθηκε το Μάρτιο 1915, µε σκοπό την 
ηθική και υλική υποστήριξη των µελών. Αυτό το έτος, είχε 179 µέλη, µε πρόεδρο τον 
Κωνσταντίνο Τσιώµο. Με νέο καταστατικό, το 1921, από Συντεχνία µετονοµάσθηκε σε 
Σύνδεσµο και προέβαλε ανανεωµένες αντιλήψεις –η ανάπτυξη της συνείδησης της τάξης, η 
προστασία των συµφερόντων της τάξης κ.ά.–  



Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Syllogue Commercial de Salonique). Ιδρύθηκε το 
Σεπτέµβριο 1916, από 12 ιδρυτικά µέλη, µε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων τους. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Α. Μακρής. 

Σύλλογος Κρητών Βιοπαλαιστών η Αλληλοβοήθεια. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1924, στα 
γραφεία της Κρητικής Αδελφότητας, µε καταστατικούς σκοπούς την προαγωγή της αλληλεγγύης 
µεταξύ των µελών και την προάσπιση των συµφερόντων αυτών. Παρέστησαν 20 ιδρυτικά µέλη 
και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ευθύµιος Καούδης. 

Σωµατείον Ελλήνων Ανθρακοπωλών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Νικόλαος. Ιδρύθηκε στις 
16-11-1924, στο καφενείο “Η Θράκη” –στην οδό Θεοτοκοπούλου 25–, µε σκοπό την προστασία 
των συµφερόντων των µελών του έναντι των απαιτήσεων των παραγωγών και των 
ανθρακεµπόρων. Συµµετείχαν 41 ιδρυτικά µέλη και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ευελπίδης Λάσκαρις. 

Σωµατείον Μικρεµπόρων Προσφύγων η Αναγέννησις. Ιδρύθηκε στο Σύλλογο 
Καππαδοκών –στη στοά Χατζή Οσµάν– τον Ιούνιο 1925, από 101 ιδρυτικά µέλη. Οι κυριότεροι 
σκοποί του σωµατείου ήταν η ενίσχυση της αλληλεγγύης και η προστασία των συµφερόντων των 
µελών. Πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Πλουµής. 

Ένωσις Λαϊκής Αγοράς Καπάν (παντοπώλες πρόσφυγες), οργάνωση των επαγγελµατιών 
προσφύγων στο Καπάνι για την προστασία των συµφερόντων τους. Ιδρύθηκε την 1-5-1926, στην 
πλατεία Καπάν, από 12 ιδρυτικά µέλη, που εξέλεξαν διοικητικό συµβούλιο µε πρόεδρο τον 
Κωνσταντίνο Σταυρίδη. 

Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Καλαµαριάς και Κουρί, µε έδρα την Καλαµαριά. 
Πρωτοβάθµια οργάνωση, για την προστασία των συµφερόντων των µελών της. ∆ηµιουργήθηκε 
το Μάρτιο 1928, από 32 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο το Γεώργιο Τσιτσόπουλο. 

 
1.3.1.1.3.2. Σωµατεία µε µέλη Ισραηλίτες. 
Ένωσις των εν Θεσσαλονίκη Παντοπωλών, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που ιδρύθηκε 

την 1-5-1916, από 51 µέλη Ισραηλίτες, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων τους. 
Πρόεδρος ήταν ο Αβράµ Σεβή. Τα επόµενα έτη, προσελήφθησαν ως µέλη και άτοµα 
διαφορετικής εθνικότητας, αλλά η πλειοψηφία ανήκε και πάλι στους Ισραηλίτες. Το 1919, επί 
101 µελών, Ισραηλίτες ήταν 88, Έλληνες 5 και µουσουλµάνοι 8, µε πρόεδρο τον Ιβραήµ Σαλήχ. 

Αδελφότης Ισραηλιτών Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, σωµατείο στη βάση των 
συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 28-5-1919, από 28 ιδρυτικά µέλη, και είχε πρόεδρο το 
Ραφαέλ Ρόζα και γραµµατέα το Μαΐρ Ντάσα. 

 
1.3.1.1.3.3. Με µέλη µουσουλµάνους. 
Σύνδεσµος Παντοπωλών Θεσσαλονίκης. Οργάνωση για την προαγωγή των συµφερόντων 

των µελών, ιδρύθηκε στις 11-5-1920, στο καφενείο Σµύρνη –στην οδό Αγίας Σοφίας 141–, από 
42 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ρετζέπ Φεχµή, γενικός γραµµατέας ο Σαλίχ Σελιαµί. 
 

 
1.3.1.1.3.4. Σωµατεία µε µέλη, κατά µεγάλη πλειοψηφία, Έλληνες. 
Ένωσις Καπνοπωλών Θεσσαλονίκης η Ένωσις, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρύθηκε το 

Μάιο 1915 από 16 ιδρυτικά µέλη –13 Έλληνες, 3 Ισραηλίτες– και πρόεδρο το Νικόλαο 
Ασκεπίδη. Το Σεπτέµβριο 1926, µε τροποποίηση του καταστατικού, έλαβε το νέο τίτλο 
Σύνδεσµος Καπνοπωλών Θεσσαλονίκης. 

Συντεχνία Κρεοπωλών, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, µέλος του Συνδέσµου Συντεχνιών. 
Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1915, από 43 ιδρυτικά µέλη –34 Έλληνες και 9 µουσουλµάνοι. Πρόεδρος 
ήταν ο Χρήστος Καλαϊτζής. 

Σύνδεσµος Εµπόρων ∆ασικών Προΐόντων Μακεδονίας. ∆ηµιουργήθηκε το ∆εκέµβριο 
1924, µε σκοπούς την επίδειξη αλληλεγγύης και την προστασία των συµφερόντων των µελών. 
Παρέστησαν 13 ιδρυτικά µέλη –12 Έλληνες και ένας Ισραηλίτης– και πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Νικόλαος Λάζος. 



 
1.3.1.1.3.5. Σωµατεία µε µέλη, κατά µεγάλη πλειοψηφία, Ισραηλίτες. 
Συντεχνία Αλευροσανοκριθαροπιτηροπωλών Οµόνοια και Εργασία. Οργάνωση στη 

βάση της αλληλοβοήθειας, ιδρύθηκε στις 28-12-1916, από 21 ιδρυτικά µέλη –15 Ισραηλίτες και 
6 Έλληνες–. Στο διοικητικό συµβούλιο, Ισραηλίτες κατείχαν τα αξιώµατα του προέδρου (ο Χαΐµ 
Κοένκα) και του γενικού γραµµατέα. Το 1919, το σωµατείο είχε 400 περίπου µέλη. 

Σωµατείον Εµπόρων ∆ηµητριακών Καρπών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1918, για να 
προωθήσει τα συµφέροντα των µελών του. Είχε 24 ιδρυτικά µέλη –2 Έλληνες, 22 Ισραηλίτες– 
και στο διοικητικό συµβούλιο πρόεδρος ήταν ο Ελιέζερ Νεφούς και γραµµατέας ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος. 

Οµοσπονδία Υφασµατεµπόρων Θεσσαλονίκης. ∆ηµιουργήθηκε το ∆εκέµβριο 1922, από 
89 ιδρυτικά µέλη –81 Ισραηλίτες, 8 Έλληνες–, µε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων τους. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ασέρ Σαλµόνα. 

Σύλλογος Εµπόρων Επίπλων Θεσσαλονίκης, όργανο εξυπηρέτησης των συµφερόντων 
τους, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1925, µε 28 ιδρυτικά µέλη –5 Έλληνες, 23 Ισραηλίτες–. Πρόεδρος 
ήταν ο Saltiel Zadok. 

Σύλλογος Εµπόρων Εξαγωγής, ιδρυθείς τον Ιούνιο 1925, για την προαγωγή των 
συµφερόντων των Ισραηλιτών του κλάδου. Μεταξύ των 15 ιδρυτικών µελών, περιλαµβάνονταν 
και 3 Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Σαλοµών Μορδώχ. 

 
1.3.1.1.3.6. Σωµατεία µικτής εθνικής σύνθεσης, κυρίως από Ισραηλίτες και 

µουσουλµάνους. 
Σύνδεσµος Λεµονατζήδων Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρύθηκε το 

Μάιο 1918, από 40 ιδρυτικά µέλη –2 Έλληνες, 22 Ισραηλίτες και 16 µουσουλµάνοι–. Πρόεδρος 
ήταν ο Φεχήµ υιός Αλή, γραµµατέας ο Χατζή Μπεκήρ Αλή. 

Σύνδεσµος Καφφεπωλών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο 1919, µε µέλη κυρίως Ισραηλίτες και µουσουλµάνους. Στο πρακτικό ίδρυσης της 
οργάνωσης τονιζόταν η αντιδιαστολή των στόχων της µε το Σωµατείον 
Καφεζυθοοινοπαντοπωλών [Συντεχνία Οινοπνευµατοκαφεπωλών], στο οποίο εκπροσωπούνταν 
διαφορετικά συµφέροντα και παραγκωνίζονταν οι Ισραηλίτες και µουσουλµάνοι. Ανάµεσα στα 
43 ιδρυτικά µέλη, 27 ήταν Ισραηλίτες, 13 µουσουλµάνοι και 3 Έλληνες. Ο πρόεδρος ήταν 
µουσουλµάνος –ο Χατζή Γιουσούφ Χατζή Σαλή– και ο γενικός γραµµατέας Ισραηλίτης –ο 
Αβραάµ Μπαρτζιλάϊ–. 

 
1.3.1.1.3.7. Σωµατεία µικτής εθνικής σύνθεσης (µε Έλληνες, Ισραηλίτες, 

µουσουλµάνους και άλλους). 
Συντεχνία Οπωροπωλών και Λαχανοπωλών, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, του οποίου 

σκοποί ήταν η εξύψωση της ηθικής, οικονοµικής και επαγγελµατικής κατάστασης των µελών και 
η αλληλεγγύη µεταξύ τους. Ιδρύθηκε στις 23-4-1914, ώρα 17.00’, στο καφενείο Λιτόχωρον, από 
47 ιδρυτικά µέλη –14 Έλληνες και 33 Ισραηλίτες–, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ευάγγελος 
∆αµιανός. 

Συντεχνία Λαχανοπωλών Θεσσαλονίκης (καβάφηδες), αλληλοβοηθητική οργάνωση, που 
ιδρύθηκε στις 25-11-1914, µικτής εθνικής σύνθεσης από Έλληνες και Ισραηλίτες (τα ιδρυτικά 
µέλη 8 και 20 αντίστοιχα, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 2 και 8). Πρόεδρος ήταν ο 
Γεώργιος Μαρέττης. 

Σωµατείον Αλευροπωλών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1916, από 25 ιδρυτικά 
µέλη –10 Έλληνες, 15 Ισραηλίτες–, µε σκοπό την προστασία και προαγωγή των συµφερόντων 
τους. Το 1918, στον τίτλο προστέθηκε η επωνυµία η ∆ήµητρα. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης 
Πετσάλης. 



Συνδικάτον Ιχθυοπωλών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που ιδρύθηκε στις 
18-9-1917, στο καφενείο Σουφλίον –στην οδό Εθνικής Αµύνης–, από 91 ιδρυτικά µέλη –34 
Έλληνες, 57 Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Μπιµπίλας. 

Σωµατείον Γαλακτοπωλών η Ανάπτυξις. Αλληλοβοηθητικό, ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 
1917, από 56 ιδρυτικά µέλη Έλληνες, Ισραηλίτες, µουσουλµάνους και άλλους επαγγελµατίες 
σλαβικής καταγωγής. 

Συντεχνία Λαχανεµπόρων Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο 1918, από 21 ιδρυτικά µέλη –10 Έλληνες, 11 Ισραηλίτες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Αστέριος Παπαποστόλου. 

Σωµατείον Ανθρακοπωλών η Πρόοδος. Ήταν αλληλοβοηθητικό και ιδρύθηκε το Μάιο 
1918, από 20 ιδρυτικά µέλη –8 Έλληνες, 12 Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος 
Σταµατόπουλος. 

Σύνδεσµος Αλατεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1918, µε σκοπό την 
προστασία των συµφερόντων των µελών. Είχε 11 ιδρυτικά µέλη –7 Έλληνες, 4 Ισραηλίτες. 
Πρόεδρος ήταν ο Τζων Στεφανίδης. 

Συντεχνία Μικροπωλητών και Πλανοδίων Λαχανοπωλών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 
Νοέµβριο 1919, µε αλληλοβοηθητικούς σκοπούς, από 46 ιδρυτικά µέλη (Έλληνες και 
Ισραηλίτες). Πρόεδρος ήταν ο Μάρκος Καλλιγιάννης. 

Συντεχνία Λαχανεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1920, από 43 µέλη –19 
Έλληνες, 24 Ισραηλίτες–, και προωθούσε τα συµφέροντα του κλάδου. Πρόεδρος ήταν ο 
Αστέριος Στούµπος. 

Σωµατείον Πωλητών Καυσοξύλων. ∆ηµιουργήθηκε το Μάιο 1920, από 26 ιδρυτικά µέλη 
–13 Έλληνες, 13 Ισραηλίτες–, για να προστατεύσει τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Αθανάσιος Ζλατάνος. 

Σύλλογος Εµπόρων Συσκευασµένων Καπνών και Σιγαρέττων. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 
1921, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων των µελών. Επί 28 ιδρυτικών µελών, 16 ήταν 
Έλληνες, 11 Ισραηλίτες και ένας µουσουλµάνος. Πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος Ασκεπίδης. 

Λέσχη Πολιτών του Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. Ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο 1921, µε σκοπό την αµοιβαία προσέγγιση Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Τα 30 
ιδρυτικά µέλη ήταν έµποροι, υπάλληλοι σερβικών επιχειρήσεων κ.ά. Πρόεδρος ήταν ο Risto 
Dingaratz. 

Εµπορικόν και Βιοµηχανικόν Επιµελητήριον των Πολιτών του Βασιλείου Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων. Αποτέλεσε το δεύτερο –µετά τη Λέσχη– βήµα εκπροσώπησης των 
συµφερόντων της γείτονος χώρας. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1921, από 33 ιδρυτικά µέλη –Σέρβοι, 
Ισραηλίτες και Έλληνες–. Πρόεδρος ήταν πάλι ο Risto Dingaratz  

Σύνδεσµος Εµπόρων Αποικιακών. Σκοπό είχε την ηθική υποστήριξη των µελών και την 
προαγωγή των συµφερόντων τους. Ιδρύθηκε στις 13-12-1921 στην αίθουσα του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου –στην οδό Βότση 33–. Επί 22 ιδρυτικών µελών, 17 ήταν 
Ισραηλίτες και 5 Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Ζήσης Βέρρος. 

Σύνδεσµος ∆ερµατεµπόρων Θεσσαλονίκης (Association des nιgociants en cuirs et 
peaux), σωµατείο που εκπροσωπούσε τα συµφέροντα του κλάδου. Ιδρύθηκε στις 22-3-1923, στο 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, από 16 ιδρυτικά µέλη –10 Ισραηλίτες, 6 Έλληνες–, και 
πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆. Τσιολέκας. 

Σύλλογος Αλευρεµπόρων Θεσσαλονίκης (Syllogue des nιgociants en farines). Ιδρύθηκε 
τον Απρίλιο 1923, για να προαγάγει τα συµφέροντα των µελών. Παρέστησαν 15 ιδρυτικά µέλη –
8 Έλληνες, 7 Ισραηλίτες– και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μωύς Λεβή. 

Σύλλογος Γενηµατεµπόρων Θεσσαλονίκης (Syllogue des nιgociants en cιrιales), 
οργάνωση µε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 14-4-1923 στο 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, από 16 ιδρυτικά µέλη –9 Ισραηλίτες, 7 Έλληνες–. 
Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Μποβολέτης. 



Σύνδεσµος Ελαιοεµπόρων Θεσσαλονίκης, σωµατείο µε σκοπό την υποστήριξη των 
συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 2-5-1923, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 
από 11 ιδρυτικά µέλη –6 Ισραηλίτες, 5 Έλληνες–. Πρόεδρος ήταν ο Σταύρος Γρηγοριάδης. 

Σύνδεσµος Ξυλεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1923, µε σκοπό την 
προαγωγή των συµφερόντων του κλάδου. Είχε 41 µέλη –11 Έλληνες, 22 Ισραηλίτες, 8 
µουσουλµάνοι–, µε πρόεδρο το Γεώργιο Κασιµάτη. 

Σύνδεσµος Ζωεµπόρων Θεσσαλονίκης ο Άγιος ∆ηµήτριος. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο 
1923, µε καταστατικό σκοπό την εµπέδωση αλληλεγγύης µεταξύ των µελών. Συµµετείχαν 47 
ιδρυτικά µέλη –21 Έλληνες, 11 Ισραηλίτες, 15 µουσουλµάνοι– και πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Πέτρος Ζιµουλτόπουλος. 

Σύνδεσµος Φαρµακεµπόρων. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο 1923, µε σκοπό να προωθήσει τα 
οικονοµικά και επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών του. Επί 16 ιδρυτικών µελών, 12 ήταν 
Ισραηλίτες και 4 Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Κράλλης. 

Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Μπαζάρ. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1924, από 16 ιδρυτικά µέλη –13 
Έλληνες, 3 Ισραηλίτες–, µε σκοπό να προωθήσει τα συµφέροντά τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο 
Αθανάσιος Καλλιδόπουλος. 

Συντεχνία Ζωεµπόρων Θεσσαλονίκης, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που ιδρύθηκε το 
Μάρτιο 1925, µε ηθικούς και οικονοµικούς σκοπούς. Είχε 16 ιδρυτικά µέλη –8 Έλληνες, 8 
Ισραηλίτες– και πρόεδρο το Στυλιανό Βαρουχάκη. 

Οµοσπονδία Καπνοπωλών χονδρικής πωλήσεως Μακεδονίας Θράκης, οργάνωση για την 
προστασία των συµφερόντων των µελών της. Ιδρύθηκε στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο, στις 28-12-1924, από 12 ιδρυτικά µέλη –9 Έλληνες και 3 Ισραηλίτες. Πρόεδρος, 
και σε αυτό επίσης το σωµατείο, εκλέχθηκε ο Νικόλαος Ασκεπίδης. 

Σύλλογος Εµπόρων Ακατεργάστων ∆ερµάτων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Μάιο 1925, 
από 42 ιδρυτικά µέλη –14 Έλληνες, 28 Ισραηλίτες–, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων 
τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μιχαήλ Μαυροβίτης. 

Σύλλογος Σιδηρεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1925, από 20 ιδρυτικά 
µέλη –3 Έλληνες, 16 Ισραηλίτες, ένας Αρµένιος–, µε σκοπό την ενίσχυση των συµφερόντων 
τους. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γκρον Σιαµπετατζιάν. 

Ένωσις Χαρτεµπόρων και Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης. ∆ηµιουργήθηκε τον Ιούνιο 
1925, µε σκοπό την ενίσχυση των συµφερόντων των µελών της. Παρέστησαν 16 ιδρυτικά µέλη –
9 Έλληνες, 7 Ισραηλίτες. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Κούµενος. Μεταξύ των µελών, 
συµπεριλαµβανόταν ο χαρτέµπορος Αλβέρτος Αρδίττι, παλαιό στέλεχος του σοσιαλιστικού 
κινήµατος από την εποχή της τουρκοκρατίας. 

Σύλλογος Εµπόρων Χρωµάτων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1925, µε σκοπό να 
προασπίσει τα συµφέροντα των µελών. Παρέστησαν 23 ιδρυτικά µέλη –13 Έλληνες, 10 
Ισραηλίτες– και εκλέχθηκε πρόεδρος ο Λάζαρος Θεοδωρίδης. 

Συντεχνία Πτηνοαυγοπωλών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, µε 
καταστατικό σκοπό την αλληλεγγύη µεταξύ των µελών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1925, από 28 
ιδρυτικά µέλη. Στο 7µελές διοικητικό συµβούλιο ήταν εκλεγµένοι 4 Έλληνες και 3 Ισραηλίτες, 
µε πρόεδρο τον Αλέξανδρο Γαβριήλ. 

Ένωσις Υαλεµπόρων Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1925, µε σκοπό την 
προστασία των συµφερόντων των µελών. Συµµετείχαν 38 ιδρυτικά µέλη –8 Έλληνες, 30 
Ισραηλίτες– και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Elie Benveniste. 

Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 
1927, µε σκοπό την προαστασία των συµφερόντων των µελών. Συµµετείχαν 61 ιδρυτικά µέλη –
35 Έλληνες, 26 Ισραηλίτες– και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Λ. Κασάπογλου. 

Ένωσις Πλανοδίων Γαλακτοπωλών. Ιδρύθηκε το Σάββατο 7-5-1927, ώρα 10.00’, από 7 
ιδρυτικά µέλη, µε σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων τους, και γενικός γραµµατέας 
εκλέχθηκε ο Αστέριος Μποτζιχάρης. 



Συντεχνία Οπωροπωλών λιανικής πωλήσεως, σωµατείο για την προάσπιση των 
συµφερόντων του κλάδου. Ιδρύθηκε την Παρασκευή 30-9-1927, ώρα 16.00’, από 31 ιδρυτικά 
µέλη –13 Ισραηλίτες, 18 Έλληνες–. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο ∆. Μασουρίδης. 

 
1.3.1.1.3.8. Εκτός από τα παραπάνω σωµατεία, των οποίων τα µέλη ήταν κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης, στην ίδια κατηγορία δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα ανήκαν επιπλέον 
και ορισµένα µε µέλη που ζούσαν στην περιφέρεια της πόλης:  

Συντεχνία Παντοπωλών Λαγκαδά, µε έδρα το Λαγκαδά. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο, 
ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1918, από 23 ιδρυτικά µέλη –22 Έλληνες, ένας Ισραηλίτης–. Πρόεδρος 
ήταν ο Αθανάσιος Γεωργιάδης. 

Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Λαγκαδά, µε έδρα το Λαγκαδά. Είχε σκοπό την προαγωγή 
των συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1926, από 35 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος 
εκλέχθηκε και πάλι ο Αθανάσιος Γεωργιάδης [πολυκλαδικό σωµατείο]. 

Σύνδεσµος Εµπορευοµένων Λιαριγκόβης ο Άγιος Γεώργιος, µε έδρα τη Λιαριγκόβη. 
Πολυκλαδικό σωµατείο µε αλληλοβοηθητικές αρχές, ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1920, από 28 ιδρυτικά 
µέλη, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος ∆ηµητρακούδας. 

 
1.3.1.1.4. Προσωπικές υπηρεσίες 
Αδελφότης Κουρέων Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητικό σωµατείο στην ελληνική 

κοινότητα της οθωµανικής Θεσσαλονίκης, του οποίου το πρακτικό ίδρυσης, µε την επωνυµία 
Συντεχνία Κουρέων Θεσσαλονίκης, χρονολογείται από το 1906. Τα πρακτικά συνεδριάσεων της 
Συντεχνίας κατασχέθηκαν το 1910 από τις οθωµανικές αρχές (ίσως για δράση υπέρ της 
Ελλάδας). Στις 22-12-1914, υποβλήθηκε αίτηση του σωµατείου προς το Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης για αναγνώριση, που την υπέγραφαν 7 άτοµα ως ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος ήταν ο 
∆ηµήτριος Χατζηκώστας. Τον Ιούνιο 1917, η οργάνωση ανασυστάθηκε, µε 57 άτοµα ως 
ιδρυτικά µέλη, υπό το νέο τίτλο Σωµατείον των εν Θεσσαλονίκη Κουρέων, και µε καταστατικό 
σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη µεταξύ των µελών. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης 
Τσιτσικλής. 

Σύνδεσµος Ισραηλιτών Κουρέων Καταστηµαταρχών η Αδελφότης. Ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο 1919, µε σκοπό την ηθική και υλική ανάπτυξη των µελών. 

 
1.3.1.1.5. Ελευθέρια επαγγέλµατα. 
 
1.3.1.1.5.1. Ιατρική, φαρµακευτική. 
Ιατρικός Σύνδεσµος. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1914, από 12 ιδρυτικά µέλη, µε ηθικούς 

σκοπούς –την προαγωγή της ιατρικής επιστήµης. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Πεντζίκης. 
Φαρµακευτικός Σύνδεσµος. ∆ηµιουργήθηκε το ∆εκέµβριο 1914, µε σκοπούς την πρόοδο 

της φαρµακευτικής και τη βελτίωση της θέσης των φαρµακοποιών. Παρέστησαν 14 ιδρυτικά 
µέλη και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γαβριήλ Πεντζίκης. 

Σύνδεσµος Οδοντοϊατρών Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 1917, από 8 ιδρυτικά 
µέλη –5 Έλληνες, 3 Ισραηλίτες–, µε σκοπό την επιστηµονική και υλική ανύψωση αυτών. 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Νικολάου. 

Σύνδεσµος Οδοντοϊατρών Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1923, µε σκοπό την 
προαγωγή της επιστήµης και τα συµφέροντα των µελών. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης 
Χατζηνικολάου. 

Φαρµακευτική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, σωµατείο µε σκοπό την αλληλεγγύη και τα 
συµφέροντα του κλάδου, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 1927, από 7 ιδρυτικά µέλη. Είχε πρόεδρο 
το ∆ηµήτριο ∆ηµητριάδη. 

 
1.3.1.1.5.2. Νοµικά. 



Σύλλογος ∆ικαστικών Κλητήρων περιφερείας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
αλληλοβοηθητικό σωµατείο, που προωθούσε επίσης την ηθική ανύψωση του επαγγέλµατος. 
Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1915, από 26 ιδρυτικά µέλη Έλληνες, µε πρόεδρο το Θ. Ζάχο. 

Σύλλογος Συµβολαιογράφων Θεσσαλονίκης. Είχε οικονοµικούς στόχους προς όφελος 
των µελών, προωθώντας παράλληλα την αλληλεγγύη µεταξύ τους. Ιδρύθηκε το Μάιο 1927, από 
17 ιδρυτικά µέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Χαρ. Καρυοφύλλης. 

 
1.3.1.1.5.3. Θρησκευτικοί λειτουργοί. 
Ιερατικός Σύνδεσµος Προσφύγων Ιερέων, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, ιδρυθέν στις 8-2-

1917, από 26 ιδρυτικά µέλη, µε πρόεδρο τον Αλέξανδρο Γονέµη. 
Ιερατικός Σύνδεσµος Επαρχίας Θεσσαλονίκης, σωµατείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1918, 

µε σκοπό την ηθικοθρησκευτική µόρφωση. Τελούσε υπό την εποπτεία του µητροπολίτη 
Γενναδίου, ο οποίος ήταν και πρόεδρος αυτού. 

 
1.3.1.1.5.4. Τέχνες. 
∆ιεθνής Ένωσις Χοροδιδασκάλων Νέων Χωρών. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1926, µε 

σκοπούς την αλληλεγγύη µεταξύ των µελών και την οικονοµική τους άνοδο. Τα 9 ιδρυτικά µέλη 
απασχολούνταν σε τρία χοροδιδασκαλεία, τα “Απόλλων”, “Λουξ” και “Πανελλήνιον”. Από την 
άποψη της εθνικότητας, τα 2 ήταν Ισραηλίτες (του “Απόλλων”) και τα 7 Έλληνες. Πρόεδρος 
ήταν ο Γεώργιος Αναγνώστου (του “Απόλλων”) και γραµµατέας ο Πασχάλης Τσελούδης (του 
“Λουξ”). 

Σύλλογος Οργανοπαικτών Θεσσαλονίκης η Μούσα, αλληλοβοηθητικό σωµατείο, µε 
σκοπό επίσης την προώθηση των συµφερόντων  των ατόµων που αυτοαπασχολούνταν σε αυτό το 
επάγγελµα. Ιδρύθηκε στις 19-2-1928, ώρα 11.00’, στα γραφεία του σωµατείου –στην οδό 
Βαγλαµαλή 6–, από 12 ιδρυτικά µέλη, τα εξής: Αντώνιος Τούµπανος, Παναγιώτης Μονιώδης, 
Γεώργιος Καλύβας, Λάµπρος Καραµπετιάδης, Ανδρέας Σισµάνογλου, Γεώργιος Χρυσάφης, 
Πιτίκ Καζαντζιάν, Γεώργιος Γιανίρης, Φώτιος Φωτίου, Ανάστος Παπανδρέου, Α. Τσακίρης, 
Παναγιώτης Πετρίδης. Στο πενταµελές προσωρινό διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν οι: 
πρόεδρος Αντώνιος Τούµπανος, γενικός γραµµατέας Παναγιώτης Μονιώδης, ταµίας Γεώργιος 
Καλύβας, σύµβουλοι Λάµπρος Καραµπετιάδης και Ανδρέας Σισµάνογλου. 

 
1.3.1.1.5.5. Ενηµέρωση. 
Σύνδεσµος Περιοδικού Τύπου Θεσσαλονίκης. Είχε σκοπούς την αλληλεγγύη µεταξύ των 

δηµοσιογράφων τύπου και την προστασία των συµφερόντων τους. Ιδρύθηκε στις 23-1-1917, από 
14 ιδρυτικά µέλη Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Χαρ. Ανεµογιάννης, εµποροµεσίτης (δηλαδή άτοµο 
άσχετου επαγγέλµατος) και γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Πίππης. 

 
1.3.1.1.5.6. Παιδεία. 
Σύλλογος ∆ιευθυντών Ισραηλιτικών Ιδιωτικών Σχολών. Ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 1921, 

µε σκοπούς την προστασία των συµφερόντων των µελών και την ηθική υποστήριξη της 
θρησκείας τους. 

 
1.3.1.2. Μετά το 1928: 
 
1.3.1.2.1. Έργα υποδοµής. 
Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Βορείου Ελλάδος, 1-8-1935. 
Ταµείον Αλληλοβοηθείας Εργοληπτών Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης, 25-11-1936. 
 
1.3.1.2.2. Μεταφορές, συγκοινωνίες. 
 
1.3.1.2.2.1. Συγκοινωνίες. 



 
1.3.1.2.2.1.1. Χερσαία µέσα. 
Ένωσις Ιδιοκτητών Λεωφορείων η Αγία Βαρβάρα, 15-4-1929. 
Σωµατείον Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί ο Ερµής, 20-3-1930. 
Ένωσις Λεωφορείων Γραµµής Εξοχών, 15-3-1933. 
Ένωσις Ιδιοκτητών Λεωφορείων Περιοχής Πόλεως Θεσσαλονίκης, 10-7-1933. 
Σωµατείον Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης-

περιχώρων, 21-7-1934. 
 
1.3.1.2.2.1.2. Θαλάσσια συγκοινωνία. 
Ένωσις Ιδιοκτητών Πετρελαιοκινήτων ή Ατµοκινήτων Σκαφών Συγκοινωνίας Κόλπου 

Θεσσαλονίκης, 12-4-1934. 
 
1.3.1.2.2.2. Μεταφορές. 
 
1.3.1.2.2.2.1. Χερσαία µέσα. 
Σωµατείον Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, 15-11-1932. 
Σωµατείον Ιδιοκτητών Επαγγελµατικών Φορτηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, 21-7-

1934. 
Σύνδεσµος Αποστολέων-Παραληπτών Σ.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης, 10-3-1936. 
Σύνδεσµος των εν Θεσσαλονίκη Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεποµένων Αυτοκινήτων 

∆ηµοσίας Χρήσεως η Πρόοδος, 25-5-1939. 
 
1.3.1.2.2.2.2. Θαλάσσιες µεταφορές. 
Ένωσις Εµποροπλοιάρχων Θεσσαλονίκης ο Άγιος Νικόλαος, 30-3-1930. 
Ένωσις Πλοιοκτητών Προµηθευτών και Φορτοεκφορτωτών Αµµοχαλίκων, 12-4-1934. 
Ναυτικός Σύνδεσµος Άγιος Νικόλαος, 30-11-1937. 
 
1.3.1.2.2.2.3. Φορτώσεις κ.λπ. 
Σωµατείον Παραδοτών και Ζυγιστών Εµπορευµάτων Λιµένος και Προλιµένος 

Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 5-5-1932. 
Σύνδεσµος Ζυγιστών (Κανταρτζήδων) Θεσσαλονίκης, 12-4-1934.  
 
1.3.1.2.3. Πίστη, ανταλλαγή, µεσολάβηση. 
 
1.3.1.2.3.1. Κλάδος ασφαλίσεων. 
Ένωσις των εις Χρυσάς ∆ραχµάς Ασφαλισµένων υπό της Αν. Νοµ. Ετ. η Ανατολή, 15-2-

1929. 
Σύνδεσµος Πρακτόρων Πυρασφαλειών Θεσσαλονίκης, 15-12-1933. 
Ένωσις Επαγγελµατιών Ασφαλιστών-Παραγωγών Μακεδονίας, 30-11-1940. 
 
1.3.1.2.3.1.2. Μεσιτείες. 
Σύνδεσµος των Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων Βορείου Ελλάδος, 30-5-1930. 
Σύλλογος Πραγµατογνωµόνων και Καπνοµεσιτών Θεσσαλονίκης, 10-4-1931. 
Σύνδεσµος Παραγγελειοδόχων Προµηθευτών Φαρµακευτικών Προϊόντων και 

Φαρµάκων, 18-2-1936. 
Επαγγελµατικόν Σωµατείον Μεσιτών Ελαιών Θεσσαλονίκης, 7-6-1937. 
Σύνδεσµος Μεσιτών Σφαγίων Ζώων και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Ελευθέρας Ζώνης 

Θεσσαλονίκης, 30-6-1937. 
Σύνδεσµος Μεσιτών ∆ηµητριακών, 22-10-1937. 
 



1.3.1.2.3.1.3. Χρηµατιστές. 
Σωµατείον Αργυραµοιβών Θεσσαλονίκης, 24-10-1932. 
 
1.3.1.2.3.1.4. ∆άνεια. 
Ένωσις ∆ανειστών εις Ξένον Συνάλλαγµα Μακεδονίας, 10-8-1932. 
Ένωσις Ενυποθήκων εν γένει ∆ανειστών, 1-11-1932. 
Σύνδεσµος Πιστωτών προς Αγρότας Βορείου Ελλάδος, 21-7-1934. 
 
1.3.1.2.4. Εµπόριο κ.λπ. 
Σύνδεσµος Προσφύγων Παλαιοπωλών Αγοράς (Μπιτ-Παζάρ), 31-12-1928. 
Ένωσις Εµπόρων Αυτοκινήτων, Ελαστικών, Ανταλλακτικών Βορείου Ελλάδος, 31-12-

1928. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Οπωρών Θεσσαλονίκης, 10-3-1929. 
Σωµατείον Ιχθυοπωλών Λιµνών ο Άγιος Βασίλειος, 11-3-1929. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Οπώρων και Εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης, 20-4-1929. 
Ένωσις Μικροπωλητών Παναγίας Χαλκέων ο Φοίνιξ, 30-10-1929. 
Σύλλογος Παντοπωλών, 20-12-1929. 
Σύνδεσµος Υπαιθρίων Μικροπωλητών Θεσσαλονίκης, 10-3-1930. 
Σύνδεσµος Πανδοχέων ο Άγιος ∆ηµήτριος, 20-3-1930. 
Σύνδεσµος Ενοικιαστών Επαγγελµατιών Περιοχής Βαρδαρίου, 21-3-1930. 
Ένωσις Πλανοδίων Μικροπωλητών Θεσσαλονίκης, 30-3-1930. 
Συντεχνία Λαχανοπροµηθευτών, 30-3-1930. 
Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Παζάρ Θεσσαλονίκης, 30-4-1931.  
Ένωσις Ιχθυοπωλών Θεσσαλονίκης, 10-8-1931. 
Σύνδεσµος Παγοζυθεµπόρων Θεσσαλονίκης, 1-11-1931. 
Σωµατείον Πρατηριούχων Βενζίνης, 15-3-1932. 
Ένωσις Πρατηριούχων Σιγαρέττων Χονδρικής Πωλήσεως Θεσσαλονίκης, 15-4-1932. 
Εθνική Ένωσις Μικροεπιτηδευµατιών ο Άγιος ∆ηµήτριος, 5-5-1932. 
Σωµατείον Πλανοδίων Ανθρακοπωλών η Αναγέννησις, 5-5-1932. 
Σωµατείον Καταστηµαταρχών Ανθρακοπωλών Τούµπας και των πέριξ ο Άγιος 

∆ηµήτριος, 5-5-1932. 
Σωµατείον Παλαιοπωλών Θεσσαλονίκης, 10-8-1932. 
Σύνδεσµος Οπλοπωλών Θεσσαλονίκης, 24-10-1932. 
Ένωσις Μικροπωλητών η Οµόνοια, 15-12-1932. 
Σύλλογος Αλευρεµπόρων Εγχωρίων Αλεύρων Θεσσαλονίκης, 31-12-1932. 
Σύλλογος Εµπόρων Σιδηρικών Θεσσαλονίκης, 15-3-1933. 
Σωµατείον Ρωποπωλών και Χρωµατοπωλών Θεσσαλονίκης, 15-11-1933.  
Ένωσις Ελλήνων Παντοπωλών Θεσσαλονίκης, 15-12-1933. 
Σωµατείον Αρωµατοπωλών της Ελλάδος, 12-4-1934. 
Σωµατείον Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Ελληνοαλβανικόν Επιµελητήριον, 21-7-1934. 
Σωµατείον Ιχθυοπωλών Αγοράς Μοδιάνο η Αλληλεγύη, 21-7-1934. 
Σωµατείον Πλανοδίων Ιχθυοπωλών, 12-11-1934. 
Ταµείον Αλληλοβοηθείας και Προνοίας Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, 1-1-1935. 
Εµπορικός Σύλλογος Ξηρών Καρπών και Εσπεριδοειδών Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 
Ελληνοαµερικανικόν Επιµελητήριον, 15-11-1935. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγέων Σφαγίων και Κτηνοτροφικών Προϊόντων, 5-1-1936. 
Πανελλήνιος Ένωσις Εµπόρων Γραµµοφώνων, 10-1-1936. 
Σύλλογος Υφασµατεµπόρων Θεσσαλονίκης, 16-4-1936. 
Ένωσις Επαγγελµάτων Μικρεµπόρων και Βιοτεχνών, 15-6-1936. 
Σύνδεσµος Συνοικιακών Καταστηµαταρχών Ψιλικοπωλών, 25-11-1936. 



Σύνδεσµος Επαγγελµατιών η Ένωσις, 25-11-1936. 
Σύνδεσµος Πρατηριούχων Τροφίµων Θεσσαλονίκης, 9-1-1937. 
Σύλλογος Ελαιοεµπόρων Θεσσαλονίκης, 9-1-1937. 
Εθνικός Σύνδεσµος Υπαιθρίων Στασίµων Μικροπωλητών Θεσσαλονίκης, 12-3-1937. 
Σύνδεσµος Τροφοδοτών Ατµοπλοίων Λιµένος Θεσσαλονίκης, 7-6-1937. 
Σύλλογος Εµπόρων Παρασκευαστών Μαγειρικού Λίπους Θεσσαλονίκης, 22-10-1937. 
Ένωσις Εµπόρων Ελαιών Θεσσαλονίκης, 4-12-1937. 
Σωµατείον Ιχθυοπωλών Χονδρικής Πωλήσεως Θεσσαλονίκης, 30-12-1937. 
Ταµείον Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης η Οικονοµία, 30-12-1937. 
Σύνδεσµος Εµπόρων ∆ασικών Προϊόντων Θεσσαλονίκης, 11-3-1938. 
Συντεχνία Καταστηµαταρχών Ιχθυοπωλών Θεσσαλονίκης, 11-3-1938. 
Σύνδεσµος Ποτοπωλών Νοµού Θεσσαλονίκης, 5-5-1938. 
Σύνδεσµος Τυροπωλών Καταστηµαταρχών, 30-6-1938. 
Σύλλογος Εµπόρων Παρασκευαστών Αλιπάστων, 25-7-1938. 
Επαγγελµατικόν Σωµατείον Πωλητών Ειδών Νοµής και Εγχωρίων Προϊόντων η 

∆ήµητρα, 25-8-1938.  
Σύνδεσµος Ζωεµπόρων Σφαγίων Θεσσαλονίκης, 12-11-1938.  
Σύνδεσµος Μικροπωλητών Οπωρολαχανοπωλών Καταστηµαταρχών Θεσσαλονίκης, 11-

12-1938. 
Εθνική Ένωσις Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, 13-4-1939. 
Σωµατείον Πλανοδίων Παλαιοπωλών Θεσσαλονίκης η Οµόνοια, 13-4-1939. 
Εθνικόν Σωµατείον Πλανοδίων Οπωρολαχανοπωλών Θεσσαλονίκης, 13-4-1939. 
Εθνικόν Σωµατείον Πρακτόρων Ακαθάρτου Πετρελαίου, 25-5-1939. 
Σύνδεσµος Εισαγωγέων Εµπόρων Ραδιοφώνων Βορείου Ελλάδος, 25-5-1939. 
Εθνικόν Σωµατείον Πωλητών Ετοίµων Υποδηµάτων και Σανδαλίων Θεσσαλονίκης, 25-

5-1939. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Συσκευαστών Αλιπάστων Ιχθύων Θεσσαλονίκης, 17-12-1939. 
Σύνδεσµος Ενοικιαστών ∆ηµοτικής Λαϊκής Αγοράς Βλάλη, 25-2-1940. 
Ένωσις Πλανοδίων Παγοπωλών Θεσσαλονίκης, 25-4-1940. 
Εθνικός Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Λιανικής Πωλήσεως Αεριούχων Ποτών ο 

Όλυµπος, 10-8-1940. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Εξαγωγέων Γεωργικών Προϊόντων Επαρχιών Μακεδονίας, 31-8-

1940. 
Σύνδεσµος Εµπόρων Οσπρίων Θεσσαλονίκης, 30-11-1940. 
Σωµατείον Εµπόρων Χονδρικής Πωλήσεως Αποικιακών και Εγχωρίων Προϊόντων, 31-

12-1940. 
Εκτός Θεσσαλονίκης:  
Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Σωχού, 10-2-1930. 
Σύλλογος Επαγγελµατιών Ζαγκλιβερίου, 10-7-1930. 
Σωµατείον Παντοπωλών Βασιλικών η Πρόοδος, 30-12-1930. 
 
1.3.1.2.5. Προσωπικές υπηρεσίες. 
Σύνδεσµος ∆ιεκπεραιωτών Στρατολογικών ∆ιοικητικών και Συναφών Υποθέσεων, 15-6-

1932. 
 
1.3.1.2.6. Ελευθέρια επαγγέλµατα. 
 
1.3.1.2.6.1. Ιατρική, φαρµακευτική. 
Σύλλογος Πτυχιούχων Οδοντιάτρων Μακεδονίας, 10-6-1929. 
Σύνδεσµος Επιστηµόνων Μαιών Μακεδονίας, 1-1-1935. 
Ένωσις Μικροβιολόγων Υγιεινολόγων Ιατρών Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 



Ένωσις Ιδιωτικών Κλινικών, 11-3-1938. 
Πανελλήνιος Ένωσις Φαρµακοποιών-Μικροβιολόγων, 30-3-1938. 
Πανελλήνιος Ένωσις Παρασκευαστών Φαρµακοποιών, 16-1-1939. 
 
1.3.1.2.6.2. Νοµικά. 
Σύλλογος Ποινικών Κλητήρων Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
 
1.3.1.2.6.3. Οικονοµικά. 
Ένωσις Αποφοίτων ∆ηµοσίας Εµπορικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 15-1-1930. 
Σύνδεσµος Πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών 

Βορείου Ελλάδος, 12-4-1934. 
Σύλλογος Λογιστών Θεσσαλονίκης, 22-10-1937. 
 
1.3.1.2.6.4. Τέχνες. 
Εθνική Επαγγελµατική Ένωσις ∆ιδασκάλων Χορού Ελλάδος, 5-9-1931. 
Ένωσις Ζωγράφων και Επιγραφειών Βορείου Ελλάδος, 21-7-1934. 
Ένωσις Σχεδιαστών Μακεδονίας-Θράκης, 9-1-1937. 
Κινηµατογραφική Ένωσις Βορείου Ελλάδος, 25-5-1939. 
 
1.3.1.2.6.5. Ενηµέρωση. 
Συνδικάτον Ελληνικού Τύπου Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 
Ένωσις ∆ιαφηµιστών Μακεδονίας-Θράκης, 30-6-1938. 
 
1.3.1.2.6.6. ∆ιάφορα. 
Εθνική Ένωσις Επαγγελµατιών Παιγνίων Νόµου 2916, 29-3-1932. 
Σύνδεσµος Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Μακεδονίας-Θράκης, 15-11-1935. 
Σύλλογος Καταστηµαταρχών και Πλανοδίων Σκοπευτηρίων Θεσσαλονίκης, 30-6-1939. 
 
1.3.2. Οι οργανώσεις των απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εργάτες, 

υπάλληλοι) και των στρωµάτων εργαζοµένων-αυτοαπασχολουµένων που συγγένευαν µε την 
εργατική τάξη. 

 
1.3.2.1. Προ του 1928: 
 
1.3.2.1.1. Μεταφορές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. 
 
1.3.2.1.1.1. Μέλη εργάτες. 
 
1.3.2.1.1.1.1. Τροχιόδροµοι: 
Έχουµε ήδη µνηµονεύσει, µε την αναφορά στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, έξι 

σωµατεία, τα: Τροχιοδροµικός Σύνδεσµος Υπαλλήλων η Αλληλοβοήθεια, Σύνδεσµος 
Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, Νέος Σύνδεσµος Εργατών 
Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης, Όµιλος Μακεδόνων Τροχιοδροµικών και 
Ηλεκτροτεχνικών, Ένωσις Προσφύγων Τροχιοδροµικών και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 
Σύνδεσµος Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης η Ένωσις. 

 
1.3.2.1.1.1.2. Σιδηρόδροµοι: 
Σύνδεσµος Σιδηροδροµικών Υπαλλήλων Μακεδονίας, 31-5-1919. 
Σύνδεσµος Αλληλοβοηθείας Προσφύγων Σιδηροδροµικών, 23-2-1924. 
Ένωσις Νεοπροσληφθέντων Σιδηροδροµικών Μακεδονίας, 5-12-1925. 
Επαγγελµατικός Σύνδεσµος Σιδηροδροµικών Μακεδονίας, 27-2-1926. 



Τεχνικός Όµιλος Κλάδου Ελξεως Σιδηροδροµικών Υπαλλήλων Μακεδονίας (ΤΟΚΕ), 
20-3-1926. 

 
1.3.2.1.1.1.3. Θαλάσσιες οδοί: 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Εταιρείας Λιµένος Θεσσαλονίκης, 25-10-1924. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Ναυτικών και συναφών Επιχειρήσεων, 21-5-1927. 
Ένωσις Ναυτεργατών Θεσσαλονίκης, 17-3-1928. 
 
1.3.2.1.1.1.4. Ταχυδροµεία, τηλέγραφοι, τηλέφωνα:  
Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού ΤΤΤ Θεσσαλονίκης, 9-3-1919. 
Νέα Επαγγελµατική Ένωσις Υπαλλήλων ΤΤΤ. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων ΤΤΤ. 
Ένωσις Εργατών Συνεργείων Τηλεγράφων και Τηλεφώνων Μακεδονίας, 8-7-1924. 
 
1.3.2.1.1.2. Μέλη εργάτες και αυτοαπασχολούµενοι. 
 
1.3.2.1.1.2.1. Εντός πόλης. 
Σύνδεσµος Εργατών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 19-3-1919. 
Σύνδεσµος Εργατών Αχθοφόρων Λιµένος Θεσσαλονίκης, 22-2-1920. 
Σύνδεσµος Εργατών Αχθοφόρων Κοµιστικής Υπηρεσίας Τελωνείου Θεσσαλονίκης, 28-

1-1922. 
Σωµατείον Αχθοφόρων Λιµένος Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 30-6-1922. 
Σωµατείον Εργατών Μεταφοράς Λιµένος Θεσσαλονίκης η Αδελφότης, 30-6-1922. 
Σύνδεσµος Γαιανθρακεργατών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 16-4-1923. 
Σωµατείον Ελλήνων Εργατών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 27-6-1923. 
Σύνδεσµος Εργατών Καραγωγέων Θεσσαλονίκης, 7-8-1923. 
Εθνικός Εργατικός Σύνδεσµος Λιµένος Θεσσαλονίκης, 2-2-1924. 
Σωµατείον Επαγγελµατιών Προσφύγων Εργατών Φορτοεκφορτώσεως και Μεταφορών 

Θεσσαλονίκης, 31-1-1925. 
Εθνική Ένωσις Εργατών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 23-5-1925. 
Εθνική Ένωσις Φορτοεκφορτωτών Γαιανθράκων Λιµένος Θεσσαλονίκης, 23-5-1925. 
Ένωσις Αχθοφόρων Τελωνείου Σιδηροδροµικών Σταθµών Θεσσαλονίκης, 6-6-1925. 
Σύνδεσµος Φορτοεκφορτωτών (οικοδοµησίµου ξυλείας) περιφερείας Λευκού Πύργου 

Θεσσαλονίκης, 19-10-1925. 
Σύνδεσµος Αχθοφόρων Αποβάθρας Λιµένος Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής, 23-1-1926. 
Εθνικόν Σωµατείον Εργατών Κοµιστικής Υπηρεσίας Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης, 

14-8-1926. 
Ένωσις Αχθοφόρων Λιµένος και Προλιµένος Θεσσαλονίκης, 14-8-1926. 
Εθνικόν Σωµατείον Εκφορτωτών Ιστιοφόρων Λιµένος Θεσσαλονίκης, 27-11-1926. 
Σύνδεσµος Φορτοεκφορτωτών Ζώων, Ποιµένων και Φυλάκων τούτων Θεσσαλονίκης, 

18-2-1928. 
 
1.3.2.1.1.2.2. Εκτός πόλης. 
Σύνδεσµος Καραγωγέων, Αγωγιατών και Εργατών Ασβεστοχωρίου ο Προφήτης Ηλίας, 

27-12-1921. 
 
1.3.2.1.1.3. Μέλη αυτοαπασχολούµενοι. 
 
1.3.2.1.1.3.1. Εντός πόλης. 
Σωµατείον Φορτηγέων και Λεµβούχων Θεσσαλονίκης, 22-4-1915. 
Σύνδεσµος Αµαξηλατών Θεσσαλονίκης, 20-8-1916. 



∆ιεθνές Σωµατείον Καραγωγέων Θεσσαλονίκης, 11-11-1916. 
Σύνδεσµος Αµαξαγωγέων, 25-2-1917. 
Σύνδεσµος των εν Θεσσαλονίκη Θρακών Αµαξαγωγέων, 5-7-1917. 
Σωµατείον Καραγωγέων Άγιος Γεώργιος, 20-9-1918. 
Σύνδεσµος Λεµβούχων Θεσσαλονίκης ο Ποσειδών, 1-12-1918. 
Σωµατείον Βουβαλοαµαξηλατών, 14-3-1920. 
Σύνδεσµος των εν Θεσσαλονίκη Ιδιοκτητών Ρυµουλκών και Φορτηγίδων, 14-3-1920. 
Ένωσις Εργολάβων φορτώσεως και εκφορτώσεως, 20-4-1920. 
Σωµατείον Καραγωγέων η Αλληλοβοήθεια, 11-5-1922. 
 
1.3.2.1.1.3.2. Εκτός πόλης. 
Σωµατείον Αµαξοκαραγωγέων Λαγκαδά, 30-5-1918. 
 
1.3.2.1.2. Πίστη, µεσολάβηση κ.λπ. 
Σύνδεσµος Τραπεζιτικών Υπαλλήλων, 25-8-1917. 
Λέσχη Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας-Θράκης, 25-10-1924. 
Σύνδεσµος Βοηθών Εκτελωνιστών και Φορτωτών Θεσσαλονίκης, 10-10-1925. 
Σύλλογος Υπαλλήλων Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης, 26-10-1926. 
Ένωσις Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας-Θράκης, 1-10-1927. 
 
1.3.2.1.3. Εµπόριο. 
Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 17-12-1914. 
Σωµατείον Υπαλλήλων Εταιρείας Σίγγερ-Μπορν και Σια η Άµυνα, 4-11-1926. 
Σωµατείον Υπαλλήλων Παντοπωλείων. 
 
1.3.2.1.4. Προσωπικές υπηρεσίες. 
 
1.3.2.1.4.1. Υπάλληλοι. 
 
1.3.2.1.4.1.1. Κουρεία. 
Ένωσις Κουρέων Τεχνιτών Θεσσαλονίκης, 6-5-1917. 
 
1.3.2.1.4.1.2. Κλάδος επισιτισµού, ξενοδοχείων και συναφών. 
Εκτός από τα σωµατεία Άγιος Παντελεήµων και Αναγέννησις (το κατοπινό Ένωσις)  –

αναφέρθηκαν ήδη κατά την εξέταση του επισιτισµού στο δευτερογενή τοµέα–, µέσα στα οποία 
συµπεριλαµβάνονταν ως µέλη και άτοµα απασχολούµενα στον τοµέα παροχής υπηρεσιών σε 
καφενεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζυθοπωλεία κ.λπ., υπήρχε ένα επιπλέον σωµατείο: 

Σωµατείον Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου, 20-3-1926. 
 
1.3.2.1.4.2. Αυτοαπασχολούµενοι. 
Σύνδεσµος Εφηµεριδοπωλών Θεσσαλονίκης, 21-5-1927. 
 
1.3.2.1.5. Κλάδος ελευθερίων επαγγελµάτων. 
 
1.3.2.1.5.1. Υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα. 
Σύνδεσµος Ελλήνων Συντακτών Θεσσαλονίκης, 17-12-1914. 
Σύνδεσµος Βοηθών Φαρµακοποιών, 13-5-1917. 
Σωµατείον ∆ικηγορικών και Συµβολαιογραφικών Υπαλλήλων η Αλληλεγγύη, 27-6-

1918. 
Σύνδεσµος Ηθοποιών του Μιµοδραµατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, 18-1-1920. 
Σύλλογος Μουσικών Θεσσαλονίκης, 12-11-1922. 



 
1.3.2.1.5.2. Αυτοαπασχολούµενοι. 
Σωµατείον Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, 20-6-1918. 
 
1.3.2.1.5.3. Υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου. 
 
1.3.2.1.5.3.1. Κρατική διοίκηση. 
Εντός της Θεσσαλονίκης: 
Σύνδεσµος ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 12-12-1918. 
Λέσχη ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 2-9-1920. 
Σύνδεσµος ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 29-1-1921.  
Λέσχη ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Μακεδονίας, 3-12-1921. 
Λέσχη ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 30-5-1925. 
Ένωσις ∆ιοικητικών Υπαλλήλων, 14-5-1927. 
Περιφέρεια της πόλης: 
Λέσχη ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Λαγκαδά, 17-8-1923. 
Σύνδεσµος ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Λαγκαδά, 21-12-1927. 
 
1.3.2.1.5.3.2. Τοπική αυτοδιοίκηση. 
Σύνδεσµος ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 12-5-1923. 
Ένωσις Υπαλλήλων και Εργατών ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 24-5-1924. 
 
1.3.2.1.5.3.3. Παιδεία. 
Εντός των ορίων της πόλης:  
Παµµακεδονικός Σύνδεσµος Ελλήνων ∆ιδασκάλων, 17-1-1915. 
Σύλλογος των Ισραηλιτών ∆ιδασκάλων και ∆ιδασκαλισσών, 4-3-1915. 
Ένωσις Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Μακεδονίας (ΕΛΜΕΜ), 1-2-1920. 
Σύνδεσµος ∆ηµοδιδασκάλων Θεσσαλονίκης, 8-6-1920. 
Σύλλογος ∆ηµοδιδασκάλων Θεσσαλονίκης η Αναγέννησις, 21-2-1925. 
Σύλλογος ∆ηµοδιδασκάλων Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Αγίας Αναστασίας, 17-9-

1927. 
Ένωσις Θεολόγων Νέας Ελλάδος, 3-12-1927. 
Ένωσις Πτυχιούχων ∆ηµοδιδασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, 25-2-1929. 
Εκτός πόλης: 
∆ιδασκαλικός Σύνδεσµος Χαλκιδικής, 30-10-1917. 
Σύνδεσµος ∆ηµοδιδασκάλων Λαγκαδά, 21-2-1925. 
 
1.3.2.1.5.3.4. Λοιπά. 
Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων περιφερείας Εφετείου Θεσσαλονίκης, 30-3-1923. 
Ένωσις Εφοριακών Υπαλλήλων, 10-10-1925. 
Σύνδεσµος Εποικιστικών Υπαλλήλων Μακεδονίας, 23-9-1928. 
 
1.3.2.2. Μετά το 1928: 
 
1.3.2.2.1. Έργα υποδοµής. 
Σύνδεσµος Μηχανοδηγών Ατµηλάτων Οδοστρωτήρων Μακεδονίας-Θράκης, 15-12-

1932. 
Σύνδεσµος Τεχνιτών Φρεάτων και Υπονόµων Θεσσαλονίκης, 15-4-1933. 
Ένωσις Εργατών Τεχνιτών Υπαλλήλων Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας, 12-11-1934. 
 



1.3.2.2.2. Συγκοινωνίες, µεταφορές, επικοινωνίες. 
 
1.3.2.2.2.1. Αυτοκίνητα. 
Ένωσις Οδηγών Αυτοκινήτων Βορείου Ελλάδος, 1-2-1933. 
Σύνδεσµος Οδηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Σύνδεσµος Εισπρακτόρων Λεωφορείων της Πόλεως Θεσσαλονίκης, 16-4-1936. 
Εθνικόν Σωµατείον Οδηγών και Βοηθών Αυτοκινήτων, 11-3-1938. 
Εθνική Ένωσις Βοηθών Οδηγών Αυτοκινήτων Βορείου Ελλάδος, 15-2-1939. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Αστικών και Υπεραστικών Κοινών ∆ιευθύνσεων Αυτοκινήτων 

Μακεδονίας, 13-4-1939. 
 
1.3.2.2.2.2. Τροχιόδροµοι. 
Αναφέραµε ήδη, στην παραγωγή ενέργειας, το σωµατείο Σύνδεσµος Συντηρητικών 

Τροχιοδροµικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών, 15-4-1933. 
Υπήρχε επίσης ένα επιπλέον σωµατείο:  
Συνοικισµός Αστέγων Προσφύγων Τροχιοδροµικών Θεσσαλονίκης ο Άγιος Στυλιανός, 

15-11-1932. 
 
1.3.2.2.2.3. Σιδηρόδροµοι. 
Ενωτικός Σύνδεσµος Σιδηροδροµικών Μακεδονίας, 15-11-1928. 
Σύνδεσµος των Εκτός Υπηρεσίας Σιδηροδροµικών Υπαλλήλων Ανατολής και Βαγδάτης 

η Αλληλεγγύη, 10-3-1929. 
Ένωσις Σιδηροδροµικών Μακεδονίας, 15-2-1931. 
Ένωσις Προσφύγων Σιδηροδροµικών η Στέγη, 1-12-1931. 
 
1.3.2.2.2.4. Θαλάσσιες οδοί. 
Σωµατείον Ναυτεργατών ο Ταξιάρχης, 20-7-1929. 
Σωµατείον Λεµβούχων Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδος ο Άγιος Γεώργιος, 

15-4-1933. 
 
1.3.2.2.3. Μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις. 
 
1.3.2.2.3.1. Χερσαίες. 
Σύνδεσµος Αµαξοκαρραγωγέων Θεσσαλονίκης, 30-3-1929. 
Σωµατείον Αχθοφόρων Σιδηροδροµικού Σταθµού η Αλληλοβοήθεια, 15-9-1929. 
Σύνδεσµος Φορτοεκφορτωτών Οπωρολαχανικών, 30-9-1929. 
Σύνδεσµος Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων και Καρραγωγέων, 15-2-1931. 
Εθνική Ένωσις Καρραγωγέων Θεσσαλονίκης ο Άγιος ∆ηµήτριος, 1-4-1931. 
Εθνική Ένωσις Εργατών Καρραγωγέων Θεσσαλονίκης, 15-12-1932. 
Εθνική Ένωσις Αχθοφόρων Ιχθυαγοράς, 15-2-1934. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Εργατών Γαιανθράκων Σιδηροδρόµων Θεσσαλονίκης, 1-

1-1935.  
Σωµατείον των εν Θεσσαλονίκη Αχθοφόρων Κεντρικού Σιδηροδροµικού Σταθµού, 1-8-

1935. 
Σωµατείον Ανθρακοφορτωτών Μηχανών Σιδηροδρόµων η Ένωσις, 15-11-1935. 
Σύνδεσµος Εµπειροτεχνών Καρραγωγέων Κολοκοτρώνης, 15-11-1935. 
Ανεξάρτητον Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Μετάλλων, 16-4-1936. 
Εθνικός Σύνδεσµος Φορτωτών και Εκφορτωτών και Σκευαστών Θεσσαλονίκης η 

Αλληλεγγύη, 7-6-1937. 
Εθνικόν Σωµατείον Εκφορτωτών Ξυλανθράκων και Γαιανθράκων Σιδηροδροµικού 

Σταθµού Θεσσαλονίκης Ράµπας η Αναγέννησις, 30-6-1937. 



Εθνική Ένωσις Αχθοφόρων Θεσσαλονίκης ο Άγιος Ταξιάρχης, 30-6-1937. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Γαιανθράκων Ξηράς Θεσσαλονίκης, 5-5-1938. 
Εθνικόν Σωµατείον Καρραγωγέων, 30-6-1938. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Καυσοξύλων η Θεσσαλονίκη, 31-1-1940. 
 
1.3.2.2.3.2. Λιµενικές. 
 
1.3.2.2.3.2.1. Εντός πόλης:  
Σωµατείον Αχθοφόρων Ελευθέρου Λιµένος και Προλιµένος η Ένωσις, 15-7-1930. 
Σύνδεσµος Μικροφορτωτών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 30-11-1930. 
Σωµατείον Ρυµουλκαδόρων Λιµένος Θεσσαλονίκης η Πρόοδος, 25-6-1931. 
Σύνδεσµος Αχθοφόρων Φορτηγίδων Λιµένος η Αναγέννησις, 5-11-1931. 
Σωµατείον Εργατών Ρυµουλκαδόρων Λιµένος και Προλιµένος Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 

1-12-1931. 
Σωµατείον Εργατών Φορτοεκφορτωτών Οπωρολαχανικών Λιµένος και Προλιµένος 

Θεσσαλονίκης, 29-3-1932. 
Σύνδεσµος Φορτοεκφορτωτών Ιχθύων Λιµένος και Περιοχής Κόλπου Θεσσαλονίκης η 

Αγία Τριάς, 15-11-1932. 
Σωµατείον Αχθοφόρων Γαιανθρακεργατών εκ Φορτηγίδων Λιµένος η Οµόνοια, 10-7-

1933. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτώσεων Εγχωρίου Σίτου Ξηράς και Εµπορευµάτων Ε.Ζ.Θ., 15-

11-1935.  
Σύνδεσµος Φορτοεκφορτωτών Ιχθύων Θεσσαλονίκης, 15-11-1935. 
Σύνδεσµος Αποζηµιωθέντων Φορτοεκφορτωτών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 10-3-1936. 
Σύνδεσµος Εργατών Σερβικής Ξυλείας η Οµόνοια, 16-4-1936. 
Σωµατείων Εργατών Φορτοεκφορτωτών Άλατος, 16-4-1936. 
Σύνδεσµος Αρχιεργατών Φορτοεκφορτωτών Λιµένος Θεσσαλονίκης, 9-1-1937. 
Εθνική Ένωσις Εργατών Φορτοεκφορτωτών Ελληνικών Εµπορευµάτων Γενικών 

Αποθηκών Θεσσαλονίκης, 30-6-1939. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Εµπορικών Αποθηκών η Αναγέννησις, 30-6-1939. 
 
1.3.2.2.3.2.2. Εκτός Θεσσαλονίκης:  
Ένωσις Ιδιοκτητών Καρραγωγέων Λαγκαδά, 30-11-1937. 
Σωµατείον Φορτοεκφορτωτών Σταυρού Χαλκιδικής η Πρόοδος, 17-10-1938. 
 
1.3.2.2.3.3. Ταχυδροµεία, τηλέγραφοι, τηλέφωνα:  
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. Θεσσαλονίκης και περιφερείας, 1-1-1935. 
Ένωσις Προσωπικού Τ.Τ.Τ. Θεσσαλονίκης, 15-6-1936. 
 
1.3.2.2.4. Πίστη, ανταλλαγή, µεσολάβηση. 
Σύλλογος Εκτάκτων Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, 10-4-1931. 
Ένωσις Ασφαλιστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 12-1-1934. 
Ένωσις Υπαλλήλων Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, 15-2-1934. 
Ένωσις Τελωνειακών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 15-6-1936. 
Υπαλλήλων Τελωνοφυλακής Μακεδονίας-Θράκης, 15-6-1936. 
Λέσχη Τραπεζικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 25-2-1940. 
 
1.3.2.2.5. Εµπόριο. 
Ένωσις Παντοπωλοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 15-12-1932. 
Ένωσις Υπαλλήλων Εµπορίου και Γραφείων Θεσσαλονίκης, 31-12-1932. 
Εθνική Ένωσις Κρεοπωλοϋπαλλήλων, 16-3-1934. 



Ένωσις Υπαλλήλων Γραφείων Ιχθυαγοράς Θεσσαλονίκης, 1-8-1935. 
Σύνδεσµος Εργατών Αποθηκών Ξυλεµπόρων Θεσσαλονίκης, 20-11-1935. 
Ένωσις Υπαλλήλων Αποθηκών Μετάλλων, 25-11-1936. 
Ένωσις Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 5-5-1938. 
 
1.3.2.2.6. Προσωπικές υπηρεσίες (υπάλληλοι και αυτοαπασχολούµενοι). 
Επαγγελµατικός Αλληλοβοηθητικός Σύνδεσµος Σερβιτόρων ο Άγιος Παντελεήµων, 15-

6-1932. 
Εθνική Ένωσις Κουρέων Τεχνιτών Θεσσαλονίκης, 1-1-1935. 
Ένωσις Πλανοδίων Λαχειοπωλών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 3-9-1936. 
Σωµατείον Υπαλλήλων Καφεζυθοεστιατορίων η Πρόοδος, 22-10-1937. 
Σωµατείον Τεχνιτών και Βοηθών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης η Αναγέννησις, 4-12-

1937. 
Ένωσις Περιποιητών και Θαλαµηπόλων Λουτρών Θεσσαλονίκης, 30-6-1939. 
 
1.3.2.2.7. Κλάδος ελευθερίων επαγγελµάτων. 
 
1.3.2.2.7.1. Υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα και αυτοαπασχολούµενοι. 
Ένωσις Συµβολαιογραφικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 10-6-1929. 
Σύνδεσµος ∆ιανοουµένων Βιοπαλαιστών η Αλληλοβοήθεια, 20-12-1929. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Κινηµατογραφικών Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, 10-8-1932. 
Ένωσις ∆ηµοσιογράφων Βορείου Ελλάδος, 15-12-1932. 
Σύνδεσµος Συντακτών Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης, 1-1-1935. 
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 15-3-1935. 
Σύνδεσµος ∆ικηγορικών Υπαλλήλων ο Πλάτων, 30-12-1937. 
Σύνδεσµος Ταξιθετών Θεάτρων και Κινηµατογράφων Θεσσαλονίκης, 30-6-1939. 
 
1.3.2.2.7.2. Υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου. 
 
1.3.2.2.7.1. ∆ικαστικοί. 
Ένωσις ∆ικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 11-3-1929. 
Ένωσις ∆ικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 16-4-1936. 
 
1.3.2.2.7.2. Εκπαιδευτικοί. 
Σύνδεσµος Μέσης Εκπαιδεύσεως Νοµού Θεσσαλονίκης, 30-10-1929. 
Ένωσις Λειτουργών ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως περιφερείας Θεσσαλονίκης, 15-2-1931. 
Λέσχη Εκπαιδευτικών Μακεδονίας, 20-2-1932. 
Εθνικός ∆ηµοδιδασκαλικός Σύνδεσµος Θεσσαλονίκης και Περιφερείας, 10-8-1932. 
Σωµατείον Αστέγων Προσφύγων ∆ηµοδιδασκάλων, 10-8-1932. 
Σύλλογος ∆ηµοδιδασκάλων ∆υτικής Πλευράς Θεσσαλονίκης, 15-12-1933. 
Σύλλογος των Αδιορίστων Καθηγητών Βορείου Ελλάδος, 24-5-1934. 
Σύλλογος ∆ηµοδιδασκάλων Θεσσαλονίκης, 30-3-1936. 
 
1.3.2.2.7.3. Νοσηλευτές κ.ά. 
Σωµατείον Νοσοκόµων Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων η Αλληλεγγύη, 10-7-1930. 
Σύνδεσµος Νοσοκόµων των Κρατικών και Ιδιωτικών Υγειονοµικών Ιδρυµάτων 

Μακεδονίας, 1-11-1931. 
Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου, 12-11-1934. 
 
1.3.2.2.7.4. Φύλακες. 



Εθνική Οργάνωσις Νυκτοφυλάκων Θεσσαλονίκης, 5-3-1932. 
Εθνικόν Σωµατείον Θυρωρών ο Άγιος ∆ηµήτριος, 10-9-1938. 
Εθνική Ένωσις Νυκτοφυλάκων Θεσσαλονίκης ο Φρουρός, 25-5-1939. 
Εθνικόν Σωµατείον Φυλάκων Εργοστασίων και Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 27-5-

1940. 
 
1.3.2.2.7.5. Άλλοι κλάδοι. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων ∆ηµοτικού Φόρου Θεσσαλονίκης, 15-4-1929. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Λιµενικού Ταµείου Θεσσαλονίκης, 25-10-1930. 
Σύνδεσµος Παυθέντων ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 20-2-1932. 
Ένωσις Υπαλλήλων Εισπράξεως ∆ικαιώµατος ∆ηµοσίου Αµµοληψίας, 15-11-1932. 
Ένωσις Ταµειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας-Θράκης, 15-11-1932. 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων, 10-6-1933. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, 10-6-1933. 
Σωµατείον Εργατών ∆υτών Θαλάσσης Λιµένος Θεσσαλονίκης η Ένωσις, 12-4-1934. 
Σύνδεσµος Υπαλλήλων Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών, 12-4-1934. 
Ένωσις Συντηρητικών Υπαλλήλων Ε.Ζ.Θ., 7-6-1934. 
Ένωσις Μουσικών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 21-7-1934. 
Σύνδεσµος ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Ένωσις Εφορειακών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Σωµατείο Εργατών Πυροσβεστών Θεσσαλονίκης, 21-7-1934. 
Ταµείον Αλληλοβοηθείας ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, 1-8-1935. 
Ένωσις Επιµελητών Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων Μακεδονίας, 16-4-1936. 
Ένωσις Εφοριακών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 15-6-1936. 
 
1.3.2.2.8. Συνταξιούχοι. 
Σύνδεσµος Συνταξιούχων Σιδηροδροµικών Μακεδονίας-Θράκης, 30-11-1930. 
Σύνδεσµος Συνταξιούχων Τροχιοδροµικών και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, 20-5-

1931. 
Ένωσις Κατωτέρων Αποστράτων Αξιωµατικών Ξηράς, 15-12-1933. 
Σύνδεσµος Πολιτικών Συνταξιούχων Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 1-8-1935. 
Σύνδεσµος Συνταξιούχων Υπερηλίκων και Ανικάνων Αρτεργατών, 3-9-1936. 
 
1.3.2.2.9. Φοιτητές. 
Σύλλογος Φοιτητών ∆ασολογίας, 15-2-1929. 
Φοιτητικός Σύλλογος, 15-11-1930. 
Εθνική Παµφοιτητική Ένωσις, 15-11-1931. 
 
 
2. Οργάνωση δευτέρου βαθµού. 
 
Στους τρεις τοµείς της οικονοµίας, τα σωµατεία κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης ήταν: 
 
2.1. Οργανώσεις ατόµων µε σχέση µη εξαρτηµένης εργασίας ή αυτοαπασχολουµένων. 
 
2.1.1. Σωµατεία προ του 1928:  
 
2.1.1.1. Πρωτογενής τοµέας. 
Αγροτική Ένωσις Μακεδονίας-Θράκης. Είχε σκοπούς την προάσπιση των συµφερόντων 

των χωρικών, τη λαϊκή αυτοδιοίκηση και τη διανοµή των µοναστηριακών γαιών, τσιφλικιών και 
εθνικών γαιών. Συµµετείχαν οργανώσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, Φλώρίνης, 



Κοζάνης, Κιλκίς, Έβρου. Η ιδρυτική συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29-
12-1925. Ιδρυτικά µέλη ήταν οι: Παντελεήµων Μαντρατζής, Βλαδίµηρος Αντωνιάδης, Ισαάκ 
Κοσκοσάς, Παναγιώτης Φαχαντίδης, Στυλιανός Αλµετίδης, Ιωσήφ Παπαγιαννίδης, Παύλος 
Τσάτσας, Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Γρηγοριάδης, Χαρίτων 
Παυλίδης, ∆ιονύσιος Τσαουλίδης, Ιωάννης Μαυροκεφαλίδης, Αριστείδης Χανταβαρίδης, 
Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Χρήστος Χρυσόπουλος, Γρηγόριος Χρυσόπουλος. Στο προσωρινό 
διοικητικό συµβούλιο είχαν εκλεγεί οι: Παντελεήµων Μαντρατζής, Παύλος Τσάτσας, Γεώργιος 
Ιωαννίδης, Χαρίτων Παυλίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος. 

 
2.1.1.2. ∆ευτερογενής τοµέας. 
Τεχνική Οµοσπονδία, όργανο προώθησης των συµφερόντων των τεχνικών στις 

οικοδοµές, στα τεχνικά έργα και στις συναφείς κατασκευές. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο 1923 και 
συσπείρωνε τα σωµατεία: Σύλλογος Εργολάβων, Μηχανικών, Εργοστασιαρχών Ξυλουργών, 
Σύνδεσµος Εργολάβων Ελαιοχρωµατιστών και Κοσµηµατογράφων, Οικοδόµων. Στο διοικητικό 
συµβούλιο συµµετείχε ένα µέλος από κάθε σωµατείο. Πρόεδρος ήταν ο Χρήστος Μπιλόρης. 

 
2.1.1.3. Τριτογενής τοµέας. 
Εµπορική Οµοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο 1925, µε σκοπό την 

προώθηση των συµφερόντων των µελών. Είχε 25 ιδρυτικά µέλη και πρόεδρο το Σταύρο 
Γεωργιάδη. 

 
2.1.1.4. Μικτή οργάνωση δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. 
Σύνδεσµος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης. Παλαιό σωµατείο από την εποχή της 

τουρκοκρατίας. Ιδρύθηκε το 1909, µε σκοπό να προστατεύσει τα υλικά και ηθικά συµφέροντα 
των Ελλήνων επαγγελµατιών. Πρόεδρος ήταν ο Π. Κράλλης, γραµµατέας ο Κ. Χατζηαντωνίου. 
Επανασυστάθηκε τον Οκτώβριο 1914. Στις 4-1-1918, µετονοµάσθηκε σε Σύνδεσµο Συντεχνιών 
και Σωµατείων Θεσσαλονίκης, µε γραφεία στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’. Αυτοπροβαλλόταν 
ως συνασπισµός των επαγγελµατικών σωµατείων, συνδέσµων, συντεχνιών και οµάδων. Στις 30-
8-1923, µετονοµάσθηκε σε Σύνδεσµο Επαγγελµατικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, µε πρόεδρο 
το Νικόλαο Ασκεπίδη και γραµµατέα τον Ιωάννη Βαρδουλάκη, και, κατόπιν, σε Οµοσπονδία 
Επαγγελµατιών Θεσσαλονίκης, µε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. Τον Ιούνιο 1928, 
µετέπεσε στην Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης, στην οποία 
συµµετείχαν αντιπρόσωποι των σωµατείων Αρτοποιών (πρόεδρος Ιωάννης Πετσάλης), 
Ξενοδόχων, Κρεοπωλών, Υποδηµατοποιών, Κουρέων, Καπνοπωλών (πρόεδρος Νικόλαος 
Ασκεπίδης), Γαλακτοπωλών, Παντοπωλών, Ζαχαροπλαστών, Λαχανεµπόρων, Οπωροπωλών, 
Ποτοποιών, Εστιατόρων (πρόεδρος Αν. Ξαρχάκος), Καφεζυθοποτοπωλών, Ραπτών ο 
Πραξιτέλης, Αυτοκινητιστών, Πτηναυγοπωλών, Πιλοποιών, Οπωροπωλών. Πρόεδρος και 
γραµµατέας της Οµοσπονδίας ήταν αντίστοιχα οι Ν. Ασκεπίδης και Αν. Ξαρχάκος. 

Σύνδεσµος Ισραηλιτικών Σωµατείων και Συντεχνιών Θεσσαλονίκης. Αλληλοβοηθητική 
οργάνωση, µε σκοπούς την ένωση των σωµατείων και την ανάπτυξη αλληλεγγύης µεταξύ τους, 
καθώς επίσης την προώθηση των υλικών και ηθικών συµφερόντων των µελών. Ιδρύθηκε στις 29-
4-1919 από τους πρόεδρους των σωµατείων Ραπτών, ∆ιεθνές Σωµατείον Καραγωγέων και 
Σιδηρουργών. Αποτελούνταν από 6 συντεχνίες, µε τους εξής αντιπροσώπους: 
Λευκοσιδηρουργών - Σάββα Σαµαρία, Ραπτών - Ισαάκ Σιακή, Υποδηµατοποιών - Ματέο Μπέζα, 
Ζαχαροπλαστών - Σαµουήλ Μπεράχα, Σιδηρουργών - Μεναχέµ Σαρφατή, Κουρέων - Ι. 
Πελοσώφ  και ∆ιεθνές Σωµατείον Καραγωγέων - Αβραάµ Βενιαµίν. Στο διοικητικό συµβούλιο 
ήταν εκλεγµένοι: πρόεδρος ο Σιακή, αντιπρόεδρος ο Μπέζα, γραµµατέας ο Σαρφατή, ταµίας ο 
Μπεράχα. Στις 21-6-1920 τροποποιήθηκε το καταστατικό. Αυτό το έτος, ήταν συνασπισµένα 
πάνω από 10 ισραηλιτικά σωµατεία. Μετά το 1930, συµπεριλαµβάνονταν τα σωµατεία 
Παντοπωλών, Κτιστών, Καθεκλοποιών, Κρεοπωλών, Χαρτοσακκουλοποιών, Κιβωτοποιών και 
Σαρωθροποιών. 



 
2.1.2. Μετά το 1928, αναγνωρίσθηκαν από την αρµόδια δικαστική αρχή τα εξής 

σωµατεία:  
 
2.1.2.1. ∆ευτερογενής τοµέας. 
Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Συντεχνιών Θεσσαλονίκης και περιχώρων, 30-3-1938. 
 
2.1.2.2. Τριτογενής τοµέας. 
Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Βορείου Ελλάδος, 15-2-1934. 
Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Μακεδονίας-Θράκης, 21-7-1934. 
 
2.1.2.3. Μικτή οργάνωση δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. 
Βιοτεχνική και Επαγγελµατική Οµοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας, 10-6-1933. 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης, 18-2-1936. 
 
2.2. Οι οργανώσεις των απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εργάτες, 

υπάλληλοι) και των στρωµάτων εργαζοµένων-αυτοαπασχολουµένων που γειτνίαζαν µε την 
εργατική τάξη. 

 
2.2.1. Προ του 1928:  
 
2.2.1.1. Σε εδαφική βάση. 
Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), 29-4-1917. 
Πανεργατική Ένωσις Θεσσαλονίκης, 21-4-1918. 
Εθνικόν Εργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, 24-7-1923. 
Πανεργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης. 
 
2.2.1.2. Σε παραγωγική και εργασιακή βάση. 
1. Τοπική οργάνωση: 
Οµοσπονδία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Μακεδονίας και Θράκης, 30-4-1924. 
2. Πανελλήνια όργανα µε έδρα στη Θεσσαλονίκη:  
Kαπνεργατική Oµοσπονδία Eλλάδος, 28-12-1926. 
Ενωτική Οµοσπονδία Καπνεργατών και Στιβαδόρων Ελλάδος, 21-12-1927. 
 
2.2.1.3. Ηµιδευτεροβάθµια. 
Με αυτό τον όρο αποδίδεται το ιδιόρρυθµο οργανωτικό σχήµα, που συγκροτούσαν 

σωµατεία ή και µεµονωµένα άτοµα διαφορετικών κλάδων:  
Βιοµηχανική Ένωσις Εργατών Οικοδοµών και Οικοδοµησίµων Υλών Θεσσαλονίκης, 3-

12-1927. 
Συνδικάτον Εργατών Επισιτισµού Θεσσαλονίκης.  
 
2.2.2. Μετά το 1928, αναγνωρίσθηκαν τα ακόλουθα σωµατεία: 
Πανυπαλληλικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, 30-6-1929. 
Πανεργατικόν Σωµατείον η Πρόοδος, 5-5-1932. 
Πανεργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης Ανεξαρτήτων Εργατικών Συνδικάτων Ελλάδος, 

15-12-1932. 
Καπνεργατική Οµοσπονδιακή Ένωσις, 10-7-1933. 
Πανεργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης, 9-1-1937. 
 
3. Οργάνωση τρίτου βαθµού. 



Κεντρική Συνοµοσπονδία των Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Βορείου Ελλάδος, µε έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1928, µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων των 
µελών. Συµµετείχαν, ως ιδρυτικά µέλη, οι ακόλουθες οργανώσεις: 

Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης 
Ένωσις Ισραηλιτικών Συντεχνιών και Σωµατείων Θεσσαλονίκης 
Τεχνική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Σερρών  
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αλεξανδρουπόλεως 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ξάνθης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Εδέσσης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών ∆ράµας 
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Κοζάνης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Καστορίας 
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Πολυγύρου 
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Αικατερίνης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Νιγρίτης 
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Λιαριγκόβης  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Γιδά  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Λαγκαδά  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Φλωρίνης  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Σκύδρας  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Βερροίας  
Οµοσπονδία Επαγγελµατικών Οργανώσεων Πραβίου. 
Στο διοικητικό συµβούλιο, τα ακόλουθα αξιώµατα κατείχαν τα εξής άτοµα: 
πρόεδρος Ι. Πετσάλης - πρόεδρος Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 

Θεσσαλονίκης,  
αντιπρόεδροι ∆. Καµπιλή - σύµβουλος Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, Κ. Πασχαλίδης - 

πρόεδρος Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Αλεξανδρουπόλεως, Α. ∆ασκαλάκης - πρόεδρος 
Οµοσπονδίας Επαγγελµατικών Οργανώσεων Φλωρίνης,  

γενικός γραµµατέας Θ. Ιατρόπουλος - γενικός γραµµατέας Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης,  
ειδικοί γραµµατείς Α. Φίτσας - γενικός γραµµατέας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Εδέσσης, Ι. Μόλχο - γενικός γραµµατέας του σωµατείου Ένωσις Ισραηλιτικών Συντεχνιών και 
Σωµατείων Θεσσαλονίκης,  

ταµίας Κ. ∆αλαβέρας - ταµίας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 
Θεσσαλονίκης,  

εισηγητής Μ. Παναγιωτόπουλος - πρόεδρος Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Σερρών, 
κοσµήτωρ Ι. Κύρου - πρόεδρος Τεχνικής Οµοσπονδίας Θεσσαλονίκης 
σύµβουλοι Αρών Καλή - αντιπρόεδρος Τεχνικής Οµοσπονδίας Θεσσαλονίκης 
Πασχάλης Τσαράκατος - πρόεδρος Λαχανοπωλών Θεσσαλονίκης 
Σάββας Λαζάρου - πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης 
Ιπποκράτης Γαλαδάς - πρόεδρος Γαλακτοπωλών Αλεξανδρουπόλεως 
Αν. Ζέρβας - πρόεδρος Επαγγελµατιών Σκύδρας 
Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης - πρόεδρος Παντοπωλών Ξάνθης 
Χρήστος Γεωργιάδης - πρόεδρος Παντοπωλών ∆ράµας 
Αλέξανδρος Κουµίδης - πρόεδρος Παντοπωλών Λαγκαδά 
Ιωάννης Καζαµπάκας - πρόεδρος Παντοπωλών Βερροίας 
Β. Νικίδης - πρόεδρος Παντοπωλών Καστορίας 
Κωνσταντίνος Λουλόπουλος - πρόεδρος Παντοπωλών Κοζάνης 
Αθανάσιος Βασιλειάδης - πρόεδρος Παντοπωλών Πραβίου 
Αθανάσιος Παλιούρας - πρόεδρος Παντοπωλών Νιγρίτης 
∆ηµήτριος Μήτσου - πρόεδρος Παντοπωλών Λιαριγκόβης 



Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος - πρόεδρος Παντοπωλών Νιγρίτης 
Κωνσταντίνος Ζαµπούνης - πρόεδρος Παντοπωλών Πολυγύρου. 
 
 
Βιβλιογραφία. 
 
1. Πρωτογενείς πηγές [συντοµογραφίες]. 
 
1.1. Αδηµοσίευτα αρχεία. 
 
Αρχείο Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης [ΕΕΘ] 
- Εµπορικόν και Βιοµηχανικόν Επιµελητήριον, Επαγγελµατικόν-Βιοτεχνικόν Τµήµα, 

Πρακτικόν Συνεδριάσεων ∆. Επιτροπής 
- Επαγγελµατικόν και Βιοτεχνικόν Επιµελητήριον, Βιβλίον Πρακτικών ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
- Βιβλία Αναγγελίας Εµπορικής Επωνυµίας 
- Βιβλία Αναγγελίας Επαγγελµατικής Επωνυµίας  
- Βιβλίον Κατηγοριών Επαγγελµατιών Θεσσαλονίκης-περιχώρων 
- Αταξινόµητα έγγραφα. 
Αρχείον Σωµατείων Θεσσαλονίκης [ΑΣΘ] 
- Βιβλίον Ανεγνωρισµένων Σωµατείων 
- Φάκελλοι σωµατείων. 
Αρχείο Ταµείου Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως Καπνεργατών [ΤΑΠΚ] 
Εκλογικός κατάλογος Θεσσαλονίκης 1915. 
Εκλογικός κατάλογος Θεσσαλονίκης 1926. 
Κατάλογοι εγγραπτέων στον εκλογικό κατάλογο Θεσσαλονίκης 
- Κατάλογος 1927, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 789 του 1927 
- Κατάλογος 1929, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 1274, στις 25-5-1929 
- Κατάλογος 1930, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 1664, στις 17-5-1930 
- Κατάλογος 1931, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 2453, στις 12-8-1931 
- Κατάλογος 1932, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 2363, στις 13-9-1932 
- Κατάλογος 1933, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 1330, στις 18-5-1933 
- Κατάλογος 1935, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 1229 του έτους 1935 
- Κατάλογος του 1936, επικυρωµένος µε τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης Ν° 1366, στις 16-5-1936. 
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Archief van Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van België 

[AMBZ]. 
Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de la France [AMAE]. 
Archives de l'Alliance Israélite Universelle [AAIU]. 
Archives de la Société des Nations [SdN]. 
Central Zionist Archives (CZA). 
The Henry Morgentau Papers (Library of Congress-Manuscript Division, Washington). 



Ministère de la Défense Nationale - France, Etat-Major de l'Armée de Terre, Service 
Historique [SHAT]. 

National Archives of the United States [DS]. 
Public Record Office [PRO] 
- Foreign Office [FO] 
- War Office [WO]. 
 
1.2. Αδηµοσίευτα έγγραφα. 
 
Carlos Cassuto, Etude sur les tabacs de la Macédoine, offerte à son Excellence Monsieur 

Melot, Ministre de sa Majesté le roi des Belges à Athènes, en souvenir de Sa visite à Cavalla, 
Cavalla le 6 Décembre 1913, 29 σελ. + 11 φωτογραφίες [δακτυλογρ.]. 

Salonik. Topographisch-Statistische Übersichten (mit 2 Stadtplänen), Manuscript, mit 
Ausschluss jeder Veröffentlichung, K. k. Österreichisches Handelsmuseum-Direction, Wien, 
Dezember 1915, 201 σελ. 

Stadtsbibliothek, Berlin. Administration sanitaire de l’Empire ottoman, Bilan de 
l’exercice 1894-1895 et statistique générale de la navigation dans les ports ottomans (du 1er Mars 
1894 au 29 Février 1895), présentés au conseil supérieur de santé par la Commission financière et 
l’inspecteur général le 2/15 Septembre 1895, Constantinople 1895. Οµοίως για τα έτη 1895-1896, 
1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 
1907-1908. 

 
1.3. ∆ηµοσιευµένα έγγραφα κ.λπ. 
 
Γραφείον Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Το ζήτηµα της υποχρεωτικής 

ή µη επεξεργασίας του εις φύλλα καπνού. Συλλογή των σπουδαιοτέρων επισήµων εγγράφων, 
Γούσιος, Θεσσαλονίκη-Σέρραι [1926]. 

Γραφείον Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Το καπνικόν ζήτηµα, 
Θεσσαλονίκη 1929, 91 σελ. 

∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στατιστικοί πίνακες 1926-1989, Helexpo, Θεσσαλονίκη 
1990. 

Έκθεση Π. Βασιλακόπουλου [δηµοσιεύθηκε στο ∆ελτίον Καπνού, 1, Ν° 1, Ιανουάριος 
1927]. 

Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης, Ετήσιον ∆ελτίον, Οκτώβριος 1925 - Οκτώβριος 1926, 
Ε.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη [1926]. 

Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης, Ετήσιον ∆ελτίον, Οκτώβριος 1926 - Οκτώβριος 1927, 
Ε.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη 1927. 

Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης, Ετήσιον ∆ελτίον 1928, Βαφειάδης, Θεσσαλονίκη 
[1929]. 

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των ∆ήµων και Κοινοτήτων, Κεντρική Ένωσις 
∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (επιµέλεια Υπουργείου Εσωτερικών), Αθήναι 1962, τµ. 18: 
Νοµός Θεσσαλονίκης. 

Department of Overseas Trade of Great Britain 
- Rawlins E., General Report on the Industrial and Economic Situation in Greece - dated 

February, 1921, Department of Overseas Trade of Great Britain, London 1921 
- Turner R., Report on Economic Conditions in Greece - dated May, 1928, Department of 

Overseas Trade of Great Britain, London 1928 
- Jordan S. R., Report on Economic and Commercial Conditions in Greece - July, 1938, 

Department of Overseas Trade of Great Britain, London 1938. 
U.S. Department of Commerce 



- Commerce Yearbook 1932. Vol. II - Foreign Countries, United States Government 
Printing Office, Washington 1933 

- Foreign Commerce Yearbook 1933, United States Government Printing Office, 
Washington 1934 

- Foreign Commerce Yearbook 1936, United States Government Printing Office, 
Washington 1937. 

Zone Franche de Salonique, Bulletin Annuel, Imprimerie de la Société Commerciale & 
Industrielle de Macédoine, Octobre 1926 - Octobre 1927. 

 
1.4. Εµπορικοί και άλλοι οδηγοί. 
 
Βεκρής Ιωάννης, Εµπορικόν Εγκόλπιον 1921 (Annuaire Commerciale du 1921), 

Παπανέστορος, Θεσσαλονίκη 1921. 
- Εµπορικόν Εγκόλπιον 1922 (Annuaire Commerciale du 1922), Abravanel, 

Θεσσαλονίκη 1922. 
- Εµπορικόν Εγκόλπιον 1925 (Annuaire Commercial du 1925), Abravanel, Θεσσαλονίκη 

1925. 
Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Μέγας Οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων 1932-1933, 

Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη [1932]. 
- Μέγας Οδηγός Βορείου Ελλάδος 1939-1940, Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη [1939]. 
∆ηµήτρια, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985. 
Ελληνικός Οδηγός 1920, Εταιρεία διαφηµίσεων GEO [Κυριέρης-Γιαννόπουλος & Σία], 

Αθήναι [1920]. 
Ιγγλέσης Νικόλαος Γ., Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας 

µετά των νήσων του Αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης-Κύπρου-Σάµου, Έτος Γ’, τόµος Α’, 
1910-1911, Αθήναι [1911]. 

- Οδηγός της Ελλάδος, Ετος Ι’, 1925-1926, Αθήναι [1926]. 
Μακρίδης Λεωνίδας, Πλήρης εµπορικός, βιοµηχανικός και επαγγελµατικός οδηγός 

Θεσσαλονίκης, 1932-1933, [χωρίς εκδότη], Θεσσαλονίκη [1933]. 
Ρουτζούνης ∆., Γενικός Οδηγός Μακεδονίας, Θράκης και Νήσων 1928, Ρουτζούνης, 

Θεσσαλονίκη 1928. 
Ρουτζούνης ∆. - Μιχαηλίδης Β., Εµπορικός Οδηγός Θεσσαλονίκης - Καβάλλας, 1925-

1926, Ρουτζούνη, Θεσσαλονίκη [1926]. 
Annuaire commercial et administratif du vilayet de Salonique, Publié par J. S. Modiano 

sous le patronage de la Chambre de Commerce de Salonique, Première année, 1908.  
Guide de la Foire Internationale de Salonique, 3 à 18 Octobre 1926, Salonique [1926]. 
 
1.5. Στατιστικά στοιχεία. 
 
1.5.1. ∆ηµογραφία. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Dénombrement des 

habitants des Nouvelles Provinces de la Grèce de 1913, Imprimerie Nationale, Athènes 1915. 
Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Renseignements 

généraux sur la population de la Grèce d’après le recensement de 1920, Imprimerie Nationale, 
Athènes 1923. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Résultats statistiques du 
recensement de la population de la Grèce du 19 Décembre 1920, Imprimerie Nationale, Athènes 
1921. 



Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως - Τµήµα Στατιστικής, Απογραφή 
προσφύγων ενεργηθείσα κατ’ Απρίλιον 1923. Αριθµός προσφύγων κυρωθείς δια του από 18 
Οκτωβρίου 1923 Β. ∆ιατάγµατος, Εθνικόν Τυπογραφείον,  Αθήναι 1923. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique du 
mouvement de la population pendant l’année 1925, Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Population de la 
Grèce d’après le recensement du 15-16 mai 1928. Population de droit sanctionnée par le Décret 
du 10 Décembre 1928, Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Résultats 
statistiques du recensement de la population de la Grèce du 15-16 mai 1928. I. Population de fait 
et de droit - réfugiés, Imprimerie Nationale, Athènes 1933. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section du 
mouvement naturel de la Grèce, Statistique du mouvement de la population (mariages, 
naissances, décès) pendant l’année 1928, Imprimerie Nationale, Athènes 1931. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Résultats 
statistiques du recensement de la population de la Grèce du 15-16 mai 1928. II. Age - état 
matrimonial - instruction, Imprimerie Nationale, Athènes 1935. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Résultats 
statistiques du recensement de la population de la Grèce du 15-16 mai 1928. IV. Lieu de 
naissance - religion et langue - sujétion, Imprimerie Nationale, Athènes 1935. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 
causes de décès pendant l’année 1921, Imprimerie Nationale, Athènes 1925. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 
causes de décès pendant l’année 1922, Imprimerie Nationale, Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 
causes de décès pendant l’année 1923, Imprimerie Nationale, Athènes 1928. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 
causes de décès pendant l’année 1924, Imprimerie Nationale, Athènes 1928. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 
causes de décès pendant l’année 1925, Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section du 
mouvement naturel de la population, Statistique des causes de décès pendant l’année 1926, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1930. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section du 
mouvement naturel de la population, Statistique des causes de décès pendant l’année 1927, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1930. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section du 
mouvement naturel de la population, Statistique des causes de décès pendant l’année 1928, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1931. 

 
1.5.2. Επαγγέλµατα. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Résultats 

statistiques du recensement de la population de la Grèce du 15-16 mai 1928. III. Professions - 
Premier fascicule, Imprimerie Nationale, Athènes 1937. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Résultats 
statistiques du recensement de la population de la Grèce du 15-16 mai 1928. III. Professions - 
Deuxième fascicule, Imprimerie Nationale, Athènes 1932. 

 
1.5.3. Αγροτικές δραστηριότητες. 
 



Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole et effectif du bétail, des oiseaux de basse-cour et des ruches des Nouvelles 
Provinces de la Grèce, Année 1914, Imprimerie Nationale, Athènes 1916. 
 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole des Nouvelles Provinces de la Grèce, Année 1915 (non comprise la 
Macédoine), Imprimerie Nationale, Athènes 1917. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole et effectif du bétail, des oiseaux de basse-cour et des ruches de la Grèce, 
Année 1916 (non comprise la Macédoine), Imprimerie Nationale, Athènes 1918. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole et effectif du bétail, des oiseaux de basse-cour et des ruches de la Grèce, 
Année 1917, Imprimerie Nationale, Athènes 1919. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole et effectif du bétail, d’oiseaux de basse-cour et de ruches de la Grèce, Année 
1918, Imprimerie Nationale, Athènes 1920. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole, Année 1919, Imprimerie Nationale, Athènes 1921. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole, Année 1920, Imprimerie Nationale, Athènes 1922. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction de la Statistique, Statistique annuelle du 
rendement agricole de la Grèce pendant l’année 1921, Imprimerie Nationale, Athènes 1923. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique annuelle 
du rendement agricole de la Grèce pendant l’année 1922, Imprimerie Nationale, Athènes 1926. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique annuelle 
du rendement agricole de la Grèce pendant l’année 1923, Imprimerie Nationale, Athènes 1926. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section B, 
Statistique annuelle du rendement agricole de la Grèce pendant l’année 1924, Imprimerie 
Nationale, Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section B, 
Statistique annuelle du rendement agricole de la Grèce pendant l’année 1925, Imprimerie 
Nationale, Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section B, 
Statistique annuelle agricole de la Grèce, Année 1926, Imprimerie Nationale, Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section B, 
Statistique annuelle agricole de la Grèce, Année 1928, Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 

 
1.5.4. Εξόρυξη. 
 
Direction du Service des mines, Tableaux statistiques du mouvement minier de la Grèce 

pendant l’année 1916, [Imprimerie Nationale, Athènes]. 
Ministère de l’Economie nationale - Service d’Inspection minière, Tableaux statistiques 

du mouvement minier de la Grèce pendant l’année 1922, Imprimerie Nationale, Athènes 1923. 
Ministère de l’Economie nationale - Direction du Service minière - Inspection minière, 

Le mouvement minier de la Grèce pendant l’année 1924. Tableaux statistiques, Imprimerie 
Nationale, Athènes 1926. 

Ministère de l’Economie nationale - Direction du Service minière - Inspection minière, 
Le mouvement minier de la Grèce pendant l’année 1925. Tableaux statistiques, Imprimerie 
Nationale, Athènes 1927. 



Ministère de l’Economie nationale - Direction du Service minière - Inspection minière,  
Statistique de l’industrie minière de la Grèce pendant l’année 1927, Imprimerie Nationale, 
Athènes 1928. 

 
1.5.5. Βιοµηχανία. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Recensement des 

entreprises industrielles au 18 décembre 1920. A. Nombre, personnel et force motrice pour les 
entreprises occupant 1-5 ouvriers, Imprimerie Nationale, Athènes. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Recensement des 
entreprises industrielles au 18 décembre 1920. B. Nombre, personnel et force motrice pour les 
entreprises occupant 6-25 ouvriers, Imprimerie Nationale, Athènes. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Recensement des 
entreprises industrielles au 18 décembre 1920. C. Nombre, personnel et force motrice pour les 
entreprises occupant plus de 25 ouvriers, Athènes. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Recensement des 
entreprises industrielles au 18 décembre 1920. D. Nombre, personnel et force motrice des 
entreprises recensées en général, Imprimerie Nationale, Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Recensement des 
etablissements des entreprises industrielles et commerciales, effectué en septembre de 1930, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1934. 

 
1.5.6. Τηλεπικοινωνίες. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Section de 

Statistique des P.T.T., Statistique des Postes, Télégraphes et Téléphones pendant l’année 1928, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 

 
1.5.7. Εµπόριο. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique du 

commerce de la Grèce avec les pays étrangers pendant l’année 1923, Imprimerie Nationale, 
Athènes 1927. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique du 
commerce de la Grèce avec les pays étrangers pendant l’année 1924, Imprimerie Nationale, 
Athènes 1929. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique du 
commerce de la Grèce avec les pays étrangers pendant l’année 1925, Imprimerie Nationale, 
Athènes 1929. 

 
1.5.8. Παιδεία. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section VI, 

Statistique de l’enseignement pendant l’année scolaire 1926-1927. Partie A - Enseignement 
primaire, Volume I - Ecoles - institutions d’enseignement, Imprimerie Nationale, Athènes 1931. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section VI, 
Statistique de l’enseignement pendant l’année scolaire 1926-1927. Partie A - Enseignement 
primaire, Volume II - Personnel enseignant - elèves, Imprimerie Nationale, Athènes 1931. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section VI, 
Statistique de l’enseignement pendant l’année scolaire 1926-1927. Partie B - Enseignement 
Secondaire, Imprimerie Nationale, Athènes 1932. 



Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section VI, 
Statistique de l’enseignement pendant l’année scolaire 1928-1929. Partie B - Enseignement 
Secondaire, Imprimerie Nationale, Athènes 1933. 

Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce - Section VI, 
Statistique de l’enseignement pendant l’année académique 1929-1930. Partie IV - Enseignement 
Supérieur, Imprimerie Nationale, Athènes 1934. 

 
1.5.9. Εκλογές. 
 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 

élections des députés du 7 novembre 1926, Imprimerie Nationale, Athènes 1928. 
Ministère de l’Economie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique des 

élections des députés du 18 aout 1928, Imprimerie Nationale, Athènes 1931. 
 
1.6. Φωτογραφικό υλικό. 
 
Συλλογή Αλέξανδρου ∆άγκα [Α∆] 
Συλλογή Άγγελου Παπαϊωάννου [ΑΠ] 
Συλλογή Θανάση Πάσχου [ΘΠ] 
 
2. Τύπος [συντοµογραφίες]. 
 
2.1. Εφηµερίδες. 
 
Αλήθεια (Θεσσαλονίκη) 
Ο εργάτης (Κωνσταντινούπολη) 
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως (Αθήναι) 
Εφηµερίς των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη) 
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) 
Νάουσα (Νάουσα) 
Νέα Αλήθεια (Θεσσαλονίκη) 
Ριζοσπάστης (Θεσσαλονίκη - Αθήναι) 
Μακεδονικά Νέα (Θεσσαλονίκη) 
Φάρος της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Φωνή του Λαού (Θεσσαλονίκη) 
Το Φως (Θεσσαλονίκη) 
Echo de la Bulgarie (Sofia) 
L’Humanité ((Paris) 
L’Indépendant (Salonique) 
Messager d'Athènes (Athènes) 
L’Opinion (Salonique) 
Le Progrès (Salonique) 
Times of London (London) 
Tlbycndj (Cjkey) 
Rjycnbnewbjyyf Pfhz (Cjkey) 
Yfhjlyf Djkz (Cjkey) 
Ghjktnfhbq (Cjabz) 
Hf]jnybxtcrf Bcrhf (}bnjkf, Cjkey) 
Hf]jnybxtcrb Dtcnybr (Cjabz) 
La Solidaridad Ovradera (Salonique) [στην ισπανοεβραϊκή] 
 



2.2. Περιοδικά. 
 
∆ελτίον Γραφείου Προστασίας του Ελληνικού Καπνού Καβάλλας (Καβάλλα) 
∆ελτίον Καπνού [Bulletin de Tabac] (Θεσσαλονίκη) 
∆ελτίον Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Bulletin des Assurances sociales] (Θεσσαλονίκη) 
Ο Συνεταιριστής (Θεσσαλονίκη) 
Τάµαριξ (Θεσσαλονίκη) 
Miroir (Paris) 
Tabacs Helléniques (Salonique) 
Yfxfkj (Cjabz) 
 
3. Mαρτυρίες. 
 
3.1. Προφορικές µαρτυρίες (µαγνητ. συνεντεύξεις). 
 
Σγουρός Βασίλειος, καπνεργάτης, στέλεχος του ΕΚΘ 
Σαββόπουλος ∆ηµήτριος, ραπτεργάτης, στέλεχος του ΕΚΘ 
 
3.2. Γραπτές µαρτυρίες. 
 
Τοµανάς Κωνσταντίνος. Χειρόγραφα*.[να φύγει η παραποµπή, να µπει µε το αστεράκι 

στο τέλος της ανάλογης σελίδας] 
Vtvjfhb yf Lbvbnfh Dkf[jd, Yjdf Vfrtljybjf, Crjgjt 1970. 
}jh]bnt d Vfrtljybz b Jlhbycrj, 1878-1912. Cgjvtyb, }!kufhcrb gbcfntk, Cjabz, 1982. 
 
3.3. Πληροφορίες. 
 
Αθανασίου Θεόδωρος (γεννηθείς το 1913), µάστορας στα βαφεία Ιπποδροµίου. 
∆άγγας Α. Πέτρος (1909-1978), δηµοτικός υπάλληλος. 
Σαββόπουλος ∆ηµήτριος (1904-1998), ράπτης, στέλεχος του ΕΚΘ κατά τη δεκαετία του 

1920. 
Σγουρός Βασίλειος (ψευδώνυµο Κατσαρός), γεν. 1904, καπνεργάτης, στέλεχος του ΕΚΘ 

κατά τη δεκαετία του 1920. 
 
4. Μελέτες, άρθρα, κείµενα. 
 
4.1. Αδηµοσίευτα έργα. 
 
Andreopoulos G., Greece: The State-Foreign Policy Nexus and its Role in Anglo-Greek 

Relations, 1928-1933, PhD./Cambridge, 1986.  
Bloudanis Nicolas, Dépendance et impérialisme: L’importance des relations 

économiques anglo-grecques entre 1918 et 1940, Thèse/Neuchatel, Neuchatel 1989. 
Christaller Walter, Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-

geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der 
Siedlungen mit städtischen Funktionen, Iena, 1933. 

Dagas Alexandros, Les changements sociaux et le mouvement ouvrier dans la région de 
Salonique, 1918-1928: Le cas des travailleurs dans l’industrie du tabac (υπό έκδοση). 

Demiri Konstantina, A Typological Investigation of Mill Buildings in Greece, Ph.D. 
Thesis / Department of Architecture, University of Edinburgh, 1986. 

Diamantopoulos Athanase, Le Vénizélisme. Expression spécifique des oppositions 
politiques et sociales grecques, 1910-1936, Thèse/Paris I, 1981. 



Gerozissis Triantafyllos, Le corps des officiers et sa place dans la société grecque, 1821-
1974, Thèse\EHESS, Paris 1987. 

Irsigler Franz, Stadt und Umland in der historischen Forschung. Theorien und Konzepte, 
αδηµοσίευτο, 27 σελ. 

Kalogirou Nicolas, Salonique: Aspects sociogéographiques de l'urbanisation dans trois 
quartiers populaires périphériques de la metropole nord-hellénique, Thèse de troisième cycle, 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 1979. 

Labrianidis Lois, Industrial Location in Capitalist Social Formations: Tobacco Processing 
and Manufacturing in Greece, Ph.D./Geography Dept.-LSE, Febr. 1982. 

Mazower Mark A., Towards autarchy: the recovery from crisis in Greece, 1929-1936, 
Oxford D. Phil. 1987. 

Molho Rena, Les Juifs de Salonique, 1856-1919: Une communauté hors norme, 
Thèse/Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1997. 

Themopoulou Emilie, Salonique, 1800-1875: Conjoncture économique et mouvement 
commercial, Thèse de doctorat, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, sous la direction de 
Spyros Asdrachas, 1994. 
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Contribution aux recherches sur l’évolution économique et sociale de Salonique: 
structure économique et répartition sociale du travail, 1912-1940. 
 
 
                                                                         Sous la direction de Mme le professeur 
                                                                      Hélène Antoniadis-Bibicou 
 
 
L’histoire économique et sociale de Salonique s’intègre dans différentes périodes, selon 

le territoire auquel appartenait la région. Une première période s'arrête en 1912, date à laquelle la 
ville cesse d'appartenir à l’Empire ottoman, son développement dépendant auparavant des 
conditions concrètes qui concernaient la Macédoine sous la domination de cet Etat. L’unité 
économique, qui était en vigueur parmi les trois administrations voisines de Salonique, Monastir 
et Andrinople, ainsi que dans une vaste étendue de l'arrière-pays, en était le principal caractère. 
Une deuxième période commence après les Guerres balkaniques et les changements de frontière, 
à partir du moment où les évolutions dans la ville sont liées à celles de l’Etat grec.  

En suivant dans notre travail la distinction chronologique ci-dessus, nous avons étudié les 
questions relatives à la structure économique au cours de la phase transitoire de la transformation 
sociale de Salonique, à la fin de la domination ottomane, en mettant ensuite l'accent sur 
l’incorporation de la ville dans le nouvel environnement économique et social et sur l'impact que 
ce fait a eu sur l'ensemble du développement de la région. Notre intérêt s’est focalisé 
ultérieurement sur des questions et des interrogations sur la Grèce, les Balkans, la collaboration 
interbalkanique.  

Un choix a également été fait au niveau territorial pour l’étude du thème. Le poids de la 
relation ville-périphérie, vu l’unité économique de l’espace a été très forte et a conduit au choix 
d’une considération unique de la ville, des territoires limitrophes de la zone d’accès direct (la 
région du Golfe Thermaïque, la plaine de Salonique, la région des lacs) et de la proche périphérie 
(les régions qui étaient inclues dans le département de Salonique –les provinces de Pieria, 
d’Imathia, de Péonia, de Kilkis, de Langadas– et la région du mont Holomon, en Chalcidique).  

Au cours des recherches sur la répartition sociale du travail parmi les habitants de 
Salonique, les activités économiques de ces derniers ont été classées dans les trois secteurs à 
savoir primaire, secondaire et tertiaire. L’étude du matériau sur la base de cette structure a offert 
la possibilité d’aboutir à quelques conclusions sociales et d’avancer dans des constatations sur la 
physionomie de la ville. Sous le prisme de la fonction économique, nous avons intégré les 
professions au sein de chaque secteur, par catégories, qui correspondent à l'objet de travail ayant 
existé à l’époque de l’entre-deux-guerres. 

 
A. Salonique à l’époque de sa transformation sociale. 
 
1. La Macédoine ottomane. 
Au cours de la transition du régime sous domination ottomane au nouveau régime grec, et 

en ce qui concerne tous les thèmes relatifs aux conditions économiques, sociales et politiques 
existant dans l’Etat ottoman, nous devons faire une mention particulière à la question des Jeunes 
Turcs. Le mouvement des Jeunes Turcs revêt une importance particulière dans la mesure où il est 
lié plus généralement à l’éveil bourgeois-démocratique des forces sociales non seulement dans la 
Macédoine ottomane mais aussi dans l'Ancienne Grèce, pendant la première décennie du siècle. 
Dans l’Etat grec, avant la révolution à Goudi –en 1909–, les anciennes forces sociales dominantes 
et la classe commerçante bourgeoise montante dépendaient du capital étranger –particulièrement 
anglais et français–. Le caractère des structures dans l’économie agricole était semi-féodal. A 
cause des ses particularités, le développement des forces productives du pays était imparfait. La 



révolution de Goudi a ensuite joué un rôle déterminant dans le mode de production capitaliste en 
Grèce, avec la création d’un fort système de crédit, ainsi qu’avec une politique sociale qui 
favorisait les intérêts des grands propriétaires fonciers et du capital au détriment des couches 
moyennes et inférieures. Le gouvernement de Vénizélos était, en 1910, une tentative de réforme 
des cercles politiquement dominants en vue de l’amélioration du régime capitaliste et 
l'apaisement des problèmes sociaux. De même, dans l’Empire ottoman, la création d’une classe 
commerçante bourgeoise et son développement, à la fin du siècle dernier jusqu’au début de ce 
siècle, allait de pair avec l’ascension de la conscience nationale turque sous les conditions de 
théocratie et de dépendance semi-colonisatrice du capital étranger. Les Jeunes Turcs incarnaient 
l’espérance de sauver par des réformes l’unité de l’Etat pluri-ethnique, ainsi que celle de faire 
face aux questions en suspens de nature bourgeoise-démocratique dans une direction anti-féodale, 
anti-impérialiste. 

En Macédoine ottomane, après les siècles d’ingérence de ses peuples et des changements 
de population, en raison des déplacements et des nouvelles installations, la carte ethnologique de 
la région ressemblait, au début de notre siècle, à une mosaïque: Turcs, Grecs, Bulgares, Serbes, 
également Juifs, Arméniens et autres, qui se montaient, dans l’ensemble, à 2.250.000 âmes. Le 
vilâyet de Salonique, d’une étendue de 31.000 kilomètres carrés, avait une population, en 1913, 
de 1.309.100 habitants. Dans le sancak de Salonique, en 1911, vivaient environ 710.000 
habitants, dont 220.000 dans le kaza de Salonique. En ce qui concerne le nombre des membres de 
chaque nationalité, les éléments sont contradictoires. 

Par référence au niveau de développement économique ainsi que de la composition et de 
la concentration des professions en Macédoine, les activités du secteur primaire étaient les plus 
importantes dans la région. Parmi les activités agricoles, selon la statistique du rendement 
agricole de la Turquie Européenne au cours de la période 1907-1908, le pourcentage de terre qui 
était cultivée dans la région de Salonique était de 6,2%. Le tabac, plante industrielle, était une 
culture de pointe, en raison de son utilisation comme matière première dans le secteur secondaire 
(processus de manipulation et d’emballage) et par la suite de son exportation.  

Le secteur agricole en Macédoine, comme dans le Royaume voisin de la Grèce, a subi 
certaines réformes, qui avaient pour but de moderniser les structures traditionnelles. Avec 
l’annexion des Nouvelles Provinces, l’Etat grec a bénéficié des produits du secteur primaire ayant 
une valeur considérable. En 1914, sur l’ensemble de la culture en Grèce de 320.000 stremmes et 
d’une production de 23.815 tonnes de tabac, ont été cultivés en Macédoine 155.000 stremmes, 
avec un rendement de 12.400 tonnes.  

Dans le secteur secondaire, la pénétration de l’industrie européenne occidentale en 
Macédoine, qui, déjà à la fin du XIXe siècle, avait renversé l’équilibre de l’économie fermée de 
la région, s’est poursuivie. Des branches traditionnelles, telles que la filature, étaient asphyxiées 
sous la concurrence des produits étrangers massivement importés, ayant pour résultat la 
conversion d’une partie des populations locales employées dans ceux-ci en couches misérables 
des centres urbains, principalement à Salonique. L’activité économique s’orientait vers la sphère 
du commerce, non de la production, conduisant au développement démesuré du secteur tertiaire. 
Le capital commercial a dominé, dépassant le capital local insignifiant de l’artisanat et, avec 
l’infrastructure qu’il a créée (communications ferroviaires, ports organisés, réseau bancaire), il a 
été desservi de manière plus complète. Le port de Salonique présentait une image florissante. Les 
forces productives se développaient également, bien que de façon non régulière, sous l’effet de 
l’importation des machines de l’étranger. Dans les régions administratives de Salonique, de 
Monastir et d’Andrinople, le début du XXe siècle a trouvé, dans certains centres, une structure 
économique, développée en branches du secteur secondaire et tertiaire. 

La ville de Salonique, du point de vue des conditions naturelles, s’est trouvée favorisée: 
situation géographique privilégiée, bonne morphologie du sol, avec des rivières et une plaine 
fertile, avec un port maritime qui assurait la circulation; des conditions climatologiques 
tempérées, avec le vent Vardar régénérant fréquemment l’atmosphère. Ces conditions, ajoutées à 



celui de l’homme qui a sans cesse travaillé pendant des siècles et a façonné sa société, étaient 
directement liées à son développement historique et définissaient son niveau socio-économique. 

Au début du siècle, Salonique conservait les signes de son passé. Au nord de la ville, les 
fortifications, et derrière elles l’acropole byzantine, avaient été préservées. A l’extrémité nord-est 
se trouvait la forteresse de Yedi Kule. En bordure de mer –près de laquelle était construite la 
ville–, d’une longueur de 2 kilomètres et d’une largeur de 10 mètres, avait été conservée la Tour 
Blanche. Parallèlement au bord de la mer, la Via Egnatia –partie autrefois de la grande voie 
militaire des Romains et des Byzantins, qui conduisait de Durazzo à Constantinople– traversait la 
ville d’ouest (place Vardar) en est (place Calamaria). De nombreuses rues parallèles et en plus 
grand nombre verticales par rapport à la rue Egnatia délimitaient les quartiers. L’avenue 
Hamidiye, qui séparait la vieille ville de la partie est –connue sous le nom de Secteur Exohon–, 
partait verticalement par rapport au bord de mer. A l’ouest, du côté de la rivière Axios, étaient 
concentrées les gares de chemins de fer. 

Du point de vue démographique, les habitants de la ville, de diverses nationalités qui 
vivaient les unes à côté des autres, maintenaient les mœurs, les coutumes, la religion et les 
traditions de la nationalité à laquelle ils appartenaient. Le recensement ethnologique exact de la 
population de Salonique est difficile. La plupart des sources qui présentent des chiffres 
desservaient des intérêts nationaux quand chaque communauté apparaissait soit nombreuse et 
forte soit délaissée. La communauté juive était la plus dominante.  

 
2. La situation économique à Salonique.  
2.1. Le secteur primaire.  
La périphérie de Salonique a une longue histoire de production des biens agricoles. La 

culture du blé, la culture du riz, la viticulture, l’oléiculture, la culture du tabac, la sériciculture, 
l’apiculture, également l’élevage, la sylviculture, la pêche étaient des activités économiques 
traditionnelles, contribuant à la couverture des besoins locaux et –à une échelle limitée– au 
commerce d’exportation. Le tabac était par excellence le produit qui entretenait les populations 
agricoles.  

L’exploitation du sous-sol, secteur d’activité exceptionnellement rentable, exigeait des 
capitaux et une connaissance technique. Les plus grandes entreprises étaient entre les mains des 
investisseurs étrangers et des locaux juifs, en vue de l’exportation de la matière première pour les 
besoins de l’industrie des pays développés.  

2.2. Le secteur secondaire.  
Pendant les dernières années de la période ottomane, l’importance de la ville n’avait pas 

été seulement appréciée à cause de sa position comme nœud commercial et de communication 
important mais également à cause de son développement industriel remarquable. Le fait avait un 
rapport avec l’effort du gouvernement ottoman d’encourager la création d’industries (par le biais 
de la non imposition à l’importation d’équipement mécanologique des usines, etc.), mais il était 
aussi en liaison avec le développement économique plus général de la Macédoine, avec l'arrière-
pays de Salonique, avec l'accroissement de la manipulation du tabac et avec l'activité 
exceptionnelle de construction dont de nombreux travaux publics, qui dans l’ensemble exigeaient 
une population stable de travailleurs. Enfin, le changement bourgeois-démocratique de 1908 et la 
création d’une constitution a joué un rôle catalysateur dans ces évolutions. 

A Salonique, la famille renommée des Allatini avait le rôle de leader dans l’industrie. 
Certains de leurs collaborateurs –les familles Fernandez et Misrachi de Salonique et, par le biais 
de ces derniers, la famille Torres– se sont unis plus tard avec eux par des liens de parenté et 
obtinrent ainsi une participation directe dans leurs entreprises. Ils ont créé, en étroite liaison, un 
cercle d’affaires, ayant des activités qui s’étendaient dans diverses branches professionnelles. 
L’épine dorsale des entreprises du groupe Allatini était l’exportation des produits agricoles du 
pays. L’étendue et la variété des entreprises du groupe, ainsi que les investissements ambitieux 
dans l'industrie minière, ont conduit les entreprises les plus importantes –et surtout celles de 



l'industrie– du groupe à la liaison et au financement par des capitaux étrangers. Même après 
l'afflux des capitaux étrangers, les fondateurs des entreprises sont restés les grands actionnaires. 
Au-delà de ces entreprises des grands hommes d’affaires qui étaient liés par des liens de parenté, 
d’autres petites entreprises individuelles dans l’industrie de Salonique étaient rarement présentes 
à cette époque. A côté d’un nombre restreint de moulins de taille moyenne ou petite, existaient de 
plus petites unités, en grand nombre, dans lesquelles il y avait peu d’associés. Il s’agissait presque 
toujours d’entreprises individuelles. La forme jusqu’alors presque inconnue de la société 
anonyme par actions, pour laquelle n’existait aucune disposition juridique en Turquie, a trouvé 
une application jusqu’en 1912 seulement de façon sporadique, et certes pour des cas d’entreprise 
familiale. 

Une partie importante des capitaux en Macédoine s’était tourné vers la branche lucrative 
de l’industrie du tabac. Au début du siècle, le tabac se trouvait dans une phase d'évolution 
dynamique et employait de nombreux ouvriers (15.000 à Cavala, 10.000 à Xanthi, 3.000 à Drama 
et 4.000 à Salonique). A Salonique, la moitié environ du capital industriel était investi dans les 
manufactures du tabac –environ 100 en 1903–. 

2.3. Le secteur tertiaire.  
2.3.1. Les transports, les communications et les transports urbains. Dans ces domaines 

également, les Grecs ont trouvé, en 1912, une infrastructure importante, qu’ils ont mise en valeur. 
Salonique s’était chargée du poids de desservir toutes les fonctions économiques de la région par 
la mer –c'est seulement exception, qu'à Cavala étaient réalisées de grandes exportations de tabac–. 

Le port se trouvait à 1.200 mètres au nord-ouest de la Tour Blanche et pouvait contenir 
environ 20 bateaux à vapeur. Il disposait de l’infrastructure convenable pour desservir les besoins 
du transport maritime, ainsi que la circulation des marchandises des ou vers les bateaux. 
L’infrastructure du port était continuellement inférieure par rapport aux besoins qui se 
présentaient, mais la solution du problème se heurtait à des obstacles. Une série de mesures ont 
été prises pour promouvoir la question du prolongement des installations portuaires. 

La situation relative au port, comme, au demeurant, l'ensemble des questions de toute la 
région de Salonique, s’est renversée, en octobre 1912, par l’entrée de l’armée grecque dans la 
ville. L’Etat grec, dès le premier jour où il a acquis Salonique, n’a pas méconnu l'excellente 
position géographique que constituait son port, l’un des plus actuels de la Méditerranée orientale 
et des Balkans. Parmi les premières questions, qui ont préoccupé l’administration grecque, était 
celle du rétablissement de la fonction du port, ainsi que la revalorisation de son rôle dans les 
nouvelles conditions économiques et politiques. En vue d’une délimitation d’une zone franche 
dans le port, une étendue conforme aux besoins de la navigation devait être déterminée, sans 
toutefois limiter celle dans laquelle fonctionnait déjà une série d’entreprises industrielles, alors 
qu'il fallait conserver en même temps un espace pour la création de nouvelles industries. La 
solution, qui a été choisie, prévoyait l’autonomie d’une “île” d’une largeur de quatre kilomètres, 
entourée d’une barrière douanière, par laquelle pourrait être desservi le commerce de transit de 
Salonique. 

Un premier problème à résoudre était celui du stockage des marchandises, 
particulièrement intense à cette période en raison de la planification économique, qui réservait 
pour Salonique le rôle de centre du commerce de transit. La question fut tout d’abord résolue par 
une convention, en mars 1913, avec les administrations de certaines grandes banques de la ville, 
selon laquelle leurs entrepôts et leurs autres installations seraient considérés comme des 
“entrepôts de services privés”, ayant la possibilité d’y stocker des marchandises de l’étranger non 
dédouannées. 

Au cours de la période précédente, le port de Salonique offrait, particulièrement après 
1905, de grands services au commerce de la Serbie. Après l’annexion des Nouvelles Provinces à 
la Grèce, le transit par Salonique des biens du et vers le pays avoisinant occupait vivement les 
deux Etats intéressés. 



Les chemins de fer. Pour la liaison terrestre de la ville avec d’autres lieux, le chemin de 
fer était le moyen le plus important, avec trois lignes en fonctionnement. Après l’annexion des 
Nouvelles Provinces par l’Etat grec, de nouveaux besoins ont résulté des nouvelles conditions. 
L’un des plus urgents avait pour objet la liaison ferroviaire de l’Ancienne Grèce avec la 
Macédoine et, à travers elle, avec l’Europe. 

Les transports urbains. Au sein de la ville de Salonique, le moyen de base de transport en 
commun était les tramways. Les habitants utilisaient également, pour leur déplacement en ville, 
les fiacres tirés par des chevaux. Les automobiles qui circulaient étaient en nombre limité.  

2.3.2. Crédit, change et médiation.  
Salonique disposait, dès la domination ottomane, d’une sérieuse infrastructure bancaire.  
Les branches d’assurances étaient les suivantes: assurances contre le feu, assurances-vie 

et assurance maritime. 47 sociétés avaient des activités dans la branche de l’assurance contre le 
feu.  

2.3.3. Le commerce.  
Salonique était un espace commercial important depuis un lointain passé. En dépit des 

conquêtes successives, la ville connaissait historiquement de nouvelles périodes de 
développement, de promotion du commerce et de l’artisanat, avec l’organisation de 
emporopanigyris [foires] telles que la fête patronale de Saint Démètrius, dans la plaine du fleuve 
Axios, au cours desquelles étaient exhibés ses produits agricoles et artisanaux aux nombreux 
commerçants, qui affluaient des régions avoisinantes ou plus éloignées. Les presque mêmes 
raisons géographiques et commerciales, qui avaient créé les fêtes byzantines Dimitria, étaient 
celles sur lesquelles la Salonique du XXe siècle, la “Hambourg des Balkans”, appuyait son 
progrès et présentait l’image d’une grande ville, avec une marine et un commerce développés, 
nœud important des communications entre l’Europe Centrale et du Sud-Est et les ports de la 
Méditerranée ainsi que, ultérieurement, le continent asiatique et africain. 

Le commerce avec l’étranger d’une part et la disposition des produits en vue de la 
consommation locale d’autre part constituaient les échanges commerciaux de Salonique. Les trois 
secteurs du commerce, celui de l’importation, de l’exportation et du transit couvraient le flux des 
produits de et vers les pays étrangers. 

Les facilités pour la circulation des marchandises serbes, pendant la domination ottomane 
à Salonique, particulièrement après 1911, étaient données par une convention entre la Turquie et 
la Serbie, qui visait à l’augmentation du commerce de transit par le biais d’une zone franche 
portuaire, avec des conditions favorables pour l’utilisation des chemins de fer, etc. 

Le commerce de transit à Salonique, après 1912, a trouvé un traitement privilégié par la 
promulgation de l’institution des entrepôts libres que nous avons précités. La création des 
“entrepôts libres privés” était d’une importance décisive pour le commerce d’importation de la 
ville, puisque les banques ont été incitées à orienter leur politique de crédit commercial vers 
l'octroi de prêts plus nombreux pour les marchandises gardées dans leurs entrepôts. En 1914, 
quand le gouvernement grec a consenti à la création d’une zone franche, les mesures sur les 
“entrepôts libres privés” et sur la zone franche du port de Salonique ont trouvé une application 
particulière dans le cas de la Serbie et se sont concrétisées par un traité gréco-serbe, le 11 avril 
1914. 

Le débarquement des troupes anglo-françaises, en 1915, a ajouté aux facteurs 
préexistants depuis 1912, aggravants pour le commerce –des changements de population, la 
séparation des territoires avec la perte de l'arrière-pays–, un nouveau, celui de la guerre.  

 
3. La société.  
Les conditions sociales, qui étaient en vigueur à Salonique pendant l’époque que nous 

étudions, les changements dans les rapports de production, les relations nationales, le mouvement 
social sont des questions qui renvoient l'historien à un passé lointain. Des recherches historiques 
ont considéré que la décomposition du système féodal byzantin avait beaucoup plus avancé dans 



la ville que dans d’autres régions. Ici, s’est manifestée, avec le mouvement des Zélotes, entre 
1342 et 1349, la volonté des nouvelles couches sociales de la ville créées pour une réorganisation 
sociale de l’Empire vieilli. L’opération n’a pas réussi, la progression ottomane a fonctionné 
comme une riposte féodale qui a stabilisé, sous la recomposition de la classe dominante, le 
régime social en Asie Mineur et dans les Balkans et les rapports de production n’ont pas noté 
d’évolution. Le mouvement social a reculé pendant des siècles. Vers la fin du XIXe siècle, les 
premières couches ouvrières, employées dans les manufactures du tabac et des articles 
d’alimentation ont vu le jour à Salonique. Contrairement à l’Ancienne Grèce, où les premières 
couches de travailleurs employés dans le domaine industriel ont été composées des paysans 
ruinés, étaient alimentées ici par les anciens artisans saloniciens, qui –pendant un siècle, depuis 
qu’ils ont été ruinés jusqu’à la recréation de l’industrie au sein du nouveau processus vers une 
ville comprador– vivotaient, conservant toutefois une conscience radicale, qui s’exprimait à 
travers les mouvements idéologiques religieux de l’époque. Leur maturité idéologique était de la 
même façon rapide, alors qu’en Ancienne Grèce les travailleurs, avec leur provenance agricole et 
leur mode de vie coupé, pour chaque groupe, de l’ensemble de leur masse, mûrissaient lentement, 
incorporant des poches idéologiques de réfugiés politiques étrangers (anarchistes, socialistes) ou 
de socialistes utopistes qui n’ont pas réussi à créer une fermentation débouchant sur une étape 
idéologique supérieure. L’héritage ottoman de la Salonique grecque était repéré dans son 
particularisme, selon lequel le mouvement social dans la ville avait une base subjective avancée, 
qui était due à la conscience radicale des couches constituées par les anciens artisans ruinés, alors 
que l’infrastructure économique –la base objective de développement du mouvement social de 
masse– était imparfaite. L’inverse était en vigueur dans l’Ancienne Grèce, dans les centres de 
développement urbain, où les couches des anciens paysans, à savoir de conscience sociale 
conservatrice, encadraient une infrastructure économique plus développée. A Salonique, enfin, 
l’avantage de la conscience sociale traditionnellement avancée et du développement du secteur 
secondaire –ainsi que le rôle de la structure pluri-ethnique de la ville et la communication avec les 
pays européens (et avec les fermentations qui se constituaient là)– étaient neutralisés par la 
formation sociale imparfaite (petits et moyens professionnels, travailleurs isolés, professions 
parasitaires, etc.). 

Avec le développement des forces productives et les tendances de concentration et de 
centralisation du capital, la pénétration du facteur économique occidental européen a apporté la 
soumission de l’économie. Dans la matérialisation du même but s’intégrait, dès le début du siècle, 
l’amélioration de l’infrastructure des transports (du port, du réseau ferroviaire) et la reconversion 
de la ville dans son ancien rôle, fondamentalement comme centre d’échange. L’influence de 
l’Occident sur la superstructure a renforcé le processus d’évolution de l’idéologie dominante dans 
la voie du libéralisme, cadre dans lequel était facilité le dépassement des anciens rapports de 
production.  

La participation des communautés nationales de la Salonique ottomane aux évolutions 
sociales avait des aspects variés. En octobre 1912, quand l'entrée des troupes grecques dans la 
région a renversé le cours de l’histoire de Salonique, par la nouvelle marche vers sa 
modernisation et sa transformation sociale, l’élément grec s’est intégré dans un environnement 
national.  

 
B. La Salonique grecque. 
 
Le nouveau décor. Les visées des grandes puissances. Après les Guerres balkaniques, par 

le traité de Bucarest, le 28 juillet 1913, la Macédoine a été remise à l'Etat grec. Salonique, suivant 
désormais les destinées de cet Etat, s’est trouvée dans une nouvelle réalité politique. La situation 
économique de la Grèce, à cette période, se caractérisait par des points variés de retard, par un 
développement insuffisant des forces productives. Les exportations subissaient un contrôle de la 
part des marchés étrangers par le biais de la réglementation de la demande des produits agricoles 



du pays (surtout tabac, huile d’olive, raisins secs) et la dépendance des Etats développés de 
l’Occident était vive. Les visées des grandes puissances à l'égard de la Grèce concernaient 
l'exploitation de la position qu'elles avaient réservé au pays dans la répartition internationale du 
travail. Elles s’inscrivaient également dans les équilibres géopolitiques de l’époque.  

 
1. Les changements dans les données démographiques. Etude de la démographie de 

Salonique. 
Les élargissements territoriaux successifs de la Grèce, après 1912, ainsi que les 

reconstitutions de population jusqu’en 1924, ont apporté les changements démographiques 
correspondants. A Salonique, l’arrivée des Grecs de l’Ancienne Grèce et des réfugiés des pays 
avoisinants, le retrait des musulmans et des populations slavophones, l’émigration des Juifs ont 
conduit à une reformulation radicale de la situation démographique.  

L’étude de la démographie de Salonique et de sa région plus vaste prend en considération 
la fluidité des délimitations géographiques pendant l’entre-deux-guerres. La partie 
démographique de notre étude se réfère, en dehors de la ville de Salonique, également à sa proche 
région. Nous avons distingué les changements dans la population en naturels (nombre, âge, sexe) 
et en mécaniques (déplacement des personnes). Nous avons également inclu certains 
changements sociaux (instruction, professions). Comme sources de base ont été utilisés les 
recensements du service de statistique de l’Etat grec après la Première Guerre Mondiale, qui 
avaient été accomplis pendant les années 1920 et 1928. Spécialement pour la démographie des 
professions de la ville, ont été utilisées comme source les listes électrorales et divers autres 
documents, qui ont été rédigés pendant la période allant de 1915 à 1936. Les calculs, qui ont été 
faits sur la base des éléments statistiques, permettent d’intéressantes remarques relatives à la 
société, telles que la démographie des nationalités, la population active par secteur de l’économie, 
la répartition des habitants selon la place occupée dans l’organisation du travail, etc. 

1.1. Les changements dans le nombre d’habitants après 1912. Le déplacement des 
personnes, qui a été noté dans la ville de Salonique –environ 20.000–, était élévé. La ville, de 
157.889 habitants qu’elle comptait en 1913, a présenté jusqu’en 1920 une première hausse de 
7,87%, en raison de l’afflux des Grecs de l’Ancienne Grèce et des réfugiés, suivie d’une 
diminution de 11,69% en raison du retrait des musulmans et des slavophones indigènes. Pendant 
la période après la catastrophe en Asie Mineure, une augmentation de 39,15% a été remarquée en 
raison de l’afflux des réfugiés, qui, jusqu’en 1928, a fait que la population s'élève à 236.524 
personnes, volume plus important que celui correspondant de 1913 de 50%. 

Dans la région, une tendance à l'attirance urbaine a été remarquée, au cours de la période 
1920-1928. La population, jusqu’en 1928, connaissait, par rapport à 1920, une plus petite 
augmentation dans les villages et les bourgs et une plus grande dans les villes. Avec un 
pourcentage moyen d’augmentation de l’ensemble de la population de 32,6%, le volume de la 
population des municipalités du département de Salonique a présenté une hausse de l’ordre de 
37,67% en moyenne.  

Du point de vue de la nationalité, la composition de la population, à cette époque, a 
radicalement changé. Dans la province de Salonique, sur 321.161 habitants, 152.577 étaient en 
1928 des réfugiés –47,51% de l’ensemble de la population de cette région–. Ils provenaient, par 
ordre de grandeur des groupes les plus importants les composant, de l’Asie Mineure, de la 
Thrace, de la Mer Noire, de Constantinople, de Bulgarie et du Caucase. Les musulmans –de 
nationalité surtout albanaise– étaient restés en petit nombre. Les 55.290 Juifs –dans leur grande 
majorité Sephardim– étaient tous concentrés dans la ville de Salonique. 

Du point de vue de l’éducation, la situation s’est améliorée dans une certaine mesure. 
Entre 1920 et 1928, dans la province de Salonique, la proportion des illettrés est tombée de 
46,28% à 33,46%. Le taux –néanmoins élevé–, qui est constaté, est dû principalement au manque 
d’éducation des femmes, qui, presque dans la moitié de leur nombre, demeuraient exclues de ce 
bien social. Dans la municipalité de Salonique, l’image des femmes était améliorée, dans la 



mesure où les femmes lettrées atteignaient 58,09% de l’ensemble des femmes de la ville. Chez les 
hommes, la situation était plus tolérable, avec une proportion d’analphabètes d’un sur cinq. 

1.2. La population par secteur de l’économie, 1920-1928. La population conformément à 
sa place dans l’organisation du travail en 1928. 

Au cours de la période allant de 1920 à 1928, la majorité des habitants de la ville de 
Salonique s’est orientée vers le secteur secondaire et –surtout– tertiaire. La plus grande partie de 
la population des environs était employée dans le secteur primaire et, dans une moindre mesure, 
dans le secteur tertiaire. Les réfugiés établis dans la ville de Salonique étaient largement 
employés, en dehors du secteur secondaire, également dans le tertiaire. Sur la base des éléments 
ci-dessus, nous pouvons caractériser Salonique comme une ville comprador. 

Nous constatons que, dans la ville de Salonique, la concentration de la classe ouvrière 
était importante. Sur les 86.790 habitants répertoriés comme employés dans les trois secteurs, 
39,98% étaient employés dans le secteur secondaire et 53,77% dans le tertiaire. 61,85% des 
personnes employées du secteur secondaire et tertiaire étaient des ouvriers et employés (plus 
précisément, 73,11% des personnes employées dans le secteur secondaire et 60,67% dans le 
secteur tertiaire). En ce qui concerne la répartition de la catégorie des patrons (qui employaient 
des ouvriers et des employés) par rapport à la catégorie des ouvriers et des employés, on constate 
qu’aux ouvriers du secteur secondaire (73,11%) correspondait une proportion de 7,58% des 
employeurs et aux ouvriers du secteur tertiaire (60,67%) une proportion de 8,76%.  

Nous remarquons également que l’effectif féminin dans la ville de Salonique, 
proportionnellement –par rapport aux hommes– participait surtout au secteur secondaire et, dans 
une moindre mesure, au tertiaire. Dans la périphérie de la ville, la majorité des femmes était 
employée dans le secteur primaire. En ce qui concerne leur place dans l’organisation du travail, 
dans ce secteur, leur pourcentage se présente très élevé dans la catégorie des employées qui 
étaient membres des familles des employeurs.  

 
2. Le processus de développement des forces productives sous le nouveau régime social. 
En Grèce du Nord, l’évolution économique et sociale sous le régime bourgeois n’était pas 

sans obstacles. Les guerres au cours de 1912-1913 et 1915-1918 avaient dissous le tissu 
économique de la Macédoine-Thrace. Elles ont diminué la population, baissé le volume de la 
production agricole et limité les possibilités de travail. La recrudescence des problèmes est venue 
de la séparation des marchés traditionnels, après les nouvelles délimitations de frontière dans les 
régions de Salonique, Monastir et Andrinople, qui étaient caractérisées par une unité économique 
depuis des siècles. Dans la ville de Salonique, les conditions ont changé, exerçant une influence 
négative. La mise à disposition des produits était problématique, alors que parallèlement s’est 
manifestée une impuissance à obtenir des matières premières. Les conditions exceptionnelles de 
la guerre empêchaient un processus naturel d’accumulation du capital et de son replacement en 
investissements, qui pourraient fonctionner comme levier de développement de l’économie. Par 
la suite, les événements négatifs (la catastrophe en Asie Mineure et les changements 
démographiques) avaient des répercussions sur l’économie et sur la société de la région. La 
périphérie de la ville n’était pas économiquement en mesure de recevoir un volume 
supplémentaire de population d'une telle ampleur qui l’a submergée, ayant pour résultat 
l’insuffisance des efforts dans la couverture des besoins de la population urbaine.  

Les difficultés, cependant, dans l’économie de Salonique étaient conjoncturelles et étaient 
compensées par la perspective de liaison économique substantielle entre l’Ancienne Grèce et les 
Nouvelles Provinces. Le potentiel de la ville n’en était pas pour autant négligeable. En 1920, sur 
les trois secteurs, Salonique disposait de 7,58% de l’ensemble des entreprises du pays et 9,26% 
des personnes qui y étaient employées. Le département de Salonique, à une échelle nationale, 
venait en seconde place par ordre après le département d’Attique-Béotie. 

La rétrospective que nous réaliserons pour les activités économiques de la population 
dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire, mettra en évidence une évolution économique de 



la ville et de ses alentours, caractérisée par la domination du mode de production capitaliste, le 
développement des forces productives et l’accumulation progressive des ressources par la 
circulation des capitaux financiers, productifs et commerciaux.  

2.1. Le secteur primaire 
Au cours de l’entre-deux-guerres, une augmentation des étendues cultivées a été 

progressivement remarquée, avec une extension de la culture des céréales et du tabac. En même 
temps, l’élevage s’est aussi développé.  

Des cultures de produits agricoles, en dehors du tabac, qui ont été répétées après la 
guerre, étaient celles des légumes. Les étendues entre les rivières des alentours de Salonique 
jusqu’à la plaine de Veria étaient utilisées dans ce but. En 1924, la nouvelle réalité 
démographique dans la campagne de Macédoine, après l’échange des populations, a porté 
l’agriculture à un point critique. Les paysans musulmans, connaisseurs avérés depuis des siècles 
des particularités de la terre et de l’environnement, ont abandonné leurs champs, en prenant avec 
eux leurs outils. Les réfugiés, dans un large pourcentage, avaient une expérience limitée en 
agriculture, tout en ayant un faible désir d’abandonner les professions urbaines qu’ils exerçaient 
en Asie Mineure. Alors que la concentration des réfugiés dans la ville créait de sérieux problèmes 
de logement et de travail, la campagne demeurait déserte et les champs fertiles non cultivés. Les 
acheteurs étrangers de produits agricoles, qui étaient auparavant couverts par la production locale, 
ont été contraints de se tourner vers d'autres pays pour leurs besoins, empirant la situation 
déficitaire de la balance commerciale. 

La région n’était pas autarcique. D’exportatrice de blé dans le passé, la Macédoine, en 
1922, avait abouti à recourir à d’immenses importations d’articles d’alimentation. L’Etat a montré 
sa disposition à l’encouragement de la production de blé, en vue de supprimer le besoin 
d’importations. Dans la région de Salonique, les résultats présentaient, en moyenne, une 
amélioration par rapport au pourcentage national de la surface exploitée.  

La non extension de la production agricole à une plus grande échelle était due, avant tout, 
aux faiblesses de nature matérielle et de programmation. Le mécanisme des responsables –Etat et 
services d'établissement des réfugiés–, dans un si petit intervalle de temps (trois ans après 
l’échange des populations), n’est pas parvenu à faire des miracles. L’ajournement en vue d’une 
solution radicale au problème de la propriété agricole, les insuffisances dans l’organisation des 
cultures, le manque d’infrastructure (réseau de transports, espaces d’entreposage, etc.) et 
d’équipement entretenaient le retard. Par rapport aux conditions de vie, la misère, à laquelle était 
parvenue la population rurale pendant les guerres, était toute évidente en ce qui concerne les 
questions de logement, d'assistance médicale, d’éducation des enfants et d’autres biens sociaux.  

Le produit de pointe de la Macédoine, le tabac, connaissait des fluctuations dans la 
production. La tendance, après les guerres, à un emploi accru de la population dans la culture du 
tabac avait pour résultat, comme il va de soi, la multiplication de la superficie des plantations de 
tabac. Dans la région de Salonique, l’augmentation de l’étendue des cultures de tabac était 
démesurée. A partir de 1923 et ensuite, la quantité de la récolte annuelle dans la même région a 
considérablement augmenté. 

Des facteurs exogènes, ayant une influence sérieuse sur la vie économique du pays, ont 
créé, le plus souvent, des conditions négatives. Le bouleversement, particulièrement, en raison 
des guerres, qui a finalement conduit à une catastrophe partielle de la structure de production du 
tabac, avait des répercussions sur le processus de culture et, par conséquent, sur la formation d’un 
coût accru de production.  

L’activité économique relative à l’exploitation de la richesse forestière était limitée. Il 
existait également une petite production de charbon de bois. La pêche, dans les eaux du Golfe 
Thermaïque, particulièrement dans la région de Néa Krini, s’est développée après l’afflux des 
réfugiés dans une large mesure, tout comme en Chalcidique –région avoisinante. En 
remplacement des méthodes traditionnelles, a été promue l’introduction, après 1923, des bateaux 
à moteur, qui ont tout d’abord récolté des bénéfices satisfaisants, mais par la suite plus minces, en 



raison de l’entrée ininterrompue de nouveaux bateaux à moteur, qui avait pour conséquence 
l'épuisement des régions de pêche, en raison de l’exploitation extensive, à laquelle elles ont été 
soumises. En 1929, la crise de la pêche a débuté, pour atteindre son apogée jusqu'en 1932, et la 
plupart des entreprises de pêche ont cessé leurs activités. 

En 1929, période de la crise économique mondiale, la chute de la demande du tabac et 
des autres produits agricoles d’exportation, mais aussi la conjoncture d’autres faits également 
négatifs, tels que les mauvaises récoltes répétées, ont conduit à la manifestation des conséquences 
de tous les facteurs qui ont été considérés comme nuisant le secteur primaire. Le principal facteur 
était l’insuffisance et –surtout–la répartition inégale des terres cultivables pour employer ces 
millions de population. La production du tabac, en 1931, a présenté une baisse importante par 
rapport à l’année 1930. La diminution était due à la limitation de l’étendue cultivable de tabac, en 
raison de la non disposition à des prix satisfaisants des récoltes de 1929 et 1930, mais aussi au 
moindre rendement en raison de la sécheresse. Dans la région de Salonique, la chute en étendue et 
en quantité, entre 1930 et 1931, était de plus de 50%. Pour faire face à la situation, certaines 
décisions ont été prises. La plus importante était la détermination d’une baisse, chaque année, de 
la quantité du tabac produit. Une autre mesure était le retrait et la combustion des tabacs des 
récoltes de 1929 et 1930, qui étaient très inférieures du point de vue de la qualité. Pendant les 
années suivantes, la tendance de la production de tabac était, en dehors d’exceptions ponctuelles, 
croissante. 

L’évolution d’après-guerre du mouvement minier. L’attrait des capitaux dans 
l’exploitation des mines, d’après guerre, a été renforcé par les perspectives lucratives de cette 
activité. Ces investissements de la part des sociétés étrangères avaient également un point de 
départ de nature stratégique.  

Les réserves de lignite en Grèce du Nord étaient d’une importance vitale pour la 
résolution de la question de l’énergie du pays. Sur les 50 entreprises minières en fonctionnement 
en 1919-1920 à une échelle nationale, seulement 10 fonctionnaient en 1921, dont deux en 
Macédoine: la société Antoniadis & Perdikaris -siège à Salonique, avec une production en 1920 
de 10.000 tonnes, et la société Dranista -siège à Athènes, avec une production en 1920 de 1.200 
tonnes. Après 1922, les entreprises qui s’occupaient en Macédoine de cette activité étaient au 
nombre de 12. En 1926, le lignite extrait annuellement en Grèce couvrait moins de 15% des 
besoins du pays. Les importantes quantités de matière combustible de Macédoine ont offert la 
solution à ce problème économique et en même temps militaire. Le relief de la région rendait aisé 
le transport du lignite, étant donné qu’il permettait la liaison future des lieux d’extraction soit 
avec le réseau ferroviaire soit avec la mer par des lignes Decauville ou des réseaux routiers. 
L’exploitation n’était cependant pas jugée rentable à cause de la concurrence de la houille 
européenne.  

A Salonique et dans la péninsule avoisinante de Chalcidique, les principaux minerais 
étaient la pyrite de fer et la magnésite. En 1921, les mines à Isvoros ont refonctionné, réussissant 
à extraire 50.000 tonnes, quantité qui n’approchait toutefois même pas le 50% de la production 
esperée. En 1926, a été atteinte l’extraction de minerais en quantité supérieure à 80.000 tonnes. 
Les mines de magnésite de Gérakini avaient, en 1920, une production de 2.519 tonnes. La crise 
aigüe dans la métallurgie européenne avait une répercussion sur la demande en magnésite, 
exceptionnellement limitée en 1921. Pendant les années suivantes, après la guerre, les mines de 
magnésite ont repris également leur fonctionnement à Vardos et à Galatista. En 1926, l’extraction 
mensuelle de minerai brut par les entreprises en Chalcidique était de 3.000 tonnes. Les 
exportations se réalisaient de Salonique, après le transport du produit par camions dans la ville.  

Dans l’exploitation des métaux de la région du mont Hortiatis, il existait une production 
de talc dans la région du village de Hortiatis et de chaux à Asvestohorion. 

L’évolution des grandeurs (nombre d’unités, nombre d’individus employés) 
correspondant au mouvement minier, jusqu’à la fin de la décennie de 1920, est rendue connue 
aux chercheurs historiens par le recensement des entreprises d’exploitation du sous-sol, qui a eu 



lieu en 1930. A partir des éléments de cette statistique, il résulte qu’en Grèce du Nord, le 
pourcentage des unités par rapport à l’ensemble du pays n’était pas particulièrement élevé, bien 
que s’agissant d’importantes entreprises réalisant des grands bénéfices. En ce qui concerne le 
nombre de personnes employées sur l’ensemble de la Grèce, les pourcentages se présentent 
également faibles.  

Dans la région de Salonique, peu d'unités, de petite taille, apparaissent fonctionner à cette 
époque. Dans la région voisine de Chalcidique, cinq grandes entreprises employaient 1.226 
personnes –à savoir la plus grande partie du potentiel humain de Macédoine employé dans cette 
activité–.  

Parmi les 10 entreprises du département de Salonique, 7 fonctionnaient dans les limites 
de la municipalité de Salonique, employant 42 personnes.  

En 1940, en examinant un ensemble de 10.200 entreprises (petites et grandes unités, de 
forme sociale ou individuelle) ou personnes, nous constatons que 44 étaient employées dans des 
activités du secteur primaire. Du point de vue de la nationalité de ces dernières, 37 étaient 
grecques, 6 israélites et une d’autres intérêts (les chiffres correspondants sur l’ensemble des 
10.200 unités ou personnes étaient de 8.004, 1.802 et 394). 

2.2. L’industrie - l’artisanat. 
2.2.1. Les activités industrielles. 
L’industrie dans les nouveaux territoires, parallèlement à celle de l’Ancienne Grèce, 

présentait, jusqu’en 1917, une infrastructure remarquable, encadrée par un grand nombre de 
travailleurs. 

A partir des données de nos recherches, il résulte cependant que l’industrie dans les 
nouveaux territoires disposait, comparativement à l’Ancienne Grèce, d’un plus petit nombre 
d’ouvriers par entreprise (14,8 personnes contre 16,9 dans le reste de la Grèce), d'un plus faible 
volume d’investissements en installations fixes par entreprise (82.610,3 drachmes contre 
131.351,4 dans le reste de la Grèce) et d'une plus faible production (moyenne du prix de 
production 267.995 drachmes par entreprise, contre 443.508,1 drachmes dans l’Ancienne Grèce). 
Il s’ensuit également que le morcellement du secteur secondaire en petites unités avait une 
répercussion négative au niveau de la production. Les petites entreprises, bien que constituant 
58,2% de l’ensemble des entreprises des Nouvelles Provinces, avaient à peine 21,95% de la 
production dans la dite région. Les proportions respectives pour les grandes usines étaient de 
9,16% et de 47,3% –à savoir peu d’entreprises parvenaient à une production de masse des 
produits–. A Salonique, nous remarquons que, parmi les 27 grandes entreprises, des 
investissements en installations fixes de plus d’un million de drachmes ont été réalisés dans 30% 
de celles-ci (9 unités). 

Le recul des emplois, qui distinguait l’artisanat traditionnel sous domination ottomane 
(filatures, fabrication de peintures, tanneries, fabrication de chaussures) est apparu comme la 
conséquence du développement industriel. L’utilisation des machines dans la production s’est 
étendue. A Salonique, le grand incendie de 1917 avait un effet suspensif provisoire.  

Le développement capitaliste s’est appuyé sur les investissements préexistants, ainsi que 
sur les nouveaux investissements dans l’industrie, sur les travaux d’infrastructure et sur le 
commerce.  

En ce qui concerne le volume global de l’industrie-artisanat, une information précieuse 
est offerte par le recensement réalisé en 1920 de la part du service de statistique, qui peut être 
considéré comme la première recherche officielle sur l’infrastructure et l’activité dans le secteur 
secondaire en Grèce.  

Dans le département de Salonique était concentré le plus grand volume d’entreprises 
artisanales et industrielles de la Grèce du Nord, ainsi que la majorité de la population qui y était 
employée (70% environ de l’ensemble respectif des personnes dans le secteur secondaire). Un 
ensemble de 2.561 entreprises (8% environ du nombre global des entreprises du pays qui avaient 



été recensées) employaient 13.724 personnes (9% environ du potentiel humain global qui avait 
été recensé).  

Les moteurs, qui avaient été enregistrés en 1920 dans le département de Salonique, en 
nombre bien supérieur à celui respectif de 1917, étaient d’une force globale de 7.265 chevaux. 

Dans certaines usines à Salonique, ont été réalisées des placements de capitaux, par 
groupes d’investisseurs, et la forme juridique des entreprises a changé par leur transformation en 
sociétés anonymes. De telles entreprises, grecques et étrangères, qui fonctionnaient en 1920 à 
Salonique, se trouvaient dans l’industrie d'aliments 4, dans l’industrie de bâtiments 4, dans la 
production et distribution d’énergie, éclairage, eau et froid 3, dans la métallurgie 2, dans 
l’industrie textile 2, dans l'industrie du tabac 10. Cependant la situation traditionnelle se 
poursuivait, particulièrement dans la campagne grecque, sans la modernisation nécessaire par le 
biais des investissements de capitaux. Même après 1922, fonctionnaient des dizaines de tanneries 
sans force motrice.  

2.2.2. La production artisanale. 
La petite production artisanale dans la ville a créé de petites et moyennes couches 

sociales. De la comparaison du volume de ces couches au cours de 1920, 1926 et 1928, certaines 
constatations générales en résultent sur l’orientation de l’activité économique des professionnels, 
des petits employeurs et des personnes employées à leur compte. A Salonique, pendant le période 
de la guerre, la montée des couches sociales inférieures et moyennes, que constituaient ces 
catégories, était encore lente. Le tissu économique de la ville reflétait les conditions difficiles qui 
tardaient à se normaliser. Jusqu’au milieu de la décennie de 1920, certaines conditions 
fondamentales de développement avaient été réglementées de façon à ce que, à la fin de la 
décennie, la relative hausse des indices du niveau de vie de la population s’exprime par les 
chiffres accrus des artisans et par les nouvelles spécialités.  

2.2.3. Statistique de la production artisanale et industrielle. 
En 1930, après le premier recensement des entreprises artisanales et industrielles de 1920, 

a été décidé le déroulement d’un second recensement de l’artisanat et de l'industrie. 
Du point de vue économique, les biens produits par l’artisanat et l’industrie pouvaient se 

diviser en deux grandes catégories: en biens de production (machines, produits de l’industrie de 
construction, etc.) et en biens de consommation (produits de l’industrie alimentaire, de la filature, 
objets d’utilisation quotidienne, etc.). Parmi les deux catégories, la distinction n’est pas 
absolument claire.  

Par l’examen de la répartition géographique de l’industrie, au recensement de 1930, on 
constate que, dans les deux divisions géographiques du nord de la Grèce (Macédoine et Thrace), 
les unités artisanales et industrielles recensées s’élevaient à 17.191, sur un ensemble national de 
67.892. Le nombre des personnes employées dans les entreprises recensées était de 54.739 
personnes, sur 232.763 dans l’ensemble du pays.  

En ce qui concerne la composition de l'artisanat et de l’industrie en Macédoine, du 
décompte des unités et des personnes employées dans celles-ci ainsi que de la force motrice, nous 
avons déterminé l'ampleur de chaque branche de la production industrielle. Les branches ayant le 
plus grand nombre de magasins étaient, par ordre, les industries des articles d’alimentation, les 
industries du cuir et d’autres matières animales, les industries mécaniques, les industries de 
tissage –de fils, tissus, etc.–, ainsi que les industries du bois.  

En ce qui concerne le nombre des personnes employées, parmi les branches ayant une 
proportion supérieure à 10% sur l’ensemble des personnes employées dans l'artisanat et 
l’industrie de Macédoine, la branche de construction arrivait en tête –les travaux en vue de 
l'établissement des réfugiés ont contribué à sa supériorité–.  

En ce qui concerne la taille des entreprises, le nombre des personnes employées (à savoir 
indépendamment de l’équipement mécanique, du degré d’automatisation et d’autres facteurs qui, 
dans une économie développée, auraient déterminé, à égalité avec le matériel humain, la taille 
d’une unité) était révelateur de l'importance de ce paramètre. Nous avons adopté ce critère et nous 



avons séparé les entreprises du pays en trois catégories (la première ayant un personnel jusqu’à 5 
personnes, la seconde de 6 à 25 personnes et la troisième plus de 26 personnes). Sur la base de 
cette répartition, nous remarquons que la plus grande partie des entreprises appartenait à la 
catégorie des petites entreprises (personnel jusqu’à 5 personnes). Ces chiffres ont un intérêt 
exceptionnel dans la mesure où ils mettent en évidence l’étroitesse de capital disponible pour de 
grands investissements et indiquent un développement capitaliste qui se fondait sur la petite taille 
des entreprises –des données ayant un reflet sur le processus de formation des mentalités–.  

En Macédoine, nous constatons qu’une sur trois personnes était propriétaire de 
l'entreprise dans laquelle elle était employée. C’est un élément supplémentaire ayant un intérêt 
particulier, montrant la baisse du degré de développement du travail salarié, en tant que forme 
d’emploi, comme il était éclipsé par la tendance à l’emploi pour son propre compte.  

Dans le département de Salonique, en 1930, dans les activités du secteur secondaire était 
concentré le plus grand volume des entreprises et du potentiel humain du nord de la Grèce. Cette 
supériorité était caractéristique dans les branches du ravitaillement et du cuir, dans la filature, 
dans les branches du métal et du bois, dans la manufacture de tabac. 

Le département de Salonique concentrait un nombre de magasins équivalent à 40,79% de 
l’ensemble de la Macédoine (8,58% de tout le pays). La proportion respective pour les personnes 
employées était encore plus grande, 54,1% (10,94% de tout le pays).  

Parmi les grands centres urbains, la ville de Salonique présentait, à cette époque, un degré 
élevé de concentration de l’activité artisanale et industrielle, classée immédiatement après 
Athènes et Le Pirée. Le nombre d’entreprises à Salonique était voisin –légèrement supérieur– à 
celui constaté au Pirée, toutefois la moyenne des employés par magasin (4,85 personnes) était 
certes inférieure (moyenne de 6,90 personnes au Pirée). La supériorité d’Athènes tant pour le 
nombre de magasins que pour les personnes employées était ostensible, cependant la moyenne 
des employés par magasin (5,92 personnes) présentait un manque en comparaison avec Le Pirée.  

Nous exposons ensuite des éléments sur certains paramètres des activités économiques 
dans la ville de Salonique, en 1930, dans le secteur secondaire. La ville disposait dans ce secteur 
d’une infrastructure qui fonctionnait, presque exclusivement, sur la base de l'initiative privée. Sur 
3.672 magasins du secteur privé, seuls 1,42% avaient progressé dans la voie de formes juridiques 
supérieures comme l’actionnariat.  

Une partie des entreprises, en proportion de 10,36%, sous-fonctionnait. Le phénomène 
était vif dans la manufacture du tabac (dans laquelle 25% de l’ensemble de la branche avait une 
durée de fonctionnement annuelle limitée), fait attendu dans la mesure où il était influencé par le 
caractère saisonnier du travail du tabac. Limitée était également la durée de fonctionnement dans 
la branche du bois (21,45%) et dans la filature (17,51%), alors que le même phénomène valait, 
dans une certaine mesure, dans les branches du cuir (5,99%), du ravitaillement (5,14%) et du 
métal (4,93%). Son apparition dans ces dernières branches ne peut pas être due à une cause 
spécifique, mais seulement aux particularités du processus de production. Dans les entreprises du 
cuir, la période limitée consacré à la recherche de la matière première en était peut être 
responsable. 

La dispersion du potentiel humain dans un grand nombre d’unités est montrée par la 
mesure limitée de l’échantillon ayant un nombre de personnes employées de plus de 100 (à peine 
0,38% de l’ensemble des entreprises).  

Dans une proportion élevée (84,86% de l’ensemble), les entreprises disposaient de peu de 
personnel –d’une à cinq personnes–.  

23,73% des personnes employées avait une qualité de directeur-patron; 70,56% étaient 
constitués du personnel ouvrier. Parmi les personnes du personnel ouvrier, 31,85% étaient 
mineurs.  

Le sexe féminin avait une présence notable dans la production (une sur quatre personnes). 
La proportion était particulièrement accrue parmi les membres de la classe ouvrière (une sur trois 
personnes). La quasi-moitié des ouvrières étaient mineures. Le plus grand nombre des ouvrières 



était employé dans la filature –69,65% d'entre elles–. Parmi ces dernières, 51,74% étaient 
mineures.  

L’usage des moteurs dans les entreprises révèle le degré d’évolution de la production. 
35,53% de l’ensemble de la force motrice utilisée l’étaient sous la forme de l’énergie électrique.  

La crise économique générale de 1929 a mis une barrière à l’évolution régulière des 
activités dans le secteur secondaire. Au cours des premières années de la décennie de 1930, les 
conséquences de la crise ont touché toutes les branches. Quand la crise est passée sur le plan 
international et le développement dans les pays industrialisés a repris, les influences favorables à 
l’économie de Salonique se sont exprimées, entre autres, par la hausse du volume de la 
production artisanale et industrielle.  

En 1940, sur l’ensemble des 10.200 entreprises et des personnes que nous avons déjà 
examinées et citées, 2.863 globalement avaient une activité dans le secteur secondaire. Parmi ces 
dernières, du point de vue de la nationalité, 2.374 représentaient des intérêts grecs, 354 juifs et 
135 d’intérêts d'autres nationalités. 

2.3. Le secteur tertiaire. 
2.3.1. Le renforcement de l’infrastructure. 
A l’époque de la domination ottomane, les capitalistes étrangers préféraient réaliser des 

placements de capitaux dans leurs pays, si bien que leurs investissements et par la suite 
l’accumulation du capital en Macédoine ottomane étaient surtout effectués dans des travaux 
d’infrastructure qui desservaient le commerce d’importation-exportation (importations de 
produits finis, exportations de matières premières). Les installations portuaires, les chemins de fer 
constituaient, pour l'essentiel, ces choix. A partir de l’époque grecque, les gouvernements se sont 
engagés dans des subventions de programmes de longue haleine pour renforcer l’infrastructure. 
Comme les autorités supérieures administratives et autres de toute la Macédoine (en dehors des 
départements de Cavala et de Drama) se sont rassemblées après les guerres à Salonique, la ville a 
constitué un centre d’où partaient les plus importantes artères du réseau économique de la Grèce 
du Nord. Le capital local s’est orienté, dans une large mesure, vers le secteur secondaire, mais 
surtout a dirigé ses investissements dans des activités commerciales.  

Le renforcement de l’infrastructure à Salonique et dans la région avoisinante s’est 
matérialisé par l’exécution de grands travaux avec l’assistance de l’Etat. Les travaux 
hydrauliques, le programme de logement, l’infrastructure des transports et des communications, 
les travaux portuaires, les travaux municipaux étaient certains des secteurs dans lesquels de 
grosses sommes avaient été investies.  

Les travaux hydrauliques. La plaine de Salonique était l’une des plus pauvres de la 
périphérie. La petite surface des lots dans la région, en moyenne 8-15 stremmes seulement, ne 
remplissait pas les conditions pour parvenir à une production agricole familiale non seulement 
rentable, mais même pas suffisante. La cause de la situation désavantageuse était la constitution 
du sol et l'état des eaux de la région. Les problèmes étaient similaires dans les plaines 
avoisinantes de Serrès et de Drama. Les eaux stagnantes rendaient de grandes étendues impropres 
à la culture, dissuadant l’éparpillement nécessaire des familles paysannes par leur installation sur 
de nouvelles terres, alors que les maladies endémiques épuisaient le potentiel humain.  

Au début de la décennie de 1930, grâce aux travaux d’assèchement des fleuves Axios, 
Loudias et Strymon, des étendues de 500.000 stremmes ont été mises en culture. 1,5 million de 
stremmes ont été préservés du danger d’inondations. Les deux premiers travaux concernaient 
directement Salonique. Les travaux hydrauliques se sont poursuivis pendant les années suivantes, 
jusqu’à l’implication de la Grèce dans la Seconde Guerre Mondiale, où, en 1941, ils ont été 
interrompus.  

Spécialement pour les travaux hydrauliques au profit des réfugiés, les capitaux investis 
jusqu’à la fin de 1930 étaient d’un niveau de 94 millions. De ceux-ci, 80 millions ont été 
dépensés pour l’aduction d’eau, de puits et de forages, tandis que les 14 millions restants pour des 
travaux de drainage. 



La construction de la ville. Pendant les premières années de la domination grecque, 
Salonique continuait de conserver sa vieille infrastructure. La question du logement a atteint un 
point culminant après le grand incendie de 1917. Par la suite, sont intervenus de grands 
changements dans la topographie de la ville. L’influence de la conscience sociale sur l’espace 
urbain et sur la société a conduit, à travers la nouvelle situation, avec les nouvelles conditions, a 
une différenciation de la forme de la ville. 

Il est normal que le changement dans les habitudes, dans la structure sociale, 
l’organisation, l’économie, similaire à celle intervenue après la révolution des Jeunes Turcs, soit 
suivi par le changement dans l’environnement de façon à ce qu’il soit présenté comme 
correspondant. Les rapides changements sociaux, après 1912 à Salonique, le passage au régime 
bourgeois et la guerre, avec leur conséquences économiques et sociales, ont créé la nécessité de 
transformations dans le tracé des rues des mahalleler [quartiers aux rues étroites]. Des situations 
exceptionnelles, telles l’incendie de 1917, ont facilité la marche vers la transformation de 
l’ancienne Salonique en une ville moderne.  

La reconstruction de la ville brûlée intéressait dans une large mesure de nombreux 
hommes d’affaires de l’étranger spécialisés dans la branche des constructions. D’ailleurs, il 
donnait au capital commercial étranger l’occasion de répondre à l’immense demande de 
matériaux de construction et d’autres articles qui y sont liés, qui s’en suivrait. En effet, une 
activité explosive a été remarquée dans la reconstruction de la ville.  

La réédification s’est exécutée conformément aux instructions du nouveau plan du 
tracement des rues de la zone incendiée, élaboré par une commission d’architectes locaux et 
étrangers. 

Jusqu’en 1930, l’infrastructure en bâtiments de la ville vers l’ouest n’avait pas été 
développée dans une grande mesure. Au contraire, au-delà de la Tour Blanche, dans le Secteur 
Exohon, s’étendait la nouvelle ville, avec de larges avenues et de beaux immeubles jusqu’à la fin 
du Dépôt, de Calamaria et du quartier Harilaou. Salonique comprenait 35 quartiers ayant un 
nombre égal d’églises paroissiales, la zone périphérique de la ville incluse.  

Travaux d’utilité publique. Les investissements publics et municipaux dans la ville de 
Salonique en travaux d’utilité publique, en vue de l’amélioration de l’infrastructure, concernaient 
l’approvisionnement en eau potable, la construction de routes, la construction d’un système 
d’égouts, le logement, etc.  

2.3.2. Transports, communications. 
Navigation, port. L’Etat grec n’a pas méconnu la position géographique exceptionnelle 

de Salonique, qui établissait son port comme l’un des plus actuels de la Méditerranée. Avec sa 
nouvelle identité, le port, du point de vue du mouvement maritime, venait en seconde place par 
ordre d’importance en Grèce après le port du Pirée. En tant que port de la grande partie de la 
Péninsule balkanique, Salonique a réitéré son rôle traditionnel, de nœud de circulation des 
marchandises.  

En 1925, quand la zone franche a été refondée et a commencé de fonctionner, la 
Commission de la Zone Franche de Salonique a mis en œuvre l’extension des installations. 
Jusqu’au début de la décennie de 1930, avec les travaux dans le port, un espace dans la mer s’était 
progressivement formé, ayant la possibilité d’accueillir des dizaines de bateaux à vapeur, 
composé d’un quai et des jetées de normes élevées. L’équipement en grues s’était transformé, par 
rapport au passé, par une augmentation de leur capacité, en vue d’un chargement et déchargement 
rapide et sûr. L’approvisionnement des bateaux était aisé et bon marché. Tout travail s’effectuait 
sous la surveillance directe et le contrôle de la capitainerie du port, avec ordre et sécurité. 

Les transports de terre. Le réseau de chemins de fer grecs dans les Nouvelles Provinces 
disposait d'une étendue remarquable. Jusqu'en 1918, étaient devenus la propriété de l'Etat 340 
kilomètres de la ligne de chemins de fer Salonique-Constantinople, 77 kilomètres de la ligne de 
chemins de fer Salonique-Skopje et 202 kilomètres de la ligne de chemins de fer Salonique-
Monastir, à savoir globalement 619 kilomètres. Ainsi, la longueur totale des lignes de chemins de 



fer grecques atteignait 2.415 kilomètres. Cependant la situation exceptionnelle au cours de la 
première période de la domination grecque en Macédoine, ainsi que l'absence d'investissements 
nécessaires à l'entretien de l'infrastructure, avaient retardé le développement des chemins de fer.  

Les voies routières des Nouvelles Provinces étaient d'une longueur de 2.528 kilomètres. 
Avec elles, le réseau global du pays s'est élévé à 8.647 kilomètres. Dans la région de Salonique, le 
réseau routier, que les Anglais avaient trouvé en 1915, était constitué de trois artères principales, 
qui avaient pour point de départ la ville (l'une ayant une direction sud-est vers la Chalcidique, la 
deuxième à l'ouest vers Athènes et la troisième au nord-ouest avec un embranchement –à une 
distance de 15 kilomètres– vers Serrès et Cavala). Les anciennes routes, après l'abandon qu'elles 
avaient subi pendant les Guerres balkaniques, étaient, en dépit des efforts d'entretien de la part 
des services de voierie, dans une situation lamentable. En 1919, les voies routières dans la proche 
périphérie de Salonique, en raison du mauvais entretien, révélaient des détériorations étendues, 
alors que, souvent, pendant les inondations, elles étaient impraticables. L'Etat, au cours de la 
période suivante, a entrepris de moderniser les communications routières, un domaine qui se 
développait sur le plan international à des rythmes rapides, avec de nouvelles planifications en 
vue de l'entretien et de la reconstruction des routes. Une partie de celles-ci a été consacrée à la 
région de Salonique. 

Les transports urbains de Salonique ont continué, même après les guerres, à se concentrer 
autour du principal moyen de déplacement de masse en ville, le tramway.  

Le développement de la technologie de construction de véhicules ayant des moteurs à 
combustion interne a contribué au retrait progressif des moyens de transport traditionnels. Le 
premier bus est apparu en 1922. Les premiers taxis ont circulé en 1924.  

Un dernier pas accompli dans les transports de la région a été effectué par la liaison 
aérienne de Salonique pendant la Première Guerre Mondiale. Au fil des années, les vols se sont 
ultérieurement organisés, alors que l’aérodrome dans la région de Mikra s’est équipé. Les 
transports aériens réguliers sont apparus en 1931. En 1932, les itinéraires intérieurs étaient 
exécutés par la Société Grecque des Communications Aériennes. 

2.3.3. Crédit, change, médiation.  
En dehors des plus anciennes banques sous la domination ottomane, se sont ajoutées de 

nouvelles banques et bureaux bancaires ayant leur siège à Salonique. Des succursales étaient 
maintenues, en dehors des banques grecques, par les banques qui avaient leur siège à l’étranger.  

Dans le domaine de l’assurance contre les risques, de nombreuses sociétés, ayant leurs 
sièges ailleurs, conservaient à Salonique des succursales et des agences. Le fait caractéristique 
avec les assurances à Salonique était que, en raison de la guerre, la couverture des transports 
maritimes a été, jusqu’en 1918, l’objet le plus important de l’activité des compagnies d'assurance. 
Mais aussi le risque d’incendies menaçait toujours la ville. Le grand incendie de 1917, d'une telle 
étendue qu'il apporta un changement radical dans la forme du centre-ville, portait préjudice aux 
sociétés par les paiements de millions de drachmes. Les années suivantes, a été enregistré une 
variété d’incidents sérieux. Les intérêts impliqués dans cette branche n’étaient pas négligeables et 
les relations des assurances et du public étaient éprouvées par des catégories non officielles 
d’actions dolosives des assurés, ayant pour but d’encaisser le capital assuré.  

2.3.4. Le commerce.  
L’acquisition par l’Etat grec des Nouvelles Provinces, où le commerce était développé, a 

donné un nouveau souffle aux activités commerciales. Salonique, port des provinces de l'arrière-
pays, était le centre du mouvement commercial, fonctionnant comme point de leur ravitaillement 
et de concentration de leur commerce d’exportation.  

Le commerce au sein de la ville de Salonique, activité traditionnelle, a provisoirement 
maintenu, après 1912, son mouvement vivant. Le fonctionnement du marché a évolué 
conformément aux facteurs exogènes, qui ont globalement influencé la ville, et les guerres ont 
mis la vie économique –de la production et des importations jusqu’à la distribution des 
marchandises– sous contrôle de l’Etat. Les mesures liant le déroulement du commerce se sont 



progressivement levées jusqu’à leur entière libération en 1923. L’incendie de 1917, également, 
par la situation lamentable créée, a apporté un coup inattendu au marché.  

Le marché a reçu une promotion, dont il avait besoin, par l’augmentation de la population 
et par la demande de la part des réfugiés, couche ayant un besoin accru de consommation, étant 
donné qu’ils étaient venus dans leur nouveau lieu de résidence sans aucun bien. L'octroi de la part 
de l’Etat des prêts au profit des réfugiés a servi la dite demande sur le marché. Les activités 
commerciales ont également reçu une poussée par la mise à disposition des prêts aux habitants 
pour la promotion de la production.  

Au début de la décennie de 1930, la crise économique mondiale avait, comme il est 
normal, une influence sur les petites entreprises professionnelles de Salonique. La baisse du 
pouvoir d'achat des paysans, des employés et des ouvriers, qui étaient leurs meilleurs clients, a 
secoué ces entreprises et a provoqué une stagnation.  

Le commerce extérieur. Le commerce avec l’étranger –tant les exportations que les 
importations– a été devenu florissant grâce aux crédits étrangers. 

En Grèce du Nord, les biens exportables étaient surtout la production du secteur primaire 
–tabac, cocons, opium, cuir brut et travaillé, lin, etc.–. Le commerce français a acquis une place 
privilégiée après l’implication de Salonique dans la Première Guerre Mondiale. 

Les transactions de la ville avec l’étranger, pendant les années suivant la guerre, ont 
composé une balance, qui a continué d’être déficitaire. L’amélioration, pendant les cinq années de 
1932 à 1936, a été réussie non pas tant à cause des exportations accrues qu’en raison du contrôle 
dans les importations. Le commerce d’importation a tout d’abord été favorisé par la politique de 
l’Etat et par l'octroi des prêts aux réfugiés et aux producteurs. En 1931, l’anéantissement des 
réserves de change du pays, par leur fuite à l’étranger, a contraint l’Etat à imposer une limitation 
directe des importations. L’affaiblissement du pouvoir d’achat des consommateurs a aidé à 
atteindre ce but. Après 1933, l’évolution du commerce extérieur de la Grèce, suite à des 
conventions bilatérales avec les Etats étrangers, a mis en évidence comme plus important 
partenaire, avec progressivement un degré croissant d’absorption des produits grecs, l’Allemagne. 
La contribution du tabac, pendant toute cette période, était déterminante dans le mouvement 
d’exportation.  

A Salonique, le commerce avec l’étranger était florissant. En 1929, la valeur globale des 
importations-exportations était de 3,8 billions de drachmes, les recettes douanières de 677 
millions de drachmes.  

Parmi les produits d’importation du secteur primaire, en 1930, les plus grandes quantités, 
d’une valeur globale de centaines de millions de drachmes, étaient des minerais bruts, des 
aliments (essentiellement viande, blé, sucre et farine) et des produits forestiers. Les marchandises 
de production et d'élaboration industrielles, qui étaient importées à Salonique, d’une valeur 
supérieure à 500 millions de drachmes, étaient surtout des matières à construction –en grandes 
quantités–, combustibles, matériaux en fer, ainsi que des articles de l’industrie légère et de 
l'artisanat.  

Le commerce d’exportation de Salonique, d’autre part, avait comme axe les produits du 
secteur primaire, à une échelle importante des minerais bruts, des produits agricoles et des cuirs 
bruts. Les exportations d’articles de production et d'élaboration industrielles s’appuyaient 
fondamentalement sur le tabac, produit qui constituait la source principale du pays en change. 

La crise mondiale de 1929 a totalement influencé les échanges du secteur tertiaire. Les 
conditions, dans lesquelles a évolué le commerce local, après 1930, étaient mauvaises. 

Le cadre institutionnel de promotion du commerce. Pour le développement de tous les 
genres de commerce que nous examinons, l’Etat grec a offert son appui par la création 
d’institutions appropriées. Des organismes, qui ont contribué au développement du commerce de 
Salonique, étaient, entre autres, la Zone Franche de Salonique et la Foire Internationale de 
Salonique.  



La Zone Franche de Salonique, après le 19 octobre 1925, fonctionnait normalement. 
L’évolution de son fonctionnement, au cours des quatre années suivantes, était satisfaisante. De 
grandes quantités de marchandises, d’une valeur de nombreux millions de drachmes, étaient 
importées des Etats balkaniques voisins et, inversement, des dizaines de milliers de tonnes de 
produits étaient exportés par son biais dans les différents Etats européens. Par la suite, au cours de 
la crise économique générale de 1929, le mouvement –tant dans la zone franche que dans les 
autres parties du port– a présenté une évolution déclinante. 

La Zone Franche de Salonique avait pour but de desservir généralement le commerce de 
transit de la Yougoslavie et des autres pays balkaniques, ainsi que de ceux d’Europe Centrale, 
particulièrement de la Hongrie. La Zone Franche était également utilisée par le commerce de la 
Grèce. Par la réglementation du flux des marchandises par l'intermédiaire de la Zone, Salonique 
mettait en valeur sa position géographique et évoluait, dans les nouvelles conditions 
géopolitiques, en l’un des ports les plus considérables du bassin oriental de la Méditerranée.  

Les installations piètres, qui préexistaient dans l’espace de la Zone Franche, ont été 
complétées de façon à répondre aux nouveaux besoins créés. Des entrepôts, des étables –pour 
lesquelles les autorités se gaussaient qu’elles étaient les meilleures à l’Est– et un réseau complet 
de chemins de fer, pour desservir intégralement les transports, ont été construits ou rénovés. 
Après 1930, les installations existantes desservaient suffisamment les besoins courants du 
commerce. Le Service de Chemin de fer de la Zone présentait un mouvement intensifié. Les 
lignes de chemin de fer étaient, en 1932, d’une longueur globale de 7 kilomètres environ et 
s’étendaient continuellement, par la construction de nouvelles branches pour mieux desservir les 
entrepôts et les étables.  

En vertu des accords gréco-serbes, la Zone Serbe a commencé à fonctionner dans la Zone 
Franche de Salonique, à partir du 1er juillet 1929, ayant pour but de desservir exclusivement le 
commerce de transit du pays voisin.  

La vie économique de la ville a puisé une énergie également dans la Foire Internationale 
de Salonique, dont le fonctionnement a été réitéré dans les années après 1926, attirant de 
nombreux exposants, grecs et étrangers. Des raisons historiques plaidaient en faveur de la Foire, 
comme suite des emporopanigyris pendant la fête de Saint Démètrius. La Foire Internationale a 
contribué à l’amélioration des échanges commerciaux, spécialement avec la création d’occasions 
de connaissance avec les produits grecs, dans le pays même mais aussi à l’étranger. Dans un Etat 
ayant un commerce surtout d’importation, le contact de l'artisanat et de l’industrie nationaux, en 
leur qualité de consommateurs de matières premières, ainsi que généralement du commerce 
national avec les sources de matières premières et de produits de l’étranger, fournissait la 
possibilité de comparaison des prix, des qualités, des conditions de vente. L’occasion était en 
même temps donnée aux producteurs et aux industriels de tout Etat étranger y participant d’entrer 
en contact entre eux. Enfin, la contribution de l’organisation était sérieuse dans la connaissance 
des exposants étrangers et de leur liaison, par des transactions commerciales, avec les Etats 
balkaniques voisins qui, en tant qu’agricoles –comme aussi la Grèce–, avaient un commerce 
surtout d’importation.  

Les intérêts commerciaux d’Athènes s'opposaient à ceux de la Foire Internationale, car 
les industriels grecs craignaient que la qualité des produits étrangers tonifierait le courant 
d’importation au détriment de la production locale. En dépit de cela, le plan a été matérialisé. Des 
unités industrielles de Macédoine-Thrace, ainsi que d’autres entreprises qui employaient des 
ouvriers industriels, ont participé, du 3 au 18 octobre 1926, à la Première Foire Internationale. De 
nombreux représentants de maisons étrangères étaient présents –dans leur majorité des Juifs–. Au 
cours des quinze organisations de la Foire qui ont eu lieu jusqu’en 1940, le nombre des exposants 
qui étaient présents, ainsi que l'étendue des espaces occupés par eux, montre un développement 
sérieux de l’institution.  

Les activités dans les branches du commerce. Les Israélites constituaient, par leur 
nombre, par la disposition des capitaux, mais aussi par rapport à la manifestation d'une mentalité 



commerçante, la plus grande partie des personnes qui faisaient du commerce par profession. 
L’activité commerciale à petite échelle dans la ville a créé de petites et moyennes couches 
sociales –liées aux couches artisanales dans le secteur secondaire–, constituées par les 
professionnels qui étaient employés dans l’achat-vente de produits.  

Les types de professions et le nombre des personnes à Salonique donnent des éléments 
sur l’activité économique des professionnels, dont nous sommes autorisés de tirer des conclusions 
identiques à celles concernant l’artisanat. Alors qu’en 1920, la situation était informelle, avec 
relativement peu de professionnels sur le marché et dans les services, les chiffres des personnes 
employées vont en croissant jusqu’en 1928, de façon correspondante à l’évolution économique et 
sociale de la ville, de même que les nouvelles spécialités qu’elles ont acquises. 

2.3.5. La prestation de services.  
Les activités dans le domaine de la prestation de services étaient étendues. La prestation 

de services personnels, les secteurs de la santé, de droit, de l’art, de l’information, des loisirs, etc. 
concentraient de nombreuses personnes employées. L’Etat et la municipalité de Salonique étaient 
les promoteurs de la prestation de services sociaux. Des mesures ont été prises sur l’organisation 
de l’éducation, sur le fonctionnement des collèges publics, des écoles, du conservatoire, etc. 
L’organisation des soins médicaux a été promue. Au cours de la décennie de 1920, la mairie a 
pris des mesures favorables aux ouvriers –bien qu’après des obstructions–, en soutenant la Bourse 
du Travail de Salonique par des subventions pour l’assistance médicale de ses membres et des 
allocations de loyer pour ses bureaux. Elle a contribué à la lutte contre le chômage, par la 
disposition d’allocations aux ouvriers chômeurs et le fonctionnement, en 1926, d'un bureau 
municipal pour l'emploi. Pendant le période de la crise économique mondiale, le budget de la 
municipalité pour 1933 prévoyait des dépenses de 16 millions de drachmes pour des services 
sociaux.  

Le mouvement touristique présentait auparavant un épanouissement. Le phénomène a été 
renforcé, pendant les années d’après-guerre, parmi les personnes qui constituaient les couches 
aisées des pays industrialisés. Quand le tourisme, grâce aux moyens de transport modernisés, a 
progressivement évolué en mode de vie qui s’est étendu à l’intérieur de la Grèce, Salonique, tout 
comme le mont avoisinant Vermion avec ses villes pittoresques Véria, Naoussa et Edessa, ont 
recueilli les préférences pour les excursions qui unissaient le tourisme avec l’amour de la nature.  

2.3.6. Statistique des unités du secteur tertiaire. 
L’ensemble des entreprises recensées du secteur tertiaire de tout le pays, en 1930, 

s’élevait à 107.636 unités. Leur grande majorité fonctionnait sans utilisation de la force motrice –
elle n’était d’ailleurs pas nécessaire–. Le nombre total d’employés dans les entreprises recensées 
était de 213.723 personnes. Le nombre moyen de personnes employées par magasin s’élevait à 
1,99. Par division géographique, la Macédoine, avec 23.131 entreprises (21,49% du nombre total 
du pays) arrivait la seconde après la Grèce Centrale. Le plus grand nombre d’unités en Macédoine 
(44,4% de leur ensemble dans cette région) s’occupait du commerce d’articles d’alimentation.  

Plus de la moitié des personnes employées dans le secteur tertiaire en Macédoine, en 
1930, se rencontrent dans le commerce d’articles d’alimentation et dans la branche qui comprend 
les hôtels, les cafés et les entreprises qui y sont liés.  

En répertoriant les entreprises du secteur tertiaire, proportionnellement au nombre de 
personnes employées dans celle-ci, en petites (jusqu’à 5 personnes), moyennes (de 6 à 25 
personnes) et grandes (26 et plus), nous constatons que, dans le nord de la Grèce, la forme de la 
petite entreprise était particulièrement répandue et qu’il existe une proportion entre les tailles des 
entreprises du secteur secondaire et tertiaire.  

En ce qui concerne la relation des employés avec l’objet de leur travail, il ressort que le 
nombre de propriétaires suivait en proportion le nombre des magasins et spécialement des petits, 
qui constituaient la forme dominante.  

La répartition par branche du secteur tertiaire en Grèce du Nord donne des pourcentages 
qui varient suivant la nature de l’objet d’emploi. Le plus petit pourcentage de propriétaires résulte 



de la branche crédit-change-assurance, alors qu’au contraire, dans celle-ci, le personnel 
d’administration et de direction est le plus nombreux de toutes les branches. Le pourcentage le 
plus élevé du personnel technique se trouve dans la branche des entreprises théâtrales, du 
personnel de vente dans la branche du commerce de fils, de tissus, etc., et du personnel ouvrier 
dans les diverses entreprises (entreprises d’édition, etc.). 

Dans le département de Salonique, en 1930, les activités économiques du secteur tertiaire 
étaient orientées vers la branche du commerce. Nous pouvons calculer que 61,01% de l’ensemble 
des personnes ayant une activité dans le secteur tertiaire s’occupaient de transactions 
commerciales. Les préférences se concentraient dans le commerce de détail –particulièrement des 
articles d’alimentation (21,19% de l’ensemble des personnes dans le secteur tertiaire)–, qui 
exigeait seulement un petit capital de mouvement.  

A Salonique, ville où le commerce était traditionnellement florissant, les nombres 
d’entreprises et de personnes employées étaient accrus par rapport aux deux autres grandes 
municipalités du pays, Athènes et Le Pirée. Nous évaluons que le commerce concentrait les 
60,30% des personnes employées dans le secteur tertiaire, pourcentage sensiblement plus élevé 
que celui d’Athènes (48,60%)  et du Pirée (39,77 %). 26,32% des employés (ou, en comparaison 
avec l’ensemble des employés dans le secteur tertiaire de la ville, 15,87%) étaient tournés dans le 
commerce de détail des articles d’alimentation. Dans la branche qui comprenait les hôtels, les 
cafés, etc., la proportion des employés en ce qui concerne l’ensemble du secteur tertiaire dans la 
ville (16,35%) avait environ en moyenne la même proportion que celle rencontrée à Athènes 
(19,70%) et au Pirée (12,42%). La branche du crédit (6,13% des personnes employées à 
Salonique dans le secteur tertiaire) était sous-développée par rapport à celle de la capitale 
(11,59%). 

Le secteur tertiaire de la ville a été soutenu par une activité d’intérêt public de pure forme 
seulement. L’initiative privée (par extension, les cercles du capital financier, les détenteurs du 
capital commercial et les autres catégories de capitalistes qui la développaient) avait une forme 
primaire. Seulement 0,75% –entreprises spécialement de la branche du crédit– avait adopté le 
régime de la société par actions.  

Le particularisme des entreprises du secteur tertiaire, qui avaient, dans une très grande 
partie, un cercle de travaux qui s’appuyait sur une clientèle régulière, exigeait un fonctionnement 
continu. Exception à la règle, les entreprises théâtrales, qui, dans certains cas (deux sur trois), ne 
fonctionnaient pas toute l’année. Les magasins ayant une durée de fonctionnement annuel 
diminué étaient dans l'ensemble 2,08%.  

Le morcellement du secteur tertiaire avait atteint, en 1930, un point de dispersion du 
potentiel humain en 7.252 petites unités ayant un personnel jusqu’à 5 personnes (94,65% du 
nombre total des entreprises). La proportion entre les employés et les entreprises était 2,54. Dans 
les 9 entreprises ayant un personnel de plus de 100 personnes, travaillaient seulement 14,64% de 
l’ensemble des personnes du secteur tertiaire. Les entreprises ayant un personnel jusqu’à 10 
personnes employaient 73,53% de ce secteur. Les employés à leur compte (entreprises 
unipersonnelles) constituaient 23,7% de l’ensemble. La conséquence de cette réalité était le 
nombre accru de propriétaires d’entreprises, égal à 45,32% de l’ensemble des employés dans le 
secteur tertiaire, et la participation relativement petite des ouvriers (32,62% de l’ensemble).  

Les ouvriers mineurs (âgés de moins de 18 ans) dans le secteur tertiaire étaient un sur 
cinq. Dans le commerce d’articles d’alimentation, les mineurs constituaient une proportion égale 
à 39,30% de l’ensemble des ouvriers, dans le commerce des fils-tissus 38,12%, dans les services 
de santé et de propreté 35,84%. 

Le sexe féminin avait une maigre participation dans le secteur tertiaire (5,03% de 
l’ensemble des employés). Seuls 5,02% des ouvriers (ou 1,64% de l’ensemble des employés) 
étaient des femmes. Une sur cinq ouvrières environ (1,06% de l’ensemble des ouvriers) était 
mineures.  



L’énergie électrique consommée par les entreprises était égale à 37,78% de l’énergie 
globale de toute forme du secteur tertiaire.  

Dans les transports, la force motrice par excellence dont disposaient les entreprises du 
secteur secondaire et tertiaire était la vapeur (secondairement, les combustibles liquides et 
l’électricité). Sur terre et par mer, les moyens de transport mécaniques avaient une force égale à 
71.429 chevaux. Un nombre limite de bêtes de somme survivait en même temps.  

 
C. La répartition des habitants de Salonique par professions.  
 
La recherche démographique des professions dans la ville, dont nous nous sommes 

occupés, couvre l’intervalle de 1915 à 1936. Pour l’année 1915, à partir des documents que nous 
avons utilisés, nous avons enregistré 38.326 personnes, pour l’année 1926, 46.286 personnes et 
pour l’année 1936, 68.232 personnes. Du point de vue de la répartition géographique de la 
population, la ville de Salonique a été envisagée, lors de l’analyse des éléments de 1915, en tant 
que région. Les variables dont nous avons tenu compte pour la classification des données étaient 
au nombre de trois: nationalité, profession et âge. Nous avons également introduit une nouvelle 
variable, l’année de naissance, qui a été calculée pour chaque cas à partir de l’âge de la personne 
et de l’année, pendant laquelle avait été classé cet âge. Pour 46.286 personnes en 1926, les 
variables prises en considération dans nos estimations sont les mêmes que celles de 1915, à savoir 
nationalité, profession et âge, avec l’addition d’une quatrième variable, celle de la région. Pour 
1936 également, pour 68.232 personnes que nous avons finalement classées, les variables prises 
en compte étaient les mêmes exactement que celles de 1926.  

Pour chaque variable, ont été créées des catégories sur la base de critères précis. Chaque 
catégorie possède son code. Les données, de cette façon codées, ont été enregistrées par la suite 
sur ordinateur, pour l’ élaboration statistique. Nous avons utilisé le logiciel statistique SPSS, 
version SPSSWIN 4. Les tableaux et les représentations graphiques ont été créées à l’aide du 
logiciel Microsoft Excel for Windows 95 (version 7.0) et Microsoft Access for Windows 95 
(version 7.0). Nous avons exploité les possibilités que nous a fournies le logiciel à deux niveaux. 
Le premier niveau concernait une description quantitative des données des années 1915, 1926 et 
1936. Au deuxième niveau, nous avons avancé dans le raisonnement par déduction (inférence), en 
utilisant la méthode d’analyse de groupement (cluster analysis).  

 
Annexe. Un paramètre du mouvement social: l’organisation corporative des professions.  
 
L’évolution de l’organisation en corporations à Salonique, en raison de la suffisance des 

éléments disponibles, se présente au chercheur avec des détails de degré satisfaisant. 
Comme il résulte de la citation des éléments dans ce livre, l’étude vise surtout à une 

classification des corporations, en fonction de critères économiques et sociaux, sur la base de la 
place de leurs membres dans l’organisation du travail. 

L’examen des organisations a tout d’abord été effectué par le groupement de ceux-ci en 
deux unités, selon le rapport de travail subordonné ou non, par lequel était régi l’emploi des 
membres. Pour le classement, en ces deux catégories, des corporations qui avaient pour membres 
des personnes employées à leur compte, le critère était la proximité des dits groupes sociaux avec 
les couches moyennes ou avec la classe ouvrière. Les classifications suivantes ont été faites 
conformément au secteur (primaire, secondaire, tertiaire), auquel appartenaient les sujets 
d’activité économique des membres, à la catégorie d’activité de ceux-ci au sein de chaque 
secteur, ainsi qu’à d’autres caractéristiques, telles que les divisions nationales apparues. Dans 
chaque groupe créé sur la base des critères ci-dessus, les organisations sont classées par ordre de 
fondation ou de leur reconstitution –la date de leur reconnaissance par l’Etat, à savoir le processus 
juridique jusqu’à leur inscription aux Registres des Corporations de Salonique, ne s’accordant pas 
toujours avec la date de leur création–. 



Du volume global des corporations de la périphérie administrative de Salonique, ont été 
sélectionnés celles, dont les membres étaient habitants de Salonique, ainsi que de la zone plus 
large de la ville s’étendant aux proches régions de la province de Salonique et de Chalcidique. 


