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Στο δίπτυχο κέντρο-περιφέρεια, η ύπαιθρος της Θεσσαλονίκης –και ευρύτερα η 

ενδοχώρα (Χίντερλαντ)–, ευρισκόμενη στη σκιά της πόλεως εντός των τειχών, δεν ήλκυσε το 
ανάλογο ιστορικό ενδιαφέρον. Ήταν ωστόσο ο τόπος διαμονής μίας μάζας ανθρώπων, η 
οποία αλληλοεπηρεάσθηκε και λειτούργησε τροφοδοτικά για την υλοποίηση των επιλογών 
του κοινωνικού κινήματος της πόλης (κίνημα της εργατικής τάξης, διαταξικά κινήματα).  

Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών εξελίξεων στην 
εγγύς περιοχή της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούσε σε αντικείμενο με ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Ποικίλες πτυχές της κοινωνικής ζωής των χωρικών αναδύονταν. Οι συζητήσεις, 
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον –πανεπιστημιακοί και φοιτητές– εμπλούτισαν τη σκέψη για την 
προσέγγιση των συναφών ιστορικών προβλημάτων. Μέλη του ακροατηρίου των μαθημάτων 
κοινωνικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση ενασχόλησης με την 
κοινωνική ιστορία των γενέθλιων τόπων. Στη βιβλιογραφία της παρούσας μελέτης 
περιλαμβάνονται οι ερευνητικές εργασίες, τις οποίες εκπόνησαν οι παιδαγωγοί Ελλάδα 
Αβραμίδη, Αλκινόη Σαμαρά, Φωτεινή Αθανασιάδου, Βασιλική Αναστασιάδου, Άννα 
Αραμπατζή, Βαλασία Βαγγελινού, Αικατερίνη Γελαστοπούλου, Σταυρούλα Βαφειάδου, 
Μαρία Γεωργίου, Μαρία Δελήμπαλτα, Ασημένια Ιωαννίδου, Κωνσταντίνος 
Γεωργαντόπουλος, Ευσταθία Γεωργιάδου, Βαΐα Γεωργοπούλου, Μαριάνθη Γιαννακούδη, 
Χριστίνα Δουργουνάκη, Σωτηρία Ελευθεριάδου, Ελισάβετ Καλλιανίδου, Σουμέλα 
Τζιβανίδου, Μαρία Ζάγκα, Ουρανία Θεοχαρούδη, Σοφία Καμτσίκη, Αναστασία Καραδήμου, 
Παναγιώτα Κασαπίδου, Ασημίνα Κελάρη, Στέλλα Κοσκερίδου, Παυλίνα Κουβαλάκη, 
Αλεξάνδρα Κούβαρη, Μαρίνα Σούνογλου, Αντωνία Κουγιουμτζή, Ελένη Κουκουρίκη, 
Παναγιώτα Κουρούπη, Αικατερίνη Κυπαρίσση, Μαρία-Ελένη Μπάφα, Μαρία Μπίτου, 
Αμαλία-Ειρήνη Χαντάκη, Αφροδίτη Μυλωνά, Άννα Ντάνδρη, Μάρθα Ντουμανίδου, 
Αναστασία Oρφανίδου, Αγγελική Παπάζογλου, Γεωργία Πετράκη, Αικατερίνη Στάθη, 
Χρυσούλα Σκούφου, Μαρία Στύλλα, Έλσα Μπελτσίδου, Σταματία Τζουκμάνη, Ιουλία 
Τοπκαρά, Αικατερίνη Τσιντσάρη, Ουρανία Τύρλα, Σοφία Φακιρίδου, Αφροδίτη Φλωρά, 
Αναστασία Φλώρου, Στυλιανή Φωτακάκη, Ελένη Χαραλαμπίδου. Οι πρωτογενείς πηγές των 
φοιτητών ήταν κυρίως προφορικές μαρτυρίες (μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις), από τις 
οποίες αντλήθηκε υλικό και διατυπώθηκαν συμπεράσματα στη βάση εμπειρικής 
επεξεργασίας του (χωρίς να χρησιμοποιηθούν ειδικές τεχνικές ανάλυσης των βιογραφικών 
δεδομένων). Ο πλούτος της πληροφορίας παρήγαγε εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο διδάσκων –
δάσκαλος και συγχρόνως μαθητής των μαθητών του– ευχαριστεί όλους για την ανταπόκριση, 
την επιδειχθείσα έφεση για μάθηση. Εκκρεμεί η φιλοδοξία οργάνωσης μίας βάσης 
δεδομένων, επίσης περαιτέρω επεξεργασίας των πρωτόλειων και έκδοσης αυτών σε 
συλλογικό τόμο. 

Η συμβολή πολλών προσώπων στην εκπόνηση της ανά χείρας έρευνας έδωσε το 
αίσθημα της επικοινωνίας (συζητήσεις) και την ικανοποίηση της επιστημονικής περιέργειας. 
Με σποραδική αναφορά, ο Κωνσταντίνος Μπακιρτζής κατέθεσε αναμνήσεις από τον ανιόντα 
συγγενή τρίτης γενεάς Γρηγόριο Παπανικολάου, εκ Μπάλτζης, ιδρυτικό στέλεχος του 
τοπικού συνδικαλιστικού κινήματος και της κομματικής συγκρότησης των εργατών στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος είχε τη διάθεση να ψάξει στα 
χαρτιά του Απόστολου Βακαλόπουλου και να βρει σημειώσεις για την ανθρωπογεωγραφία 
της περιοχής. Η Κυριακή Τσουκαλά εκχώρησε χρόνο για συζητήσεις επί θεωρητικών και 
μεθοδολογικών ζητημάτων. Ο Μανώλης Στ. Κανδυλάκης, ο απελθών Σταύρος Αθ. Τανούλας, 
προσέφεραν υλικό από τα προσωπικά αρχεία. 

Για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων της έρευνας, οφείλεται στο Δήμο Θέρμης 
ιδιαίτερη μνεία, για την προθυμία στην εξυπηρέτηση (πρόσβαση στο αρχειακό υλικό των 
παλαιών Κοινοτήτων Σέδες [χωριά Σέδες και Τριάδιον], Μαντζάρηδων [Νέα Ραιδεστός], 
Ταγαράδων, Νέου Ρυσίου) και την παρασχεθείσα υλική υποστήριξη (τεχνικός εξοπλισμός, 



αποζημιώσεις φοιτητών συνεργατών στη συλλογή ακουστικού και οπτικού υλικού) επί σειρά 
ετών. 

 
Θέρμη, Οκτώβριος 2010 
 



 
 
Εισαγωγή 
 
 
Στις επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας, θεωρίες οικονομικού - κοινωνικού 

περιεχομένου, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες ερμηνείας καινοφανών κοινωνικών εξελίξεων, 
ανέδειξαν ιστορικά πλευρές του κεφαλαιικού συστήματος, ελέγχοντας τις αντιστοιχίες και 
αναντιστοιχίες της υλικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών με τις θέσεις τις οποίες 
κατείχαν οι άνθρωποι προσερχόμενοι στις λειτουργίες της παραγωγής. Τα ζητήματα 
συνείδησης συνέστησαν, παραλλήλως, ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα. Από τη γεωγραφική - 
κοινωνική άποψη, οι μελέτες περιοχής, επιστημονικό πεδίο έρευνας αναφερόμενο στα 
χαρακτηριστικά τοπικών κοινωνιών, συνέβαλαν στη διερεύνηση της κατηγορίας «χώρος». 
Ορισμένες αφορούσαν στην κυκλοφορία των ανθρώπων, των προϊόντων, των ιδεών, στη 
διαμόρφωση των πολιτιστικών ταυτοτήτων1

 
.  

Στην οπτική για την πολιτική οικονομία της υπαίθρου, που υφίσταται εν προκειμένω 
διαπραγμάτευση, η βάση της θεωρίας περί οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης είναι ο 
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας (ειδίκευση λειτουργιών) και η παραγωγή και 
ιδιοποίηση, στο κεφαλαιικό σύστημα, της υπεραξίας στη βιομηχανία και της γαιοπροσόδου 
στην αγροτική οικονομία. Η παραγωγή και η ανταλλαγή είχαν σκοπό τη συντήρηση του 
παραγωγού και της κοινότητάς του. Μέσα στην ιστορική εξέλιξη, η εφεύρεση του χρήματος 
και με αυτό της παραγωγής του εμπορεύματος παρέσχε τη βάση για διαδικασίες μη 
προβλέψιμες προηγουμένως, περιλαμβανόμενης της συσσώρευσης του κεφαλαίου2

 

. Οι 
εξελισσόμενες κοινωνίες, οι οικισμοί της μακεδονικής υπαίθρου, μέσα από διαδοχικές 
μεταλλαγές που καθιστούσαν το σύστημα των παραγωγικών σχέσεων ευέλικτο και 
αποδοτικό, κατέληξαν στον καπιταλισμό. Η αντίθεση κέντρου και περιφέρειας, η αυξανόμενη 
ζήτηση καταναλωτικών αγαθών από τους χωρικούς οδήγησε σε εκτατική ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας, κατόπιν –με την εισαγωγή σχεδιασμού και τεχνολογίας– σε εντατική 
ανάπτυξη. 

Οι συμπεριφορές των χωρικών στην υπό εξέταση περιοχή, η πολιτιστική 
αντιμετώπιση της οικονομικής εξέλιξης στην οποία αυτές ενσωματώνονταν, αντανακλούσαν 
πλευρές της ηθικής οικονομίας3

                                                      
1 Cf. Hans Kuijper, “Area Studies versus Disciplines: Towards an Interdisciplinary, Systemic 
Country Approach”, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3, No 7, 
2008, pp. 205-216. 

. Κατά την οικονομική αλλαγή (εμπέδωση της αγοράς, του 
εμπορεύματος, των επενδύσεων χρήματος), οι κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις 
επηρέασαν στην ύπαιθρο τα πολιτιστικά ιδιώματα. Οι παλαιοί τρόποι ζωής παρήκμασαν, ενώ 
η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης προσήλκυσε στο περιβάλλον του χωριού το 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στα κοινά. Οι πληθυσμιακές ανατροπές κατά τον 20ό αιώνα 
(αναχώρηση γηγενών, έλευση προσφύγων), η οικονομική προσπάθεια (η σοδειά, οι άλλες 
αγροτικές, επαγγελματικές, εργατικές δραστηριότητες), οι επιπτώσεις στην κοινωνική 
διαστρωμάτωση του χωριού, οι πολιτικές - κομματικές εντάξεις, ο πολιτισμός των χωρικών, 
εκτυλίχθηκαν μέσα σε συνέχειες και τομές, διατηρήσεις και αλλαγές, διαμορφώνοντας τους 
παράγοντες που αφορούσαν στην εξελικτική διαδικασία των τοπικών κοινωνιών.  

2 Cf. Eric Hobsbaum, “Introduction”, Karl Marx, Pre-capitalist Economic Formations, 
Lawrence & Wishart, London, 1964, pp. 9-65. 
3 Cf. E. P. Thompson, “The moral economy of the English crowd in the eighteenth century”, 
Past and Present, 50, No 1, 1971, pp. 76-136. Για την έννοια της ηθικής οικονομίας στην 
αγροτική δραστηριότητα, cf. James Scott, Moral Economy of the Peasant, Yale 1976, passim. 
Συναφώς, για την αποδοχή της υποκειμενικότητας στη θεώρηση της οικονομίας και για τις 
σχέσεις οικονομίας και κουλτούρας, cf. Janet Roitman, « Economie morale, subjectivité et 
politique », Critique internationale, No 6, 2000, pp. 49-56. 



Η διαπραγμάτευση θεμάτων που συνδέονται με τις ανωτέρω παραμέτρους ανακαλεί 
στο προσκήνιο θεωρητικά προβλήματα αιχμής. Δεσπόζει, υπεράνω άλλων, το ζήτημα του 
υποκειμενικού παράγοντα. Θα θίξουμε ενδιαφέρουσες πλευρές του.  

Για την ιδεολογία, η απαισιοδοξία ως προς τη δυνατότητα αλλαγής του κόσμου, η 
χεγκελιανή αντίληψη ότι το όριο της φιλοσοφίας είναι η κατανόηση της ιστορίας, όχι η 
παρέμβαση στην εξέλιξή της4, ανατράπηκαν με την κριτική στην οποία τονιζόταν η συνάφεια 
των, θεωρούμενων ως απόλυτων, φιλοσοφικών κατηγοριών (της ηθικής, τάξεως, κράτους) με 
τις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικές σχέσεις –υποδείχθηκε, επιπρόσθετα, η λύση 
(χειραφέτηση της εργατικής τάξης)–5. Εάν, πέραν της ιδεολογίας, αναφερθούμε στην ταξική 
συνείδηση, ο ορισμός της ως του τρόπου που η εμπειρία της τάξης χειραγωγείται με 
πολιτιστικούς όρους (με την ενσωμάτωση στις παραδόσεις, συστήματα αξιών, ιδέες, 
θεσμούς)6 μπορεί να εξετασθεί σε συνάφεια με την προσέγγιση η οποία θεωρητικοποιεί την 
εμπειρία του πολιτικοποιημένου ανθρώπου αναπτύσσοντας μία άλλη αντίληψη για την έννοια 
της αλήθειας: η αλήθεια σχετίζεται με τη συνείδηση των ανθρώπων των εμφορούμενων από 
προοδευτικές πεποιθήσεις7

Όσον αφορά στην παρέμβαση του υποκειμενικού παράγοντα, η πρόταση η οποία 
κατατέθηκε, στην εποχή που εξετάζουμε, από ριζοσπαστικές κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις για τη μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό σύστημα υπέδειξε τον τρόπο διαφορετικής 
δόμησης της κοινωνίας μέσω παρέμβασης των μη προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων. Το 
σύστημα εν ισχύι δεν θα καταργούνταν από τους περιπλανώμενους, που δεν είχαν ενεργό 
συμμετοχή παρά μόνο το παρακολουθούσαν με κριτικό βλέμμα και το παρενοχλούσαν. 
Απαιτούνταν, αντιθέτως, η παρέμβαση ενός ανατρεπτικού κοινωνικού κινήματος 
στηριγμένου σε ευρείες ανθρώπινες μάζες. Επ’ αυτού, η αλληλεγγύη θεωρείται ως ο κατ’ 
εξοχήν παράγων με κοινωνικό περιεχόμενο. Προσέδωσε νόημα στην ελευθερία και ισότητα, 
στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ήταν η απάντηση στους φιλελεύθερους διανοητές, οι οποίοι, 
διαφοροποιημένοι, αναφέρονταν μόνο στην ελευθερία, με επίκληση αφηρημένων ιδεωδών 
που τόνιζαν μοναδικότητες. 

.  

Σχετικώς προς το μύθο (προσωπική αφήγηση), οι προφορικές μαρτυρίες των μελών 
του κοινωνικού κινήματος –ανώνυμων και μη– είναι ανακατασκευές υποκειμενικού 
χαρακτήρα των βιωμάτων τους. Παρά ταύτα, υπάρχει ένα αντικειμενικό περιεχόμενο μέσα 
στην κάθε αναπαράσταση. Από τη μαρτυρία η έρευνα περνά στην κατανόηση στοιχείων του 
κοινωνικού φαινομένου. Με προβολές στο κοινωνικό περιεχόμενο των συνεντεύξεων, των 
μαρτυριών για τις οικονομικές-κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες, για τη φτώχεια των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, αναζητείται, ανάμεσα στις διαφορετικές ιστορίες ζωής, 
η διασύνδεση αυτών των ζωών. Η μελέτη της εμπειρίας των ανθρώπων επιτρέπει την 
πιστοποίηση του περιγράμματος των κοινωνικών σχέσεων, των παραγωγικών σχέσεων, στο 
πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης αυτών8

Το διαθέσιμο ιστορικό υλικό ήταν συνεκτικό για τη μελέτη, στον υπό εξέταση χώρο, 
των κύριων ιδεολογικών ρευμάτων (των αστικών θεωριών, του σοσιαλισμού, του φασισμού). 
Η οπτική της παρούσας έρευνας έναντι της ατυχούς πρόκλησης κατά το Μεσοπόλεμο, του 
φασισμού, παραπέμπει στις ομοιότητες του φαινομένου με πλευρές της φιλελεύθερης 

. 

                                                      
4 «Όταν η φιλοσοφία ζωγραφίζει το γκρίζο της με γκρίζο, τότε μια μορφή της ζωής έχει 
γεράσει, και με το γκρίζο πάνω στο γκρίζο δεν μπορεί να αναζωογονηθεί, παρά μονάχα να 
γίνει γνωστή. Η γλαύκα της Αθηνάς δεν αρχίζει το πέταγμά της παρά μόνο όταν πέσουν οι 
σκιές της νύχτας», cf. G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, PUF, Paris 2003, 
p. 20. 
5 Cf. Karl Marx, “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen 
Staatsrechts”, Karl Marx - Friedrich Engels, Werke, t. 1, Dietz Verlag, Berlin 1976, pp. 203-
333. 
6 Cf. E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin, London 1980, p. 9. 
7 Cf. Alain Badiou, L’hypothèse communiste, Lignes, Paris 2009, passim. «Αλήθεια» είναι η 
πίστη στο επαναστατικό γεγονός, id., Infinite Thought, Continuun, London 2004, passim.  
8 Cf. Daniel Bertaux, L'enquête et ses méthodes. Le récit de vie, Armand Colin, Paris 1992, 
passim. 



παράδοσης στην ιδεολογία και στην πρακτική, οι οποίες οδήγησαν το κομμουνιστικό κόμμα 
στην υιοθέτηση θέσεων εξίσωσης αυτών (επιπλέον, καταχώρησης όλων των άλλων 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων –σοσιαλδημοκράτες, αγροτιστές– στην ίδια μερίδα). Ο 
φασισμός ήταν διαλεκτικά υπόχρεως στο φιλελευθερισμό, ιδιαίτερα όσον αφορούσε στην 
οικονομική συνιστώσα. Ήταν μία απόπειρα εκ των άνω –από τους πλέον αντιδραστικούς 
χρηματιστικούς και συγγενείς κύκλους– για απεμπλοκή της φιλελεύθερης τάξεως από τον 
κόμπο της «μακράς διάρκειας», που οδήγησε τελικώς στη σύγκρουση με τη μαζική 
δημοκρατία9. Με τη διόρθωση της πολιτικής γραμμής μετά το 1935 ήλθαν, στην ύπαιθρο, σε 
συμμαχία τα κινήματα της πόλης και του χωριού. Η μαζική συμμετοχή των αγροτικών 
πληθυσμών, των πρώην κολλήγων και των άλλων, στον πόλεμο των χωρικών (εθνική 
αντίσταση κατά της φασιστικής κατοχής το 1941-1944), ήταν μία λαβή η οποία έθεσε σε 
ιστορική επανεξέταση την υποτιμητική πολιτιστική ματιά περί καθυστερημένων κοινωνικών 
στρωμάτων10

 
. 

                                                      
9 Cf. Ishay Landa, The Apprentice's Sorcerer. Liberal Tradition and Fascism, Brill Academic 
Pub., Boston 2009, pp. 273-319. Για τη μακρά διάρκεια ([longue durée] μακρόχρονη αντοχή 
των ιστορικών δομών στα γεγονότα), cf. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde 
méditerranéen à l'époque de Philippe II, t. 1 (La Part du milieu), Livre de Poche, Paris 1993, 
passim. 
10 Cf. Κωνσταντίνος Δ. Καραβίδας, Αγροτικά. Έρευνα επί της οικονομικής και κοινωνικής 
μορφολογίας εν Ελλάδι και εν ταις γειτονικαίς σλαυϊκαίς χώραις, εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1931, passim. 



 
 
1. Ανθρωπογεωγραφία 
 
 
Στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, στην οθωμανική αυτοκρατορία, επί συνολικού 

πληθυσμού 29 εκατομμυρίων ήταν 9 εκατομμύρια Τούρκοι, 7 εκατομμύρια Άραβες, 2,5 
εκατομμύρια Έλληνες, 2,5 εκατομμύρια Αλβανοί, 1,5 εκατομμύριο Κούρδοι, 1,25 
εκατομμύριο Αρμένιοι, 1 εκατομμύριο Βούλγαροι, 750 χιλιάδες Σέρβοι, 650 χιλιάδες 
Εβραίοι, μισό εκατομμύριο βλάχοι. 

Στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στη διοικητική περιφέρεια (βιλαέτι) Θεσσαλονίκης 
(περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας) ζούσαν 423.000 μουσουλμάνοι, 362.000 
Έλληνες, 200.000 Βούλγαροι, 63.000 Εβραίοι. Στην περιφέρεια Μοναστηρίου (περιοχές 
Μοναστηρίου, Κορυτσάς, Σερβίων), ζούσαν 223.000 μουσουλμάνοι, 280.000 Έλληνες, 
143.000 Βούλγαροι. Στην περιφέρεια Αδριανούπολης (περιοχές Αδριανούπολης, 40 
Εκκλησιών, Γκιουμουλτζίνας [Κομοτινή], Δεδέαγατς [Αλεξανδρούπολη], Καλλίπολης, 
Ραιδεστού) ζούσαν 500.000 μουσουλμάνοι, 368.000 Έλληνες, 108.000 Βούλγαροι. 

Στο σαντζάκι [διοικητική περιφέρεια] της Θεσσαλονίκης, στους 13 καζάδες 
[υποπεριφέρειες] ζούσε πληθυσμός συνολικά 710.000 κατοίκων. Εξ αυτών, στον καζά 
Θεσσαλονίκης (πρωτεύουσα η πόλη της Θεσσαλονίκης) ήταν 220.000 κάτοικοι, στον καζά 
Κασσάνδρας (πρωτεύουσα ο Πολύγυρος) 45.000, στον καζά Αγίου Όρους (πρωτεύουσα οι 
Καρυές) 8.000, στον καζά Λαγκαδά (πρωτεύουσα ο Λαγκαδάς) 50.000, στον καζά Αβρέτ 
Χισσάρ (πρωτεύουσα το Κιλκίς) 50.000, στον καζά της Καραφερία (πρωτεύουσα η 
Καραφερία [Βέροια]) 40.000, Κατερίνης (πρωτεύουσα η Κατερίνη) 28.000, Γενιτζέ Καρ 
(πρωτεύουσα η Γενιτζέ [Γιαννιτσά]) 50.000, Βοδενών (πρωτεύουσα τα Βοδενά [Έδεσσα]) 
47.000 κάτοικοι.  

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι πεδιάδες δυτικά, διαρρεόμενες από τους 
ποταμούς Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιό και Γαλλικό, προσφέρονταν για καλλιέργεια. Τα 
χωράφια αρδεύονταν από τα νερά. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, στον Αξιό, 
κατερχόμενες ποσότητες υδάτων τον καθιστούσαν αδιάβατο. Η κοίτη ήταν αβαθής, χωρίς 
προστατευτικά αναχώματα, και οι πλημμύρες συχνές. Ενίοτε η κοίτη του Αξιού στην περιοχή 
των εκβολών, όπου η άφθονη ιλύς σχημάτιζε φυσικά χωμάτινα εμπόδια, άλλαζε πορεία και 
έστρεφε τα νερά σε νέες διεξόδους. Ένα εκτεταμένο έλος σχηματιζόταν από τη διεύρυνση 
του δέλτα. 

Η παρατήρηση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης μπορούσε να διακρίνει ήπιες καιρικές 
συνθήκες, με ζέστη και ξηρασία το καλοκαίρι11

Μία μάζα της τάξης των 150 χιλιάδων ατόμων ήταν συγκεντρωμένη στην πόλη-
λιμάνι, τη Θεσσαλονίκη εντός των τειχών. Στην ύπαιθρο, οι χώροι ήταν αραιοκατοικημένοι, 
σε οριακό βαθμό, με διασπορά των ανθρώπων σε αμέτρητα χωριουδάκια, συνοικισμούς, 
συστάδες κατοικιών. Βουκολικές εικόνες του Ησίοδου θύμιζε το ειδυλλιακό περιβάλλον 
προκεφαλαιικών παραγωγικών σχέσεων, με μέσα παραγωγής και εργατική δύναμη 
(κολλήγοι) τα οποία συνέθεταν τα ίχνη υπολειμμάτων του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής. 
Στα τσιφλίκια, λιγοστοί μουσουλμάνοι κάτοικοι, καλλιεργητές στην πλειοψηφία τους, 
διέμεναν σε οικιστικές συστάδες, σε μονώροφα σπίτια ενός δωματίου, πλίνθινα. Χριστιανοί, 
επίσης, απασχολούνταν σε άλλες τοποθεσίες, στη δούλεψη γαιοκτημόνων. Σε ορισμένα 

. Βροχές έπιπταν κατά τις ψυχρότερες εποχές 
του έτους και ανομβρία επικρατούσε κατά τους θερινούς μήνες –χαρακτηριστικά της 
εύκρατης ζώνης και του μεσογειακού κλίματος–. Ο βορειοδυτικός άνεμος (Βαρδάρης), 
ψυχρός και ξηρός, κινούμενος με ταχύτητα, ελάττωνε τη θερμοκρασία και υγρασία της 
ατμόσφαιρας, διέλυε την ομίχλη. Ασκούνταν ευεργετικό αποτέλεσμα στην ανανέωση των 
αέρινων μαζών, αυξανόταν από την άλλη πλευρά η εξάτμιση της υγρασίας των φυτών και οι 
αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών. 

                                                      
11 Για τους μέσους όρους θερμοκρασίας και ύψους βροχής ετών 1892-1911, cf. Κ. 
Κυριακίδης, Η Θεσσαλονίκη από υγιεινής απόψεως, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1917, 
pp. 6-8, 27-29. 



σημεία, αναπτύχθηκαν κατά τους προηγούμενους αιώνες χωριά τα οποία διεκπεραίωναν, 
στην κάθε περίπτωση, τη λειτουργία του αγροτικού κέντρου της γύρω υπαίθρου. Αυτού του 
είδους αυξημένες συσσωματώσεις πληθυσμού παρουσιάζονταν σε πενήντα περίπου αγροτικά 
κέντρα, με κατοίκους σε αριθμούς άνω των 500 και έως τις 5.000, Έλληνες στην 
πλειονότητα, επίσης μουσουλμάνους και άλλους. Στον καζά Θεσσαλονίκης, τα περίχωρα 
δυτικά της πόλεως Θεσσαλονίκης, τα οποία συνέθεταν την περιοχή Ρουμλουκίου (περιφέρεια 
Καμπανίας), εμφάνιζαν συγκέντρωση χωρικών στην Κουλακιά [Χαλάστρα], επίσης στα 
χωριά Γιουντζήδες [Κύμινα] και Βαλμάδα [Ανατολικόν]. Στα βορειοδυτικά προάστεια της 
Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αγροτικό κέντρο ήταν η Νεοχωρούδα, επίσης το 
Γραδεμπόριον. Στο τμήμα Βαρδάρ-Οβασί, τα μεγαλύτερα αγροτικά κέντρα ήταν το Άνω, 
Μεσαίον και Κάτω Κοφάλοβον [Κουφάλια], επίσης άλλα μικρότερα όπως το Τεκελή 
[Σίνδος]. Επί του όρους Χορτιάτη προς βορειοδυτική κατεύθυνση, μεγάλα χωριά ήταν το 
Ασβεστοχώριον, ο Χορτιάτης, τα Λαϊνά, Αειβάτιον [Λητή], Μπάλτζα [Μελισσοχώριον], 
Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], τα μουσουλμανικά Γιαϊλατζήκ [Γιαλατζίκ (Φίλυρον)] και Ραχμανλή. 
Μεταξύ Εχεδώρου και Αξιού, υπήρχαν μικρά μόνο χωριά (Κουρίτσινα, Μπουνάρτσα και 
άλλα). Στο τμήμα Καλαμαρίας, προς ανατολάς και νοτίως της Θεσσαλονίκης, υπήρχαν τα 
μεγάλα χωριά Καπουτζήδες [Πυλαία], Βασιλικά, Επανωμή, Ζουμπάτες [Τρίλοφος]. Στον 
καζά Πολυγύρου, τα χωριά προς βορρά ήταν η Γαλάτιστα και ο Πολύγυρος. Προς νότον του 
Πολυγύρου και κατά μήκος της χερσονήσου Κασσάνδρας ήταν η Βάλτα [Κασσανδρεία] και 
η Άθυτος. Στη νότια διακλάδωση του Υψιζώνου [Χολομών] και επί της χερσονήσου Λόγγου 
ήταν τα χωριά Λύκοβο, Βραστά, Ορμύλια, Άγιος Νικόλαος, Νικήτη, Συκιά. Προς την 
ανατολική πλευρά της Χαλκιδικής υπήρχαν τα χωριά Ιερισσός, Ρεβενίκια [Μεγάλη Παναγία], 
Λιαρίγκοβα [Αρναία]. Στον καζά Αγίου Όρους, το μεγαλύτερο κέντρο ήταν η ρωσσική μονή 
Παντελεήμονος, με 2.000 μοναχούς. Η μονή Λαύρας και η μονή Βατοπεδίου είχαν 1.000 
άτομα εκάστη. Στον καζά Λαγκαδά, τα μεγάλα χωριά ήταν ο Λαγκαδάς, η Μπέροβα 
[Βερτίσκος], Βισσώκα [Όσσα], Σωχός, Λειβάδιον, Ζαγκλιβέριον, τα μουσουλμανικά 
Χλαμούς και Καρατζάκιοϊ [Καρτερά]. Μικρότερα χωριά ήταν το Αδάμ, Περιστερά, 
Αρδαμέριον, Στεφανινά, Λιγκοβάνη [Ξυλούπολις], Γκιβέζνα [Γιουβέσνα (Άσσηρος)], τα 
μουσουλμανικά Ιρί Μποτσάκ [Εγρή Μπουτζάκ (Νέα Απολλωνία)], Λαχανάς, Χαντζή 
μπαϊρακλή [Μπαϊρακλή (Νέα Κερασιά)]12

Η γεωγραφική θέση της περιφέρειας Θεσσαλονίκης ήταν ευνοϊκή, με επάρκεια 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και γονιμότητα του εδάφους. Στο ανάγλυφο της περιοχής, 
σύμφωνα με τα στοιχεία αυτοψίας, το 19ο αιώνα, που πραγματοποίησε ο Έλλην ταγματάρχης 
μηχανικού Ν. Σχινάς στην Ήπειρο και Μακεδονία με εντολή του υπουργείου στρατιωτικών, 
δέσποζε το όρος Βερτίσκος, το οποίο περιέβαλλε νοτίως τις πεδιάδες Νιγρίτης και Σωχού και 
σχημάτιζε δια των δύο προς νότον εκπεμπομένων κλάδων του τα όρη της Χαλκιδικής 
Χερσονήσου. Ο ένας κλάδος κατέληγε στο όρος Άθωνα. Ο δεύτερος κατέληγε στο όρος 
Χορτιάτη, εκτεινόμενος δυτικώς του πρώτου κλάδου και ανατολικά της Θεσσαλονίκης, 
έχοντας τρεις νέες διακλαδώσεις, με πρώτη κατάληξη στην είσοδο του Θερμαϊκού Κόλπου 
στο ακρωτήριο Καραμπουρνού, δεύτερη στη χερσόνησο Παλλήνης (Κασσάνδρα) στο 
ακρωτήριο Καναστραίον και τελευταία κατάληξη στο Υψίζωνο (Χολομών) στη χερσόνησο 
Σιθωνίας. Ανατολικώς της παραλίας του Θερμαϊκού Κόλπου, η πεδιάδα Κρουσαίας (Καρδία) 
διαρρεόταν από ποταμό, ο οποίος συνέλεγε τα ύδατα των δυτικών κλιτύων του όρους 
Χορτιάτη και εξέβαλλε στο Θερμαϊκό Κόλπο.  

. 

Στο όρος Κισσό (Χορτιάτης), υπήρχε πλούσιο δάσος. Πλατάνια, δρυς, καστανιές και 
πουρνάρια φύονταν ανάμεσα στις πηγές που τροφοδοτούσαν όλη τη γύρω περιοχή, οξιές 
αναπτύσσονταν σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Το κλίμα ήταν γλυκύ, ξηρό (με μηδενική υγρασία, 
λόγω της προσρόφησης των υδρατμών από τα ασβεστολιθικά πετρώματα)13

                                                      
12 Cf. Αθανάσιος Χαλκιόπουλος, Η Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική Βιλαετίων 
Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου, Εκ του τυπογραφείου «Νομικής», Λ. Χ. Βεργιανίτου, Εν 
Αθήναις 1912, pp. 1-16. Στη μνημόνευση των χωριών, δεν έχουμε διορθώσει ορισμένα 
ονόματα, τα οποία παρουσιάζονται στην εν λόγω μελέτη παρεφθαρμένα. 

. Στις πηγές του 

13 Cf. Βασιλική Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου. Το πρώτο μισό του 
20ού αιώνα, διπλωματική εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης 



ποταμού Ανθεμούντα, νοτίως –στην πλαγιά της Βίγλας–, το έδαφος ήταν πετρώδες, με 
έντονες εδαφολογικές διακυμάνσεις, με κλίμα μεσογειακό έως ηπειρωτικό, ξηρό. Η 
βλάστηση, άγρια, ήταν υψηλή στα δάση (δρυς, πλατάνια, πεύκα), χαμηλή στο υπόλοιπο 
μέρος (θαμνώδης –πουρνάρια–)14. Ο ποταμός Ανθεμούς, συλλέγοντας νερά από τα ορεινά 
και λοφώδη μέρη γύρω από το Χορτιάτη, ενισχυόμενος από άλλες πηγές, διέρρεε την πεδιάδα 
της Καλαμαριάς [περιοχή δυτικής Χαλκιδικής μέχρι τη Θεσσαλονίκη] και κατέληγε στο 
Θερμαϊκό νοτίως της πόλεως Θεσσαλονίκης15

 

. Η βλάστηση στις όχθες ήταν πλούσια, με 
πλατάνια τριγύρω, καλαμιές. Το τοπίο ήταν ήπιο, με λόφους και υψώματα ομαλής κλίσης με 
αργιλώδη χώματα, κοίτες χειμάρρων, θαμνώδη βλάστηση (πουρνάρια), αειθαλή (κωνοφόρα), 
αγριαχλαδιές (γκορτσιές). Στην πανίδα περιλαμβάνονταν τα συνήθη τοπικά είδη θηλαστικών 
(αρουραίοι, λαγοί, αλεπούδες, λύκοι, αγριογούρουνα, τσακάλια), πτηνά (αετοί, γεράκια, 
κιρκινέζια, μπούφοι και άλλα αρπακτικά, καμπίσιες πέρδικες, μπεκάτσες, καρακάξες, 
κάργες), ερπετά –ωφέλιμα (δεντρογαλιές) και ιοβόλα (έχιδνες)–, αραχνοειδή (σκορπιοί). Στο 
φυσικό περιβάλλον, και την επίδρασή του στον οργανικό βίο, ιδιαίτερα στον άνθρωπο, 
ουσιώδης ήταν ο ρόλος τον οποίο είχε το νερό –τα ποτάμια, οι χείμαρροι, ο βάλτος, τα 
πηγάδια, τα υπόγεια νερά, τα ιαματικά ύδατα– για τη διαμόρφωση της τοπογραφίας των 
χωριών και συνοικισμών, την καλλιέργεια των αγρών, τη χρησιμοποίηση των λιβαδιών για 
την εκτροφή ζώων, τις άλλες ενασχολήσεις. Το κλίμα, ήπιο, παρουσίαζε ενίοτε το χειμώνα 
αυξημένες διαφορές θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις, χιόνια, επίσης 
ξηρασία το καλοκαίρι. Υστερώντας σε σύγκριση με τη δυτική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 
όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές, αμαξιτές οδοί, ποτάμιες πλωτές διαδρομές για μικρά 
φορτηγά πλοιάρια (Λουδίας, Αξιός) προσέφεραν σύνδεση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η 
ανατολική και νότια πλευρά διέθετε για την επικοινωνία μονάχα ημιονικές οδούς, αδιάβατες 
από τα οχήματα (κάρρα, άμαξες) στο μεγαλύτερο μήκος τους, και μονοπάτια πεζών. 
Πρόχειρες ξύλινες γέφυρες, ελάχιστα κτίσματα που διέθεταν στάβλο –οιωνεί χάνια–, μερικές 
βρύσες, συνιστούσαν την υποτυπώδη υποδομή η οποία υποστήριζε την κυκλοφορία 
ανθρώπων και ζώων. 

Στα χρόνια κατά την εκπνοή της οθωμανικής κυριαρχίας, στην έξοδο από την εντός 
των τειχών Θεσσαλονίκη προς την περιφέρεια νοτίως και ανατολικά, παρεμβάλλονταν, 
παράλληλα προς την ακτή του Θερμαϊκού, στην οδό Εξοχών οι επαύλεις των εύπορων 
Εβραίων και λοιπών. Τελευταία ήταν η βίλα Αλλατίνι. Εν συνεχεία εκτείνονταν οι γαίες των 
τσιφλικίων. Το αγροτικό τοπίο προσέφερε τη θέα μίας γης ανοιχτής, απερίφρακτης, με 
ξηρικές καλλιέργειες (σιτοχώραφα) στις πεδιάδες και λίγους κήπους, αμπέλια, οπωροφόρα, 
ελαιόδενδρα, ενδιάμεσα στις εστίες οίκησης –τα χωριά από το Σέδες [Θέρμη] έως τα 
Βασιλικά–. Προς την κατεύθυνση του βουνού (Χορτιάτης) παρεμβάλλονταν λόφοι με 
ισιάδες, που υφίσταντο επίσης καλλιέργεια. Μερικά χωράφια ήταν περίφρακτα με ξερολιθιές, 
άλλα οριοθετημένα από θάμνους. Η κτηνοτροφία, με ανάπτυξη κοπαδιών μεγάλων και 
μικρών ζώων, ήταν διαδεδομένη. Στα χωριά –εξελιγμένα όπως τα Βασιλικά και μικρότερα 
όπως το Σέδες–, υπήρχε γεωγραφική γειτνίαση, η οποία, με αναφορά στον ανθρώπινο 
παράγοντα, προκάλεσε την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ενότητα του χώρου. Το 
ανθρώπινο δυναμικό ήταν ποσοτικά περιορισμένο. Η καταγωγή των γηγενών, μουσουλμάνων 
και Ελλήνων, χανόταν στον παρελθόντα χρόνο. Οι αριθμοί των χωρικών ήταν σταθεροί, με 
μικρές δημογραφικές αυξομειώσεις οφειλόμενες σε γεννήσεις και θνησιμότητα, 
                                                                                                                                                        
Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. Μαρία Μπίτου - Αμαλία-Ειρήνη Χαντάκη, Ο 
Χορτιάτης από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα: οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2008, passim. 
14 Cf. Μαρία Ζάγκα, Ο Βάβδος Χαλκιδικής, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική 
Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
15 Cf. Νικόλαος Θ. Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής 
γραμμής και Θεσσαλίας, τύποις « Messager d’Athènes », εν Αθήναις 1886, pp. κ΄-κα΄, νγ΄. 
Ανδρέου Αρβανίτου, Η Μακεδονία εικονογραφημένη, Παπασπύρου, Εν Αθήναις 1909, pp. 
26-28. 



μετακινήσεις, αστυφιλία. Η προσέλκυση κατοίκων της πόλης στα χωριά ήταν μηδαμινή. Οι 
οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες επιδίδονταν οι αγρότες, αφορούσαν σε σπορά 
δημητριακών και άλλων ειδών, με παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία και μεθόδους 
καλλιέργειας. Συντηρούνταν λίγοι κήποι με λαχανικά, μπαχτσέδες, περιβόλια με οπωροφόρα. 
Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνιση πρόσθετων ομάδων πληθυσμών, κατά τη μετακίνηση 
βοσκών, εποχιακών νομάδων, προερχόμενων από ποικίλες κατευθύνσεις. Ομάδες αυτών 
εγκαταστάθηκαν τελικά μονίμως σε οικισμούς της περιοχής. Στο οικονομικό-κοινωνικό 
πεδίο, οι οικονομικές δραστηριότητες που ασκούσαν οι άνθρωποι, η επιτελεσθείσα κοινωνική 
διαστρωμάτωση, η ένταξη στο διοικητικό σύστημα και οι πολιτικές προτιμήσεις, οι 
πολιτιστικές αλλαγές που προκλήθηκαν, η επικοινωνία με τους αυτόχθονες, ήταν πλευρές της 
κοινωνικής ζωής με εμφανές στίγμα στην εξέλιξη του τόπου. Η είσοδος μίας τοπικής αστικής 
τάξης στο αγροτικό περιβάλλον (κάτοχοι κτημάτων εγκατεστημένοι μονίμως στην πόλη), 
επέδρασε στη διαμόρφωση ορισμένων όρων (κτισμένη υποδομή, εκσυγχρονισμός 
τεχνολογίας). Στα γύρω βουνά και στην κοιλάδα μέχρι την περιοχή της Χαλκιδικής, η 
οικιστική ανάπτυξη της εγγύς ανατολικής-νότιας περιφέρειας Θεσσαλονίκης κατέληξε, ανά 
τους αιώνες, στη δημιουργία οκτώ μεγάλων –για τα μέτρα του υπό εξέταση τόπου– χωριών. 
Ήταν το Ασβεστοχώριον, ο Χορτιάτης, οι Καπουτζήδες [μετονομασία σε Πυλαία], οι 
Ζουμπάτες [μετονομασία σε Τρίλοφος], η Επανωμή, τα Βασιλικά, η Γαλάτιστα, ο Βάβδος.  

Το Κιρίτσκοϊ [Ασβεστοχώριον], στον καζά Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 10 
χιλιομέτρων βορειοανατολικώς της πόλεως Θεσσαλονίκης, κτισμένο σε υψόμετρο 460 
μέτρων στους γειτονικούς λόφους, ήταν στο 18ο αιώνα ένα χωριό που κατοικούνταν από 
χριστιανούς. Οι αυτόχθονες είχαν την αρμοδιότητα φύλαξης της περιοχής, προς διασφάλιση 
των υδραγωγείων της Θεσσαλονίκης. Σλαβόφωνοι, Αγραφιώτες και βλάχοι συνέρρευσαν στη 
συνέχεια, εξομοιωθέντες με τους γηγενείς με ρυθμούς πολύ αργούς. Δεν υπήρχαν 
μουσουλμάνοι κάτοικοι, εκτός από ιδιοκτήτες γειτονικών τσιφλικίων. Περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα,  το χωριό είχε 4 08  σπίτια,  με υποδομή περιλαμβάνουσα μία εκκλησία, σχολεία 
(νηπιαγωγείο, παρθεναγωγείο, δημοτικό σχολείο), καφενεία, χάνι. Οι κάτοικοι, ελληνόφωνοι, 
επαγγέλλονταν κυρίως τους παραγωγούς ασβέστου. Στις αρχές του 20ού αιώνα, το χωριό 
αριθμούσε 4.500 κατοίκους, εκ των οποίων οι 1.000 (άρρενες) ήταν απόδημοι. Υπήρχαν 736 
οικίες. Στην εκπαίδευση, με συνολικά 764 εγγεγραμμένους μαθητές και 10 διδάσκαλους, 
καλλιεργούνταν η ελληνική γλώσσα. Στο πέρας των βαλκανικών πολέμων, ο αριθμός των 
κατοίκων ήταν 4.800 άτομα. «Κάθε οικογένεια είχε μέσο όρο 5 παιδιά»16

Ο Χορτιάτης, χωριό αυτοχθόνων χριστιανών στους δυτικούς πρόποδες του ομώνυμου 
όρους σε υψόμετρο 600 μέτρων, μνημονευόμενο από το 1771, είχε το 1862 129 σπίτια. 
Διέθετε εκκλησία, σχολείο αρρένων, νηπιαγωγείο, χάνι. Στα περίχωρα –σε απόσταση ενός 
τετάρτου της ώρας βάδην–, σε χαμηλότερη θέση, βρισκόταν το υδραγωγείο. Οι κάτοικοι 
καλλιεργούσαν αποδοτικά τη γη, εύφορη λόγω της ιλύος που κυλούσε από το βουνό, 
συνέλεγαν καρπούς και εκμεταλλεύονταν την ξυλεία του δάσους, εξειδικευθέντες επίσης 
στην παραγωγή πάγου, μέσα σε λάκκους σε απόσταση μισής ώρας από το χωριό. Ανάμεσα 
από τα δένδρα του δάσους, έφιππη διαδρομή σε μονοπάτι οδηγούσε στην κορυφή του 
βουνού. Το 1900, υπήρχαν οικίες 360, κάτοικοι 2.306 «πάντες Έλληνες», σχολείο με 365 
μαθητές και 4 διδάσκαλους. Κατά την εποχή των βαλκανικών πολέμων, ο πληθυσμός 
ανερχόταν σε 1.969 άτομα.  

.  

Οι Καπουτζήδες [Πυλαία], τσιφλίκιο σε θέση χαμηλού υψομέτρου ανατολικά της 
πόλεως Θεσσαλονίκης που κατέστη βαθμηδόν κεφαλοχώρι, κατοικούνταν εκ γηγενών 
χριστιανών. Το μειονέκτημα της τοποθεσίας ήταν η μη επάρκεια ύδατος. Το 1862, υπήρχαν 
111 χριστιανικά σπίτια και ένα μουσουλμανικό. Το 1900, ζούσαν στο χωριό 1.000 χριστιανοί. 
Λειτουργούσαν δύο ελληνικά σχολεία, με 104 μαθητές και 2 δασκάλους. «Λαλείται μόνον η 
ελληνική γλώσσα». Το 1905, καταμετρήθηκαν 320 σπίτια και 1.510 κάτοικοι (768 άρρενες, 
742 θήλεις), ελληνόφωνοι –εκτός από δύο οικογένειες–. Οι εγγραφέντες μαθητές ήταν 198 
(63 δημοτικού, 135 νηπιαγωγείου), οι διδάσκαλοι 2. Οι χωρικοί, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί, 
γεωργοί, ήταν εύποροι. Από την πλευρά της συμβολής στους σκοπούς της ελληνικής 

                                                      
16 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 



κοινότητας και μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, επιδεικνυόταν αβελτηρία. Μετά τους 
βαλκανικούς πολέμους, υπήρχαν 2.330 κάτοικοι. 

Το χωριό Ζουμπάτες [Τρίλοφος] βρισκόταν σε περιοχή η οποία τελούσε, στα μέσα 
του 15ου αιώνα, υπό την ιδιοκτησία των μπέηδων Defterdar Sinan και Mustafa. Στα τέλη του 
15ου αιώνα, αποτελούσε τιμάριο του βεζύρη Ισχάκ πασά. Ο αρχικός οικισμός, σε ράχη εν 
μέσω χαραδρών, με ρέοντα ύδατα, είχε 8 σπίτια χριστιανών και 13 μουσουλμάνων αλατάδων 
[οι απασχολούμενοι στις αλυκές του κρατικού μονοπωλίου]. Έως το 1862, το χωριό 
επεκτάθηκε, με 102 χριστιανικά και 2 μουσουλμανικά σπίτια. Είχε, αργότερα, 150 
οικογένειες χριστιανών γεωργών, με εκκλησία, χάνι, μεταφορικά ζώα. Μετά το 1900, είχε 
1.200 χριστιανούς Έλληνες. Υπήρχε ένα ελληνικό σχολείο με δύο δασκάλους και 116 
μαθητές. Στους βαλκανικούς πολέμους, ζούσαν 1.139 κάτοικοι. 

Η Επανωμή, χωριό κτισμένο σε χαμηλό υψόμετρο, είχε, στα τέλη του 17ου αιώνα, 
μικτό πληθυσμό χριστιανών και μουσουλμάνων. Το 1862, υπήρχαν 183 χριστιανικά σπίτια. 
Το 1886, ζούσαν περίπου 500 οικογένειες χριστιανών γεωργών. Στην υποδομή 
περιλαμβάνονταν μία εκκλησία, παντοπωλεία, καφενεία, φρέατα, ίπποι μεταφοράς και βόδια 
έλκυσης αμαξών. Το 1900, ζούσαν 2.500 χριστιανοί. Λειτουργούσαν 2 ελληνικά σχολεία με 
3 διδασκάλους και 325 μαθητές. Το 1913, ο πληθυσμός ήταν 2.948 άτομα. 

Τα Βασιλικά, οικισμός δίπλα στο ποτάμι, σε χαμηλό υψόμετρο, ήταν σε περιοχή 
αυτοκρατορικής ιδιοκτησίας επί Βυζαντίου –εξ ου η ονομασία–. Το 1862, υπήρχαν 151 
χριστιανικά σπίτια. Το 1886, ζούσαν 400 οικογένειες. Η υποδομή είχε 3 εκκλησίες, 30 
καταστήματα, 5 χάνια με χώρους σταβλισμού 250 κτηνών και με μερικά δωμάτια. Στους 
εύφορους ποτιστικούς αγρούς παράγονταν δημητριακά σε μεγάλες ποσότητες που 
διοχετεύονταν στην αγορά, σουσάμι, βάμβαξ. Το χωριό είχε, το 1900, 2.000 κατοίκους 
Έλληνες, με ελληνικό σχολείο με 3 διδασκάλους και 280 μαθητές, και το 1913 2.379 
κατοίκους. 

Η Γαλάτιστα, σε υψόμετρο 460 μέτρων, βρισκόταν σε στρατηγική θέση ελέγχου της 
διαδρομής Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Τα υπολείμματα των παλαιών εποχών ήταν ένας 
βυζαντινός πύργος και δύο νερόμυλοι του 14ου αιώνα. Επί οθωμανικής κυριαρχίας, η περιοχή 
ήταν, το 1500, ιδιοκτησία του Ισχάκ πασά.  

Ο Βάβδος ήταν χωριό που συμμετείχε στο μουκατά [σύστημα ενοικίασης φόρου] των 
Μαντεμοχωρίων (αυτοδιοικούμενη κοινοπραξία εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της 
βόρειας Χαλκιδικής) μαζί με τα Σιδηροκαύσια [Στρατονίκη] –έδρα της κοινοπραξίας–, τα 
Ραβνά [Πετροκέρασα], Λιαρίγκοβα [Αρναία], Νεοχώριον, Ιερισσό, Χωρούδα, Στανό, 
Ρεβενίκια [Μεγάλη Παναγία]. 

Ανά περιοχή μεγάλου χωριού, υπήρχαν συνοικισμοί, στους οποίους ζούσαν οι 
απασχολούμενοι στα τσιφλίκια. Η αγροτική ζωή στις συνθήκες της κλειστής οικονομίας δεν 
απαιτούσε συνεχή σύνδεση των οικισμών με τα χωριά, με διατήρηση αυτών σε κατάσταση 
ημιαπομόνωσης. 

Στην περιοχή των Καπουτζήδων [Πυλαία], υπήρχε, στο Μπασίς Μετόχι (έκταση 
3.000 στρεμμάτων της Μονής Βλατάδων), συστάδα με 4 χριστιανικά σπίτια το 1862. Πριν 
από τους βαλκανικούς πολέμους, ζούσαν 25 κολλήγοι, γηγενείς Έλληνες. Το 1913, η 
υποδομή αποτελούνταν από 8 κτίσματα. Ο οικισμός του Σέδες [Θέρμη], κείμενος σε χώρο 
ανοικτό, σε χαμηλό υψόμετρο (65 μέτρα), πλησίον της πόλεως Θεσσαλονίκης, μέσα σε 
τσιφλίκι έκτασης 20.520 στρεμμάτων, περιλάμβανε 45 οικοδομές. Ένας πύργος είχε διασωθεί 
από τις παλαιές εποχές. Ο πληθυσμός –μερικές δεκάδες άτομα– αποτελούνταν από 
μουσουλμάνους εποίκους, επίσης γηγενείς χριστιανούς. Κτίστηκε ένα οθωμανικό τέμενος 
και, το 1851, μία εκκλησία (του Αγίου Νικολάου). Το τσιφλίκι ανήκε, στα νεώτερα χρόνια, 
στον εκ Θεσσαλονίκης Ρογκότη, Έλληνα. Καταλάμβανε 27.000 στρέμματα, με 26 
οικογένειες χριστιανών διαμένουσες στον οικισμό. Ήταν κολλήγοι δίγλωσσοι, με μητρική τη 
σλαβομακεδονική και εκμάθηση ως δεύτερης γλώσσας της ελληνικής κατά το συγχρωτισμό 
με τα γειτονικά κεφαλοχώρια. Το κτήμα πωλήθηκε αντί 11.500 λιρών στο Σουλεϊμάν πασά. 
Εκδιώχθηκαν, το 1906, από το νέο γαιοκτήμονα οι 13 οικογένειες και διασκορπίσθηκαν στα 
παρακείμενα ελληνικά κεφαλοχώρια (απέμειναν οι λοιπές 13). Στη θέση τους, μεταφέρθηκαν 
προς εγκατάσταση τουρκαθίγγανοι. Το 1913, διέμεναν στο Σέδες 191 άτομα. 



Στην περιοχή των Βασιλικών, ο συνοικισμός της Σουρωτής βρισκόταν μέσα σε 
ιδιοκτησία μουσουλμάνου γαιοκτήμονα. Τοποθετημένος σε χώρο σε υψόμετρο 115 μέτρων, 
είχε 4 μουσουλμανικά και 2 χριστιανικά σπίτια κολλήγων. Στην εποχή των βαλκανικών 
πολέμων, ο πληθυσμός κυμαινόταν στα 33-35 άτομα. Το 1915, είχαν συγκεντρωθεί 36 
προσφυγικές οικογένειες (145 άτομα). Ο συνοικισμός της Πισόνας, βορείως του χωριού 
Βασιλικά, είχε, το 1862, 8 μουσουλμανικά και 8 χριστιανικά σπίτια. Στη δεκαετία 1910, 
διέμεναν 100 κολλήγοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Ο συνοικισμός των Ταγαρτζήδων 
[Ταγαράδες] αποτελούνταν, το 1862, από 10 χριστιανικά σπίτια και 1 μουσουλμανικό, 
κτισμένα σε υψόμετρο 80 μέτρων εντός λοφώδους εκτάσεως που ανήκε σε μουσουλμάνο 
γαιοκτήμονα. Το 1886, ζούσαν στο τσιφλίκι 4 οικογένειες χριστιανών γεωργών. Οι 
χριστιανοί αποχώρησαν, με εγκατάσταση, περί το 1900, 40 μουσουλμάνων. Η υποδομή 
περιλάμβανε το οίκημα του ιδιοκτήτη Ιμπίς αγά –πέτρινο διώροφο κτίριο με καμάρες 
(αψίδες)–, 21 οικοδομές, φρέατα. Ο συνοικισμός Γεδικλή [Κάτω Περιστερά] είχε 12 
μουσουλμανικά σπίτια το 1862. Το 1900, ζούσαν 80 μουσουλμάνοι, οι οποίοι μετά τους 
βαλκανικούς πολέμους αποχώρησαν προς Τουρκία. Το 1913, καταγράφηκαν 48 κάτοικοι. Ο 
συνοικισμός Χασαπλή ήταν, το 1712, εστία Γιουρούκων [μουσουλμάνοι κάτοχοι γης, 
υπόχρεοι στρατιωτικών υπηρεσιών]. Το 1862, υπήρχαν 9 σπίτια μουσουλμάνων. Το 1900, 
ζούσαν 90 μουσουλμάνοι, έως το 1913 μειώθηκαν σε 55, έως το 1915 αποχώρησαν άπαντες. 
Ο συνοικισμός Γενί Κιόι ή Αγία Παρασκευή, τοποθετημένος σε υψόμετρο 95 μέτρων, 
βρισκόταν μέσα σε τσιφλίκι 12.000 στρεμμάτων. Στα τέλη του 15ου αιώνα, είχε 8 χριστιανικά 
σπίτια, το 1771 αριθμούσε λίγους χριστιανούς κατοίκους και το 1900 105 Έλληνες, με 30 
οικοδομές, με ελληνικό σχολείο με 2 διδασκάλους και 45 μαθητές. Το 1913, οι κάτοικοι ήταν 
48. Ο συνοικισμός Τροχανλή [Λακκιά], σε υψόμετρο 120 μέτρων, συγκέντρωνε 100 
κατοίκους, μουσουλμάνους. Έως το 1913, ελαττώθηκαν σε 59. 

Στην περιοχή του όρους Χορτιάτη, το Αρσακλή, σε υψόμετρο 340 μέτρων, ήταν, το 
1712, συνοικισμός Γιουρούκων. Το 1862, είχε 42 μουσουλμανικά σπίτια, το 1900 205 
κατοίκους μουσουλμάνους. Οι κάτοικοι αποχώρησαν μετά τους βαλκανικούς πολέμους και 
το μέρος, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερήμωσε. Εγκαταστάθηκαν, μετά το 1915, 6 
προσφυγικές οικογένειες (35 άτομα). Το χωριό Ισενλή [Μερσινούδα] που βρισκόταν 
ανατολικώς του Καγιά Τσαλή [Τριάδιον], κατοικούνταν, κατά το 18ο αιώνα, από 
Γιουρούκους. Στο 19ο αιώνα, εξελίχθηκε σε συνοικισμό μουσουλμάνων με 39 σπίτια και, 
στην εκπνοή της οθωμανικής κυριαρχίας το 1912, κατοικούνταν από 350 μουσουλμάνους. Το 
1913 –επί ελληνικής υποδιοικήσεως Θεσσαλονίκης–, απογράφηκαν 60 μόνιμοι κάτοικοι. Το 
χωριό Μπουρνασλή, ανατολικώς του χωριού Ισενλή σε υψόμετρο 510 μέτρων, είχε 23 
μουσουλμανικά σπίτια το 1862, 150 κατοίκους μουσουλμάνους το 1900. Κατά τις 
εχθροπραξίες μετά το 1915, με φυγή των κατοίκων στην Τουρκία ερήμωσε. Η ελληνική 
υποδιοίκηση Θεσσαλονίκης εγκατέστησε χριστιανούς πρόσφυγες. Ο συνοικισμός Κραν, 
νοτιοανατολικά του χωριού Καγιά Τσαλή [Τριάδιον] και πλησίον αυτού, με 15 σπίτια 
μουσουλμάνων προ των βαλκανικών πολέμων, ήταν κέντρο εγκατάστασης εκατοντάδων 
κτηνοτρόφων εποχιακών νομάδων, προερχόμενων από τα χωριά Μεγάλα Λειβάδια και 
Μικρά Λειβάδια του όρους Πάικου. Κτισμένες σε ύψος 1.200 μέτρων στο κεντρικό οροπέδιο 
στο δάσος, οι εν λόγω οικιστικές μονάδες ήταν χώροι ανάπτυξης της κτηνοτροφίας από το 
18ο αιώνα. Ο πληθυσμός, το 1910, ανερχόταν σε 3.500 κατοίκους. Η εξέλιξη της 
κτηνοτροφίας στον ορεινό όγκο προσαρμόσθηκε στις τοπικές καιρικές συνθήκες, καθώς το 
κλίμα, ηπειρωτικό, με δριμύ χειμώνα για μακρά περίοδο και καλοκαίρι δροσερό με σύντομη 
ξηροθερμική περίοδο, απαιτούσε ελιγμούς. Οι βοσκοί εφηύραν το νομαδικό σύστημα 
μετακίνησης κατά τους χειμερινούς μήνες σε τοποθεσίες χαμηλότερου υψομέτρου –με 
ηπιότερους κλιματικούς όρους– και επιστροφής κατά την εαρινή περίοδο. Αναζητώντας 
χειμαδιά, βρήκαν πρόσφορες συνθήκες σε περιοχές στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στη 
διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, με το ρήμαγμα του Πάικου κατά τις 
συγκρούσεις των Αγγλογάλλων με τους Βουλγάρους μετά το 1916, οι ντόπιοι αναγκάσθηκαν 
να απομακρυνθούν, διαμένοντας συνεχώς στο Κραν μέχρι την ανακωχή τον Οκτώβριο 1918. 
Έκτοτε, επανέλαβαν την εποχιακή νομαδική μετακίνηση. Το χωριό Καγιά Τσαλή [Τριάδιον], 
σε υψόμετρο 140 μέτρων, μέσα σε τσιφλίκι, είχε αρχικά 4 μουσουλμανικά και 2 χριστιανικά 
σπίτια. Το 1900, ζούσαν 100 μουσουλμάνοι σε 10 σπίτια. Η Περιστερά, παλαιό χριστιανικό 



χωριό κείμενο σε περιοχή με άφθονα νερά νοτίως του όρους Χορτιάτη σε υψόμετρο 570 
μέτρων, είχε, το 1913, 645 κατοίκους και αξιόλογη κτιριακή υποδομή. Στην ίδια πλευρά του 
βουνού, σε κοντινή απόσταση βορείως της μονής Αγίας Αναστασίας, το Λειβάδιον, σε 
υψόμετρο 750 μέτρων, χωριό με ξηρό κλίμα, είχε περί τους 1.000 κατοίκους. Προήλθε από 
αγρότες του Ζαγκλιβερίου, κατόχους κτημάτων στα ημιορεινά, οι οποίοι δημιούργησαν 
μόνιμη εγκατάσταση. 

Στην περιοχή των χωριών Ζουμπάτες [Τρίλοφος] και Επανωμή, το μουσουλμανικό 
χωριό Καρατσοχαλή [Καρδία], σε υψόμετρο 180 μέτρων, είχε, περί τα τέλη του 15ου αιώνα, 
20 σπίτια και 4 άγαμους κατοίκους. Το 1712, ζούσαν 9 Γιουρούκοι. Το 1862, υπήρχαν 25 
σπίτια, το 1913 απογράφηκαν 270 άτομα. Το μουσουλμανικό χωριό Αδαλή [Κάτω 
Σχολάριον], κτισμένο σε υψόμετρο 150 μέτρων, κατοικούνταν, το 1712, από Γιουρούκους. 
Υπήρχαν, το 1862, 51 σπίτια, το 1900 470 κάτοικοι. Έως το 1913, μειώθηκαν σε 190 άτομα, 
τα οποία έφυγαν επίσης, έως το 1914, στην Τουρκία, καταλείποντας το χωριό ερημωμένο. 
Ήλθαν και κατέλαβαν τη θέση τους στο χωριό 35 οικογένειες προσφύγων (124 άτομα) από το 
Σχολάριον Ανατολικής Θράκης. Το μουσουλμανικό χωριό Μπασισλή [Σχολάριον] ήταν, το 
1712, χώρος εγκατάστασης Γιουρούκων, το 1862 είχε 21 σπίτια, το 1900 180 κατοίκους. 
Φυλλορρόησε έως το 1913 στα 159 άτομα. Το Ουζούν Αλή [Πλαγιάριον], χωριό σε 
υψόμετρο 140 μέτρων, είχε, το 18ο αιώνα, μικτό πληθυσμό μουσουλμανικό και χριστιανικό. 
Υπήρχαν, το 1862, 17 μουσουλμανικά σπίτια και 2 χριστιανικά, με υποτυπώδη υποδομή 
(φρέατα). Το 1912 είχε μικτό πληθυσμό 242 ατόμων. Επί ελληνικής εποχής, εγκαταλείφθηκε 
από τους γηγενείς και εποικίσθηκε το 1915 από πρόσφυγες. Ο χριστιανικός συνοικισμός 
Πουρνάρ Τσιφλίκ [Νέον Ρύσιον] βρισκόταν το 1771 μέσα σε τσιφλίκι έκτασης 5.000 
στρεμμάτων. Το 1862, υπήρχαν 2 σπίτια. Το 1874, οικοδομήθηκε από χριστιανούς, με άδεια 
του γαιοκτήμονα αγά, η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Το 1910, ζούσαν 40 κάτοικοι. 
Περί την εποχή των βαλκανικών πολέμων, ο συνοικισμός διέθετε υποδομή 21 κτισμάτων. 
Ακολούθως, εγκαταλείφθηκε. Ο μουσουλμανικός συνοικισμός Σεμσελή [Τρούλλος], μέσα σε 
τσιφλίκι τουρκικής ιδιοκτησίας, εγκαταλείφθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο χριστιανικός 
συνοικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ [Λειβαδίκιον Περαίας], με 40 κολλήγους μέσα σε τσιφλίκι 5.000 
στρεμμάτων, ανήκε στο γαιοκτήμονα Μουσταφά Αγκό. Στην εποχή των βαλκανικών 
πολέμων, είχε 14 κτίσματα. Ο συνοικισμός στο Μέσμερ Τσιφλίκ ή Μεσημέριον, αγρόκτημα 
έκτασης 20.000 στρεμμάτων, κτισμένος σε θέση σε υψόμετρο 100 μέτρων με επάρκεια 
νερού, κατοικούνταν, από το 15ο έως το 18ο αιώνα, από εργάτες, μουσουλμάνους και 
χριστιανούς, του μονοπωλίου άλατος στην εγγύς περιοχή Καραμπουρνού. Το 1862, διέθετε 
22 χριστιανικά και 14 μουσουλμανικά σπίτια, κατανεμημένα σε 3 γειτονιές, με 100 
οικογένειες. Το 1900, ζούσαν 120 έως 150 άτομα χριστιανοί, το 1910 125 άτομα, το 1913 84 
άτομα. Το 1915, εγκαταστάθηκαν 76 πρόσφυγες. 

Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, άλλοι συνοικισμοί με κολλήγους τσιφλικίων 
υφίσταντο στην ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου. Στο Χατζή Μπαλή [Αγία Τριάς], αγρόκτημα 
έκτασης 10.000 στρεμμάτων, ήταν εγκατεστημένοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Το 1862, ο 
συνοικισμός είχε 12 χριστιανικά σπίτια. Περί το 1900 και μέχρι τους βαλκανικούς πολέμους, 
διέθετε υποδομή 18 κτισμάτων και 50 κατοίκους, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Το 1920, 
ζούσαν 27 κάτοικοι. Ο συνοικισμός στο αγρόκτημα Μπαχτσέ Τσιφλίκ είχε, το 1862, 3 
χριστιανικά σπίτια. Το 1900, το τσιφλίκι, με 40 χριστιανούς και μουσουλμάνους κολλήγους, 
ανήκε στο Χασάν μπέη. Το 1913, ήταν εγκαταλελειμμένο. Δύο συνοικισμοί στο 
Καραμπουρνού βρίσκονταν μέσα σε τσιφλίκια ιδιοκτησίας Χασάν μπέη, παρά το ακρωτήριο 
Αιναίον [Μεγάλο Έμβολο], όπου ήταν κατασκευασμένα τα οθωμανικά οχυρωματικά έργα. 
Κτισμένοι στο χαμηλό υψόμετρο του παραθαλάσσιου χώρου, κατοικούνταν από χριστιανούς 
ελληνόφωνους. Το Μικρόν Καραμπουρνού είχε, το 1862, 21 σπίτια. Το 1900 και μέχρι τους 
βαλκανικούς πολέμους, ζούσαν 100 κάτοικοι σε 22 οικίες, το 1913 87 κάτοικοι. Σε απόσταση 
20 λεπτών της ώρας, ο συνοικισμός στο Μέγα Καραμπουρνού, αγρόκτημα έκτασης 12.500 
στρεμμάτων (το παρά τη Θεσσαλονίκη οχύρωμα Μικρόν Καραμπουρνού ή Καραμπουρνάκι 
κακώς συγχεόταν με το εν λόγω τσιφλίκι), διέθετε υποδομή 34 κτισμάτων, μίας εκκλησίας, 
ενός σχολείου. Το 1913, ζούσαν 77 κάτοικοι. Ο διδάσκαλος μετέφερε κατά μήνα εναλλάξ 



τους μαθητές από το Μέγα στο Μικρόν, όπου ένα κελλί χρησιμοποιούνταν ως διδακτήριο. Το 
1906, ενεγράφησαν στο σχολείο 28 άρρενα, ουδέν θήλυ17

 
. 

Κατά τις κατακλυσμιαίες πληθυσμιακές αλλαγές μετά το 1913 (φυγή γηγενών 
μουσουλμάνων, έλευση χριστιανών προσφύγων), έως το 1928 οριστικοποιήθηκαν οι 
δημογραφικές τομές. Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ο πληθυσμός παρουσίασε 
αύξηση κατά 41,18%, από 497.195 σε 701.952 κατοίκους. Στην επαρχία Θεσσαλονίκης, από 
τις 201.593 έφθασε τις 321.161 (160.495 άνδρες και 160.666 γυναίκες), καταγράφοντας 
αύξηση 59,31%. Στην επαρχία Λαγκαδά, από 42.038 ανήλθε στις 47.276 –εξ αυτών 23.816 
άνδρες και 23.460 γυναίκες– (αύξηση 12,46%), στην επαρχία Πιερίας από 30.166 σε 49.666 
(αύξηση 64,64%), στην επαρχία Βερροίας από 41.734 σε 54.139 (αύξηση 29,72%), στην 
επαρχία Κιλκίς από 24.262 σε 47.698 (αύξηση 96,60%). Στη Χαλκιδική, από τις 47.636 ο 
πληθυσμός ανέβηκε στις 64.799 (αύξηση 36,03%). Το 1928 η περιφέρεια Αρναίας είχε 
18.623 κατοίκους, το όρος Άθως 4.858 (μοναχούς και λαϊκούς). Στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τους 170.321 κατοίκους του 1920 έφυγαν οι 19.905, στον Πολύγυρο από 
τους 2.695 έφυγαν οι 175. Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης μετά το 1922 έφθασε στο 
μίνιμουμ των 143.926 κατοίκων, αλλά εν συνεχεία και μέχρι το 1928 ανήλθε, λόγω της 
εισροής προσφύγων, στους 236.524 κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση 64,34%. Στον 
Πολύγυρο, αντιθέτως, οι διαφορές ήταν μικρές (το 1922 ήταν 2.414, το 1928 2.477, 
παρουσιάζοντας ασήμαντη αύξηση, 2,61%). 

Μετά τις αφίξεις προσφύγων, ο εποικισμός των παλιών χωριών συνδυάσθηκε με την 
ίδρυση νέων συνοικισμών. Πρόσφυγες σε αριθμό ανερχόμενο στα 37.387 άτομα 
δημιούργησαν 75 προσφυγικούς συνοικισμούς στην εγγύς περιοχή Θεσσαλονίκης. Στην 
περιοχή Ανθεμούντος, τα κεφαλοχώρια εξελίχθηκαν σε κέντρα, οικονομικά, διοικητικά, με 
                                                      
17 Cf. Ministère de l’Économie nationale - Direction de la Statistique, Dénombrement des 
habitants des Nouvelles Provinces de la Grèce de 1913, Imprimerie Nationale, Athènes 1915. 
Ibid., Résultats statistiques du recensement de la population de la Grèce du 19 Décembre 
1920, Imprimerie Nationale, Athènes 1921. Ibid., Renseignements généraux sur la population 
de la Grèce d’après le recensement de 1920, Imprimerie Nationale, Athènes 1923. 
L'Etablissement des Réfugiés en Grèce, Publications de la Société des Nations, Genève 1926. 
Ministère de l’Économie nationale - Statistique Générale de la Grèce, Statistique du 
mouvement de la population pendant l’année 1925, Imprimerie Nationale, Athènes 1929. 
Ibid., 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’Économie 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’Économie 
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. Ibid., Résultats statistiques du recensement de la 
population de la Grèce du 15-16 mai 1928. II. Age - état matrimonial - instruction, 
Imprimerie Nationale, Athènes 1935. Ibid., 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. Μάξιμος Μαραβελάκης - Απόστολος 
Βακαλόπουλος, Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης, Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1955, pp. 5-8, 283-468. Στοιχεία συστάσεως και 
εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, Νο 18 Νομός Θεσσαλονίκης, Έκδοσις της Κεντρικής 
Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, Αθήναι 1962, passim. Στέφανος Ι. 
Παπαδόπουλος, «Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του καζά Θεσσαλονίκης 
(Μία ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου)», Μακεδονικά, Σύγγραμμα περιοδικόν 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, t. ΙΕ΄, Θεσσαλονίκη 1975, pp. 114-145. Βασίλης 
Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την 
τουρκοκρατία», Μακεδονικά, Σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
t. Κ΄, Θεσσαλονίκη 1980, pp. 375-459. 



άλλα μικρότερα χωριά και συνοικισμούς τριγύρω. Μετονομασίες εκτελέσθηκαν από τη 
διοικητική αρχή με απαλοιφή οθωμανικών όρων, ανάκληση παλαιότερων ελληνικών, 
εφεύρεση νέων. 

Στο Ασβεστοχώριον [πρώην Κιρίτσκοϊ], δεν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες. Το 1920, ο 
πληθυσμός ήταν 2.767 κάτοικοι, το 1928 3.282, το 1940 2.732 κάτοικοι. Το χωριό Χορτιάτης 
είχε μείωση πληθυσμού, το 1920, στα 1.721 άτομα. Το 1928, ο αριθμός κατοίκων ανήλθε 
στους 2.002, με κάμψη έως το 1940 στα 1.799 άτομα. Το χωριό Καπουτζήδες (το 1928, 
μετονομασία σε Πυλαία) είχε, το 1920, 2.658 κατοίκους. Το 1928, αριθμούσε 3.613 
κατοίκους, το 1936 620 οικογένειες (3.400 άτομα)18

Το Σέδες (το 1926, επίσημη μετονομασία σε Θέρμη) είχε, το 1920, 526 κατοίκους. 
Το 1928, ζούσαν 1.353 κάτοικοι. Στους πρόσφυγες περιλαμβάνονταν, κατά σειρά μεγέθους, 
82 οικογένειες εκ Πόντου (248 άτομα), 56 εκ Βουλγαρίας (263), 27 εκ Μικράς Ασίας (115), 
21 εκ Θράκης (89), 4 εκ Καυκάσου (15), 1 οικογένεια από αλλού (2 άτομα). Στους Ποντίους, 
14 οικογένειες από τα Κοτύωρα (Ορντού) ομιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο. Στους εκ 
Βουλγαρίας, 38 οικογένειες ήλθαν από τα Άνω Βοδενά, άλλες από τη Στενήμαχο. Το 1940, ο 
πληθυσμός ήταν 3.033 κάτοικοι (στη Γεωργική Σχολή Σέδες, επιπλέον 187 άτομα). 

, το 1940 3.972 κατοίκους. Το χωριό 
Αρσακλή (το 1928, μετονομασία σε Πανόραμα) είχε, το 1920, 133 άτομα. Με την 
εγκατάσταση προσφύγων μετά το 1924, ανήλθε ο πληθυσμός το 1928 στις 155 προσφυγικές 
οικογένειες (549 άτομα), το 1940 στους 789 κατοίκους. Οι πρόσφυγες (138 οικογένειες) ήταν 
Πόντιοι, ομιλούντες την ποντιακή διάλεκτο. Επίσης 10 οικογένειες, που προέρχονταν από το 
Μπορζόμ Καυκάσου, ομιλούσαν τα ποντιακά.  

Το χωριό Μαντζάρηδες [μετονομασία, αργότερα, σε Νέα Ραιδεστός] ήταν τόπος 
συρροής, το 1923 ανταλλαξίμων της Μικράς Ασίας. Οι πρώτοι κάτοικοι, 180 οικογένειες, 
προέρχονταν από την παλαιά Ραιδεστό (Τεκίρνταγκ) της Ανατολικής Θράκης και τα 
περίχωρα του τόπου19. Αριθμός αυτών κινήθηκε δια ξηράς, με τα κάρρα και τα πρόβατα, ενώ 
οι οικογένειες ήλθαν με καράβι20

Στο μουσουλμανικό χωριό Ισενλή (το 1927, μετονομασία σε Μερσινούδα) 
καταγράφηκαν, το 1920, 270 κάτοικοι, πρόσφυγες. Το 1926, ζούσαν 11 προσφυγικές 
οικογένειες (52 άτομα), με επιπρόσθετες νεοφερμένες από τη Μικρά Ασία έως τον αριθμό 
των 37 (156 άτομα). Το μέρος ήταν κακοτράχαλο και, το 1927, άπαντες εγκατέλειψαν έρημο 
το χωριό αναχωρώντας προς άλλους προορισμούς. Εξ αυτών, 3 οικογένειες (Χρήστος 
Γιαννιός, Νικόλαος Αϊβαλιώτης, Γεώργιος Μπίρος) μετοίκησαν στο παρακείμενο Τριάδιον

. Το 1925, ήταν περίπου 700 κάτοικοι, το 1930 950, το 1940 
825 κάτοικοι. 

21

Το χωριό Καγιά Τσαλή (το 1927, μετονομασία σε Τριάδιον) είχε, το 1920, 77 
κατοίκους. Μέχρι το 1924 εγκαταλείφθηκε από τους μουσουλμάνους, με μετοίκηση στην 
Τουρκία, και κατοικήθηκε από πρόσφυγες. Το 1928, υπήρχαν 69 οικογένειες (234 άτομα), ως 
προς την καταγωγή 39 εξ Ανατολικής Θράκης (161 άτομα) και οι υπόλοιπες εκ Πόντου (106 
άτομα). Ήταν ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι και ομιλούντες την ποντιακή διάλεκτο. Το 1940, ο 
πληθυσμός ήταν 355 κάτοικοι. 

. 

Ο συνοικισμός Κραν (Κραν Μαχαλέ), με πληθυσμό, το 1920, 63 κατοίκων 
μουσουλμάνων, εκκενώθηκε έως το 1924,  με την ανταλλαγή πληθυσμών, και δέχθηκε 
πρόσφυγες. Εγκαταστάθηκαν αρχικά 7 οικογένειες εξ Ανατολικής Θράκης, οι οποίες το 1927 
αναχώρησαν για το Σέδες και το Αμπάρκιοϊ [Μάνδρες Κιλκίς]. Με συστηματικές ενέργειες 
οριστικής εγκατάλειψης του βουνού –διαδικασία χωρίς εξωοικονομικό καταναγκασμό–, 
εποχιακοί νομάδες κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν μονίμως στα χειμαδιά (περί το έτος 1930, 
                                                      
18 Αλεξάνδρα Κούβαρη - Μαρίνα Σούνογλου, Το χωριό  Καπουτζήδες Θεσσαλονίκης, 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2004, passim. 
19 Cf. στοιχεία για την οθωμανική κωμόπολη στο Δημήτρης Μαυρίδης, Από την 
Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2003, passim. 
20 Cf. Χριστ. Χριστοφόρου (γεν. 1907, κάτοικος Νέας Ραιδεστού), πληροφορίες. 
21 Cf. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Αι προσφυγικαί..., op. cit., p. 361. Γεωργία Κούμαλα-
Λιθοξοπούλου, «Νεώτερη ιστορία», Θέρμη, Ιστορία και πολιτισμός, Δήμος Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 1997, p. 124. 



άνω των 2.000 ατόμων εσπάρησαν στην περιοχή Σέδες). Το καλοκαίρι, συνέρρεαν πολύ 
περισσότεροι. Κατά τα επόμενα χρόνια, σημειώθηκε ρεύμα μετανάστευσης γηγενών στη 
Ρουμανία22

Ο συνοικισμός Μπουρνασλή (το 1928, μετονομασία σε Πουρναροχώρι) είχε, το 
1920, 37 κατοίκους, οι οποίοι αναχώρησαν, έως το 1924, προς Τουρκία. Εγκαταστάθηκαν, 
αντ’ αυτών, 38 οικογένειες προσφύγων. Το 1940, ο πληθυσμός ανήλθε στους 75 κατοίκους

.  

23

Ο συνοικισμός Μπασίς Μετόχι (το 1927, μετονομασία σε Πατριαρχικόν), το 1920 
είχε 13 κατοίκους. Δεν ήλθαν πρόσφυγες. 

. 

Στο Θερμαϊκό Κόλπο, πρόσφυγες σε αριθμό ανερχόμενο στα 1.754 άτομα 
αποκαταστάθηκαν, κατά μήκος της ακτής, στην Περαία, Νέους Επιβάτες και Αγία Τριάδα24

Στο Καραμπουρνού, οι δύο συνοικισμοί είχαν, το 1920, 191 κατοίκους (μετονομασία 
σε Νέα Κερασιά) και 19 κατοίκους (μετονομασία σε Αγγελοχώριον). Στη Νέα Κερασιά, 
ήλθαν, περί τα τέλη του 1922, πρόσφυγες από την Κερασιά Ανατολικής Θράκης. Το 1928, 
ζούσαν 263 άτομα –ως επί το πλείστον πρόσφυγες–, το 1940 402 άτομα. Στο χωριό 
Αγγελοχώριον, πρόσφυγες από το Αγγελοχώριον Καλλιπόλεως Ανατολικής Θράκης, 75 
οικογένειες (259 άτομα), αποκαταστάθηκαν κατά την ίδια εποχή. Το 1940, ο πληθυσμός 
ανήλθε σε 484 κατοίκους. Προσέτι, ένα αμιγώς προσφυγικό χωριό, η Νέα Μηχανιώνα, 
ιδρύθηκε στα παράλια, σε τμήμα του παλαιού τσιφλικίου πλησίον της Επανωμής. 
Εγκαταστάθηκαν 180 οικογένειες από τη Μηχανιώνα Προποντίδος, 32 από άλλες περιοχές 
της Κυζίκου, 80 από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, 14 από το Καστέλλι Πανόρμου

. 
Στο συνοικισμό Χατζή Μπαλή ήλθαν, το 1923, 73 οικογένειες προσφύγων εξ Ανατολικής 
Θράκης (282 άτομα) και 132 εκ Μικράς Ασίας (458 άτομα), πο υ δημιούργησαν χωριό σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη θάλασσα, στους παρακείμενους λοφίσκους σε υψόμετρο 
60 μέτρων. Κατάγονταν από το Γαλατά (50 οικογένειες), Καλλίπολη (10), Τζιμόβασι (49), 
Μολδοβάνι (65) και από αλλού. Δόθηκε στο χωριό η ονομασία Περαία. Το 1928, το χωριό 
αριθμούσε 842 άτομα, το 1940 1.038 άτομα. Εγγύς, ο συνοικισμός Μπαχτσέ Τσιφλίκ είχε, το 
1920, 43 Έλληνες και μουσουλμάνους. Αποκαταστάθηκαν στα πρανή, σε απόσταση ενός 
χιλιομέτρου από τη θάλασσα σε υψόμετρο 25 μέτρων, 156 οικογένειες προσφύγων (631 
άτομα) προερχόμενες από το χωριό Επιβάται Ανατολικής Θράκης,  με ίδρυση του χωριού 
Νέοι Επιβάται. Το 1928, ανήλθαν στους 916 κατοίκους. 

25

Το Τσαΐρ Τσιφλίκ (το 1926, μετονομασία σε Λειβαδίκιον) δέχθηκε, μετά το 1922, 9 
οικογένειες προσφύγων (33 άτομα) εξ Ανατολικής Θράκης. Το 1928, ζούσαν 64 κάτοικοι, το 
1940 54 κάτοικοι. 

. Το 
1928, ο πληθυσμός ήταν 2.008 κάτοικοι. 

Το μεγάλο χωριό Επανωμή είχε, το 1920, πληθυσμό 3.430 κατοίκων, το 1928 4.060, 
το 1940 4.020 κατοίκων. Το άλλο μεγάλο χωριό Ζουμπάτες (το 1926, μετονομασία σε 
Τρίλοφος) είχε, το 1920, 1.238 και το 1928 3.171 κατοίκους (συνυπολογιζόμενων των εγγύς 
συνοικισμών που ανήκαν στην κοινότητα). Το 1940, ο πληθυσμός ήταν 1.481 άτομα. Στην 
περιφέρεια Επανωμής και Τριλόφου, το χωριό Καρατσοχαλή (το 1926, μετονομασία σε 
Καρδιά και, στη συνέχεια, σε Καρδία) κατοικούνταν, το 1920, από 303 μουσουλμάνους. 
Κατά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924, αποχώρησαν, με αντικατάσταση από πρόσφυγες 
προερχόμενους από το Πλαγιάριον Ανατολικής Θράκης και την Προύσα. Το 1928 διέθετε 
πληθυσμό 440 κατοίκων, το 1940 538 κατοίκων. Το χωριό Αδαλή (το 1926, μετονομασία σε 
Κάτω Σχολάριον) είχε, το 1920, 477 κατοίκους πρόσφυγες εκ Σχολαρίου Ανατολικής 
Θράκης, εγκατεστημένους από το 1914. Επέστρεψαν στο Σχολάριον μετά την ελληνική 
κατάληψη της Ανατολικής Θράκης και επανήλθαν στο Αδαλή μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή το 1922. Το 1928, ήταν 151 οικογένειες (597 άτομα) από το Σχολάριον, τον 
Πόντο και τη Μικρά Ασία. Το 1940, αυξήθηκαν στους 1.047 κατοίκους. Το χωριό Μπασισλή 
                                                      
22 Cf. Αστέρης Κουκούδης, http://www.vlahoi.net/ 
23 Το 1961 ο οικισμός ερήμωσε (πληροφορίες). 
24 Cf. Ελένη Χαραλαμπίδου, Η Περαία Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - 
Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009, passim. 
25 Cf. Ευσταθία Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - 
Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 



(το 1926, μετονομασία σε Άνω Σχολάριον) είχε, το 1920, πληθυσμό 155 μουσουλμάνων. 
Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, κατοικήθηκε από 33 οικογένειες προσφύγων (134 άτομα) 
του Σχολαρίου Ανατολικής Θράκης. Το 1928, είχε 609 κατοίκους. Ο συνοικισμός Σεμσελή 
της κοινότητας Τριλόφου (το 1927, ονομασία Τρούλλος) δέχθηκε, μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή, 30 οικογένειες προσφύγων. Η μειονεκτική θέση (έλλειψη νερού) απομάκρυνε 
τους ανθρώπους, με μετεγκατάσταση αυτών μέχρι το 1930 σε άλλα χωριά, και ο συνοικισμός 
ερήμωσε. Το χωριό Ουζούν Αλή (το 1926, μετονομασία σε Πλαγιάριον) είχε, το 1920, 111 
κατοίκους. Εποικίσθηκε από 132 οικογένειες προσφύγων (493 άτομα), προερχόμενες από το 
Σχολάριον, Αγγελοχώριον, Πλαγιάριον, Νεοχώριον Ανατολικής Θράκης, και, έως το 1940, 
έφθασε στους 754 κατοίκους. Ο συνοικισμός Πουρνάρ Τσιφλίκ (το 1926, μετονομασία με 
τελικό όνομα Νέον Ρύσιον Αγροτικόν), μετά από εγκατάλειψη, προσήλκυσε έως το 1920 22 
κατοίκους. Εγκαταστάθηκαν, το 1924, 139 οικογένειες προσφύγων (555 άτομα) από το χωριό 
Αρετσού ή Ρύσιον Βιθυνίας, γεωργών την ειδικότητα. Το 1940, καταγράφηκαν 612 κάτοικοι. 
Οι αλιείς το υ παλαιού Ρυσίου κατευθύνθηκαν στην ακτή στα νό τια περίχωρα της πό λεως 
Θεσσαλονίκης, όπου ίδρυσαν το συνοικισμό Ρύσιον Αλιέων (Αρετσού περιοχής 
Καλαμαριάς). Ο συνοικισμός Μέσμερ Τσιφλίκ ή Μεσημέριον είχε, το 1920, 118 κατοίκους. 
Στη δεκαετία 1920, ζούσαν 85 οικογένειες προσφύγων (361 άτομα) εξ Ανατολικής Θράκης 
και Μικράς Ασίας. Το 1940, ο πληθυσμός ανερχόταν σε 673 κατοίκους.  

Το μεγάλο χωριό Βασιλικά είχε πληθυσμό, το 1920, 2.280 κατοίκους. Υποδέχθηκε, 
μετά το 1923, μερικούς πρόσφυγες. Το 1928, κατοικούνταν από 4.061 άτομα, το 1940 από 
2.783 άτομα. Ο συνοικισμός της Πισόνας, παρά τα Βασιλικά, είχε, το 1920, 41 κατοίκους, το 
1928 15 κατοίκους –γηγενείς και πρόσφυγες–, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Ο έτερος 
συνοικισμός παρά τα Βασιλικά, Χασαπλή, κατοικούνταν το 1920 από 96 άτομα, Το 1924, 
ήταν εγκατεστημένες 27 οικογένειες προσφύγων (111 άτομα) από το Σχολάριον Ανατολικής 
Θράκης, το 1928 9 οικογένειες (41 άτομα). Κατόπιν, αποχώρησαν άπαντες. Ο συνοικισμός 
Ταγαρτζήδες (το 1927, μετονομασία σε Ταγαράδες) είχε, το 1920, 61 κατοίκους. Οι 
μουσουλμάνοι κάτοικοι ανταλλάχθηκαν με πρόσφυγες. Στη δεκαετία 1920, ζούσαν 80 
οικογένειες (324 άτομα), εξ ων 32 από την Ανατολική Θράκη και 48 από τη Μικρά Ασία. Το 
1940, καταγράφηκαν 536 κάτοικοι. Ο συνοικισμός Γεδικλή (το 1928, μετονομασία σε Κάτω 
Περιστερά) κατοικούνταν, το 1928, από 31 άτομα. Στη δεκαετία 1930, ζούσαν 3 οικογένειες 
προσφύγων (13 άτομα) εξ Ανατολικής Θράκης, του Πέτρου Ανθουλιά, του Αναστασίου –
αγνώστου επωνύμου– και του Ζαφειρίου Θεοφιλίδου. Το 1936, οι δύο πρώτες, προερχόμενες 
εκ Περιστάσεως Ανατολικής Θράκης, αναχώρησαν μία προς τη γειτονική Λακκιά και μία 
προς το χωριό Περίστασις Πιερίας, αφήνοντας στο συνοικισμό μόνη την τρίτη οικογένεια26

                                                      
26 Cf. Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών Μακεδονίας με τας νέας ονομασίας, Γενική 
Διεύθυνσις Εποικισμού Μακεδονίας. Τμήμα Στατιστικής, 1928. Υπουργείον Εθνικής 
Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την 
απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, passim. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Αι 
προσφυγικαί..., passim. Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή 
εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1976, 
passim. Id., Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1988, pp. 77-79. 

. 
Το χωριό Γενί Κιόι ή Αγία Παρασκευή είχε, το 1920, 180 κατοίκους. Το 1923, προσήλθαν 
πρόσφυγες από ποικίλες κατευθύνσεις. Σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού, έως το 1928, 
στα 643 άτομα, εξ ων πρόσφυγες οι 537. Μεταξύ των οικογενειών προσφύγων, 
περιλαμβάνονταν 125 από τη Μακεδονία, Θράκη και Μικρά Ασία, με 479 άτομα (αναλυτικά, 
ήταν 45 από το Πλαγιάριον, 12 από το Σουμπάσκιοϊ, 7 από την Περίσταση, 25 από το 
Ιντζέκιοϊ Αδριανουπόλεως Ανατολικής Θράκης), 12 από τον Πόντο (28 άτομα) και 1 από τη 
Βουλγαρία (5 άτομα). Το 1940, ζούσαν 805 άτομα. Στο χωριό Σουρωτή, ζούσαν το 1920 149 
άτομα, το 1928 54 οικογένειες προσφύγων (206 άτομα) από την Ανατολική Θράκη και 
Μικρά Ασία. Το 1940, υπήρχαν 456 κάτοικοι. Ο συνοικισμός Τροχανλή (το 1927, 
μετονομασία σε Λακκιά) είχε πληθυσμό, το 1920, 101 κατοίκους. Εκκενώθηκε από τους 
μουσουλμάνους και εποικίσθηκε από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας (το 1928, 31 



προσφυγικές οικογένειες με 120 άτομα, εξ ων 25 οικογένειες τουρκόφωνες από το χωριό 
Ντερέκιοϊ Προύσας). Το 1940, ο πληθυσμός ανερχόταν σε 271 κατοίκους. 

Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στη νότια παραλιακή περιοχή (Καλαμαριά27), 
πρόσφυγες προερχόμενοι από υπερεκατόν αφετηρίες της Ανατολικής Θράκης, Πόντου, 
Μικράς Ασίας, Ανατολικής Ρωμυλίας, Καυκάσου, Ρωσσίας. κατέλυσαν σε έκταση 7.000 
στρεμμάτων, ιδρύοντας συνοικισμούς. Δόθηκαν ονομασίες, οι οποίες παρέπεμπαν στις 
παλαιές πατρίδες (Ρύσιον Αλιέων, Nέα Τραπεζούς, Νέα Κρήνη, Κουρή-Κατιρλή, 
Βυζάντιον)28

Η ενδοχώρα της Χαλκιδικής περιλάμβανε χωριά με γηγενή πληθυσμό, τα οποία 
επιβίωσαν κατά την ελληνική εποχή, μετά τους πολέμους. Το μεγαλύτερο, ο Πολύγυρος, 
στους πρόποδες του Χολομώντα σε υψόμετρο 560 μέτρων, με περιορισμένη εισροή 
προσφύγων, είχε πληθυσμό 3.331 κατοίκων το 1920, 3.457 το 1928, 4.243 το 1940

. 

29

                                                      
27 Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, επικράτησαν τοπωνύμια, με τα οποία ήταν η κάθε περιοχή 
γνωστή από μακρού. Δίπλα στη θάλασσα, η μονή Ξενοφώντος είχε την κυριότητα κτημάτων, 
τα οποία ήταν γνωστά με το τοπωνύμιο Καλαμαριά (cf. Άννα Ντάνδρη, Η Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2004, passim). 

. Η 
Λιαρίγκοβα (Αρναία) είχε το 1920 2.329 άτομα, το 1928 2.774 άτομα. 

28 Cf. Αικατερίνη Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στον 20ό αιώνα. Οικονομία, 
κοινωνία, πολιτισμός, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
29 Cf. Αικατερίνη Κυπαρίσση, Πολύγυρος Χαλκιδικής. Οικονομία - κοινωνία - πολιτισμός 
(από  τα μέσα το υ 1 9ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα), προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - 
Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, υλικό 
προφορικών μαρτυριών Αργυρώς και Θεολόγη Γκιώση. 



 
 
2. Οι εξελίξεις στην οικονομία. 
 
 
2.1. Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας. 
 
 
Σε βάθος χρόνου δύο αιώνων, επί οθωμανικής κυριαρχίας, η γεωγραφική περιοχή της 

Μακεδονίας και της εγγύς περιοχής είχε ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η γεωργία, 
κτηνοτροφία, το κυνήγι, η αλιεία, υλοτομία, εξόρυξη γνώρισαν κατά τόπους αύξηση στα 
μεγέθη των πληθυσμών που απασχολούνταν στις σχετικές δραστηριότητες, εξέλιξη στις 
τεχνικές που αυτοί μετέρχονταν. 

 
Η χρονική περίοδος μετά το 1923 αποτέλεσε, εκτός των άλλων, σημείο τομής και για 

τη Βόρεια Ελλάδα. Η είσοδος των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια, μετά την 
καταστροφή στη Μικρά Ασία και τη συμφωνία διευθέτησης των εδαφικών συνόρων μεταξύ 
των γειτονικών κρατών, οδήγησε σε ριζική τροποποίηση των δημογραφικών δεδομένων. 
Ανατροπές ακολούθησαν στις οικονομικές δραστηριότητες και στον κοινωνικό καταμερισμό 
της εργασίας. Μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι, αντικειμενικά, προβαίνοντας σε 
αφαιρέσεις –χωρίς αξιολόγηση των κοινωνικών παραμέτρων οι οποίες συνέθεταν τότε την 
εικόνα της ζωής του πληθυσμών, ντόπιων και προσφυγικών (ανισότητες, απερίγραπτη 
φτώχεια)–, η χώρα γνώρισε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μία υλική πρόοδο, με 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, ιδίως με αύξηση της γεωργικής 
παραγωγής, και κατ’ επέκταση της εμπορικής κίνησης. Τα αυτά ίσχυαν στην περιοχή της 
Μακεδονίας και Θράκης. Οι πρόσφυγες μετήλθαν δραστηριοτήτων (το ζήτημα του 
περιεχομένου τους, τη σκληρή δουλειά, θα το διαπραγματευθούμε στο οικείο κεφάλαιο για 
τους κοινωνικούς όρους διαβίωσης), με χρήση μέσων παραγωγής (το αλέτρι, τα άλλα 
χειρωνακτικά εργαλεία) και μεθόδων (εκκαθάριση των θάμνων, σκάψιμο, φύτευση, πότισμα) 
που ημέρεψαν τη μορφή του προηγούμενου άγριου αγροτικού τοπίου. Η εκτατική 
καλλιέργεια, αντίστοιχη της ανάπτυξης μέσα στις ημιφεουδαρχικές δομές της οικονομίας, 
μετατράπηκε –τηρουμένων των αναλογιών– σε εντατική. Στη θέση της ακαλλιέργητης γης, 
γεμάτης με πέτρες και θάμνους, των βοσκότοπων με την αυτοφυή βλάστηση, με τα 
αγριόχορτα και πουρνάρια, εμφανίσθηκαν τα διαμορφωμένα χωράφια, επιμελώς 
καθαρισμένα, οριοθετημένα με σωρούς λίθων στις άκρες τους. Στην επιφάνεια φαίνονταν 
πλέον μόνο τα χώματα, χρώματος καστανού τα φρεσκοοργωμένα, πράσινου τα φυτρωμένα. 
Το 1928, στη Μακεδονία οι καλλιεργημένες εκτάσεις έφθασαν εν συνόλω τα 4.216.236 
στρέμματα, στη Θράκη τα 1.204.754 στρέμματα. Ειδικά κατά κατηγορία καλλιέργειας, τα 
σιτηρά καταλάμβαναν στη Μακεδονία 3.264.507 και στη Θράκη 917.266 στρέμματα (με 
παραγωγή, αντίστοιχα, ύψους 302.155 και 82.276 τόννων), τα όσπρια 104.673 και 40.871 
στρέμματα (5.377 και 2.299 τόννοι), τα λαχανικά 55.745 και 23.148 στρέμματα (26.380 και 
13.144 τόννοι), τα αμπέλια 115.356 και 9.646 στρέμματα (22.220 και 3.527 τόννοι). Μεταξύ 
των βιομηχανικών φυτών, ο καπνός είχε την πρώτη θέση, με 471.863 στρέμματα στη 
Μακεδονία και 120.089 στη Θράκη (32.406 και 6.765 τόννοι), με δεύτερο το βάμβακα, με 
42.974 και 5.568 στρέμματα αντιστοίχως (3.681 και 132 τόννοι). Τα ανωτέρω μεγέθη 
συνιστούσαν αναλογίες σημαντικές σε σχέση με την παραγωγή σε εθνική κλίμακα. Ήταν, για 
παράδειγμα –λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο Μακεδονίας και Θράκης–, το 36,71% των 
σπαρμένων με σιτηρά αγρών της χώρας (48,92% εις βάρος), το 63,60% των σπαρμένων με 
καπνό (66,69% εις βάρος), το 31,51% με βαμβάκι (35,47% εις βάρος).  

H παραγωγή καπνού αναδείχθηκε σε οικονομικό θεμέλιο πολλών αγροτικών 
νοικοκυριών. Διατηρήθηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα η καλλιέργεια εκλεκτών 
ανατολικών καπνών30

                                                      
30 Cf. Αντωνία Κουγιουμτζή, Δράμα, η πόλη του καπνού, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - 
Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2008, passim. 

. Οι καπνοκαλλιεργητές, το 1926 στις περιοχές της Κεντρικής 



Μακεδονίας, ήταν στη Θεσσαλονίκη 1.429 οικογένειες, στο Λαγκαδά 5.904, στη Χαλκιδική 
2.099, στην Κατερίνη 1.932, Βέροια 544, Κιλκίς 4.702, Γουμένισσα 784, Γιαννιτσά 1.862, 
Έδεσσα 841, Καρατζόβα 920, σύνολο 21.017 οικογένειες31. Το 1927, ανήλθαν σε 26.119, το 
1928 σε 28.567 οικογένειες32

Για τις καλλιέργειες στη Βόρεια Ελλάδα, στις οποίες στράφηκαν οι γηγενείς και 
πρόσφυγες, μπορούμε να επικαλεσθούμε πλείστα παραδείγματα. Στην περιφέρεια του όρους 
Πάικου, στην Κεντρική Μακεδονία, μεταξύ των καλλιεργειών τις οποίες προτιμούσαν οι 
χωρικοί ήταν οι πατάτες, το σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, η βρώμη, σίκαλη, φακή, ρεβίθια, 
κρεμμύδια. Το καλαμπόκι καταναλωνόταν από τους ανθρώπους, η βρώμη, το κριθάρι και η 
σίκαλη χρησιμοποιούνταν για το τάισμα των ζώων

. 

33. Το περίσσευμα της παραγωγής 
κατευθυνόταν προς διάθεση στην τοπική αγορά. Στην πεδιάδα της Πιερίας, οι γεωργικές ήταν 
οι κυριότερες δραστηριότητες των κατοίκων μετά το 1923. Καλλιεργούνταν σκληρό σιτάρι, 
το οποίο τροφοδοτούσε την ευρύτερη περιφέρεια και το αστικό κέντρο τη Θεσσαλονίκη, 
επίσης καλαμπόκι και λινάρι. Μετά τις απαλλοτριώσεις και διανομή κλήρου το 1932, έλαβαν 
οι γηγενείς γεωργικούς αγρούς και οι πρόσφυγες καπνοχώραφα. Άλλες καλλιέργειες ήταν το 
κριθάρι, η βρώμη, σουσάμι, βαμβάκι34

                                                      
31 Cf. Δελτίον Καπνού, 1, N° 3, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1927, pp. 21-22 (ίδιοι υπολογισμοί). 

. Στην πεδιάδα της Κοζάνης και Καϊλαρίων, όπου οι 
χωρικοί, κατά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ήταν γεωργοί, υπήρχε προ του 1922 
αυτάρκεια σε σίτο. Μετά, σημειώθηκε σημαντική αύξηση παραγωγής. Στα Καϊλάρια 
[Πτολεμαΐδα], καλλιεργούνταν διάφορες ποικιλίες σίτου, μαλακός και ημίσκληρος. Στα 
υψίπεδα, αξιοποιούνταν οι τελευταίες γωνιές της γης. Δημιουργούνταν ισιάδες, 
απομακρύνοντας τις πέτρες και κατασκευάζονταν πεζούλες για τη συγκράτηση του χώματος. 
Σπέρνονταν σιτάρι και άλλα δημητριακά, με αβέβαιη την έκβαση της παραγωγής λόγω των 
σκληρών καιρικών συνθηκών. Ορισμένες φορές, όταν επιδεινωνόταν ο καιρός νωρίς, οι 
χωρικοί, μη προφθαίνοντας να τελειώσουν το αλώνισμα και λίχνισμα, υποχρεώνονταν να 
φυλάξουν τα στάχυα σε θημωνιές για την επόμενη άνοιξη. Εάν το επέτρεπε ο καιρός, οι 
αποδόσεις της σιτοκαλλιέργειας ήταν ικανοποιητικές, Το ίδιο ίσχυε για τα λοιπά δημητριακά. 
Η καλλιέργεια κριθής απέδιδε ποσότητες επαρκείς για τη ζωοτροφία, ενδεχομένως και 
πλεόνασμα, το οποίο κατευθυνόταν στο εσωτερικό εμπόριο της χώρας προς πώληση. Άλλοτε, 
η κακή σοδειά δεν επαρκούσε. Κατά κανόνα οι αγρότες πραγματοποιούσαν τη συγκομιδή της 
κριθής προ της πλήρους ωρίμανσης του φυτού, σύμφωνα με εμπειρικές γνώσεις για 
διαφύλαξη των συστατικών των χρήσιμων για τη θρέψη των ζώων. Ποικιλίες του φυτού που 
ευδοκιμούσαν στις βόρειες χώρες εισήχθησαν από το κράτος, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα του κλίματος της περιοχής, με τους ψυχρούς ανέμους και τους παγετούς. Όσον 
αφορούσε στον αραβόσιτο, αναλόγως των συνθηκών (ποτιστικά χωράφια και μη) σπέρνονταν 
οι κατάλληλες ποικιλίες. Η συγκομιδή συνήθως ήταν πλούσια και κάλυπτε την τοπική 
ζήτηση, επίσης κατά ένα μέρος τις ανάγκες της ομόρου περιοχής Κοζάνης. Οι καλλιέργειες 
στα Καϊλάρια στρέφονταν επίσης στα όσπρια, φασόλια, ρεβύθια. Οι ποικιλίες φασολιών 
διοχετεύονταν στην τοπική αγορά και στις γειτονικές περιοχές Κοζάνης και Σόροβιτς 
[Αμύνταιο]. Οι υψηλότερες τιμές που απολάμβανε στις αγορές η εκλεκτή ντόπια ποιότητα 
ωθούσε πολλούς καλλιεργητές να ωθούν το προϊόν τους στο εμπόριο και να προμηθεύονται 
για ατομική κατανάλωση ξένες κατώτερες, φθηνότερες ποιότητες. Η παραγωγή των ρεβυθιών 
επαρκούσε για την κάλυψη της τοπικής ζήτησης, συμπεριλαμβανόμενης της επεξεργασίας 
στο δευτερογενή τομέα (στραγαλοποιία). Τα προϊόντα κηπουρικής προέρχονταν από 
ατομικές καλλιέργειες, στο μέτρο των δυνατοτήτων του κάθε νοικοκυριού, για την κάλυψη 
των οικογενειακών αναγκών. Κάποιες μεριές των χωραφιών διαρρυθμίζονταν από τους 

32 Cf. Δελτίον Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Bulletin des Assurances sociales], ΤΑΠΚ, 2, N° 8-9, 
Θεσσαλονίκη, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1928, p. 28, ίδιοι υπολογισμοί. 
33 Cf. Σοφία Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της Κρώμνης, στο Πάικο, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2005, υλικό από προφορικές μαρτυρίες. 
34 Cf. Κωνσταντίνος Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη. Η εξέλιξή της από γενιά σε γενιά, Κατερίνη 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2009, passim. 



ενδιαφερομένους, για να προκύψουν κήποι, όπου φύτευαν λάχανα, πατάτες, κρεμμύδια, 
ντομάτες. Συλλέγονταν ποσότητες που δεν επαρκούσαν για όλη τη χρονιά35. Στην Ανατολική 
Μακεδονία, οι κάτοικοι, ασχολούμενοι με αγροτικές δραστηριότητες και επιδιδόμενοι στη 
γεωργία, καλλιεργούσαν καλαμπόκια, σιτηρά και άλλα φυτά36. Στην περιοχή Σερρών, 
έσπερναν όλα τα δημητριακά, σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, επίσης σουσάμι. Παρήγαγαν όλα 
τα όσπρια, φακές, φασόλια, κουκιά, μπιζέλια, ρεβύθια37

Στην περιοχή εγγύς της Θεσσαλονίκης, στο όρος Xορτιάτη, η γεωργία επί 
οθωμανικής κυριαρχίας ήταν –μαζί με την κτηνοτροφία– η κύρια ασχολία του τοπικού 
πληθυσμού. Η ενασχόληση των κατοίκων του ομώνυμου χωριού με την καλλιέργεια της γης 
στα γειτονικά τουρκικά αγροκτήματα προσδιόριζε τον αγροτικό χαρακτήρα του επί αιώνες. 
Στο κατάφυτο βουνό, οι πηγές, από τις οποίες αντλούνταν νερό για την εξυπηρέτηση της 
πόλεως Θεσσαλονίκης, παρουσίαζαν επάρκεια ροής. Υπερμεγέθη δένδρα, περιβόλια, 
αμπέλια, στη σειρά το ένα μετά το άλλο, ποτίζονταν από τα άφθονα ύδατα

.  

38. Οι χωρικοί, 
κατά την ελληνική περίοδο, συνέχισαν να επιδίδονται στη γεωργία, ταυτόχρονα με την 
κτηνοτροφία, δενδροκομία, μελισσοκομία, σηροτροφία. Στο χωριό Αδάμ, στην ανατολική 
πλευρά του βουνού, παράγονταν δημητριακά, ιδίως καλαμπόκι και σε μικρότερες ποσότητες 
κριθάρι και βρώμη39. Στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], οι γηγενείς κάτοικοι, ειδικευμένοι 
γεωργοί, καλλιεργητές της δυτικής και νοτιοδυτικής πεδινής πλευράς της συνεχόμενης του 
όρους Χορτιάτη γύρω από τα χωριά Αρσακλή [Πανόραμα], Σέδες [Θέρμη], Μαντζάρηδες 
[Νέα Ραιδεστός], ενέμεναν στη διάρκεια του 20ού αιώνα –με την αύξηση του πληθυσμού μετά 
την έλευση των προσφύγων– στην εκτέλεση του ίδιου ρόλου. Η καλλιέργεια της μπάμιας 
αποτελούσε ένα χαρακτηριστικό της παραγωγής της περιοχής40. Στο Σέδες, το 1927, τα 
προϊόντα ήταν σίτος, κριθή, βρώμη, σίκαλη, αραβόσιτος, ρεβύθια, μπιζέλια, ρόβη, φακή, 
βίκος, «σίσαμο» [σησάμι], ντομάτα, κρόμμυα, χόρτο, κουκιά41. Έως το 1928 προστέθηκαν 
καρπούζια, βάμβαξ, σκόρδα42. Το 1929 οι καλλιέργειες επεκτάθηκαν στα κηπουρικά43. Στη 
διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία η παραγωγή συνεχίσθηκε 
ομαλά, στα παλιά προϊόντα της περιοχής προστέθηκαν κύαμοι, πεπόνια, τομάτα βάλτου και 
πρώιμη, κολοκύθια, σπανάκι44

                                                      
35 Cf. Ασημίνα Κελάρη, Καϊλάρια. Κοινωνία και πολιτισμός στον 20ό αιώνα, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2005, passim. 

. Στους Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός] σπέρνονταν σιτάρι και 
διάφορα άλλα δημητριακά. Καλλιεργούνταν η άμπελος, ποικίλα κηπουρικά, φρούτα.  

36 Cf. σχετικά στοιχεία για την αμπελουργία στην περιοχή Σιδηροκάστρου στο Βαΐα 
Γεωργοπούλου, Η ιστορία του Σιδηροκάστρου του Νομού Σερρών (οικονομία - κοινωνία - 
πολιτισμός): Από το 1900 μέχρι σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία 
της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
37 Cf. Μαριάνθη Γιαννακούδη, Το χωριό Γάζωρος του νομού Σερρών (οικονομία - κοινωνία - 
πολιτισμός), από το 1900 μέχρι σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία 
της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, στοιχεία από προφορικές 
μαρτυρίες. 
38 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
39 Cf. Φωτεινή Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ 
Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
40 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
41 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Αριθ. 46, 16-10-1927. 
42 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Αριθ. 86, 2-12-1928. 
43 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 7, 29-9-1929. 
44 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικούσης την Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 2, 
6-2-1943. 



Στα αμιγώς προσφυγικά χωριά του Θερμαϊκού Κόλπου, την Περαία, τη Νέα 
Μηχανιώνα, σπέρνονταν βαμβάκι, σιτάρι, βρώμη, κριθάρι. Υπήρχαν μποστάνια με καρπούζια 
και πεπόνια, μικροί ελαιώνες, μπαξέδες με κηπευτικά45. Στο χωριό Νέον Ρύσιον Αγροτικόν, 
σπέρνονταν σιτηρά και όσπρια, κατά καιρούς καρπούζια, βαμβάκι, λαχανικά, κηπουρικά46

Στη γειτονική Χαλκιδική, όπου η οικονομική δραστηριότητα στηριζόταν στη γεωργία 
και κτηνοτροφία, το χωριό Βάβδος, ψηλά στο βουνό, έχοντας περιορισμένη τη δυνατότητα 
ανάπτυξης γεωργικών δραστηριοτήτων στα λιγοστά κτήματα, διέθετε καλλιέργειες σιταριού 
και άλλων δημητριακών. Σε κάποιους αγρούς φυτεύονταν πατάτες, λαχανικά, ζαρζαβατικά. 
Το χωριό του Αγίου Μάμα είχε παράδοση, από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, στην 
παραγωγή σιτηρών, σουσαμιού, κηπουρικών. Στην ελληνική εποχή, παράγονταν καλαμπόκι, 
βαμβάκι, ντομάτα

. 

47. Στο Νεοχώρι, οι γεωργοί έσπερναν δημητριακά (σιτάρι, σίκαλη, βρώμη). 
Σε μικρούς μπαχτσέδες αρδευόμενους από τα υπάρχοντα άφθονα νερά, δίπλα στα σπίτια ή σε 
κοντινή απόσταση, καλλιεργούνταν πολλά είδη λαχανικών, ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια, 
μελιτζάνες, αγγουράκια και άλλα, που προορίζονταν για ιδιωτική χρήση48. Σε άλλα 
περιβόλια, οι καλλιέργειες οπωροφόρων απέδιδαν καρπό. Στην κωμόπολη Λιαρίγκοβα 
[Αρναία], σπέρνονταν δημητριακά, φασόλια, καλαμπόκι49. Στα μέρη γύρω από το αστικό 
κέντρο της περιοχής, τον Πολύγυρο, εκτεταμένες γαίες αξιοποιούνταν παραδοσιακά ως 
σιτοχώραφα. Η έναρξη της περιόδου θερισμού της παραγωγής, καθορισμένη σε συνδυασμό 
με τις κλιματολογικές συνθήκες, ξεκινούσε κάθε χρόνο από το Μάιο50

 
. 

Στο νοητό τρίγωνο της καπνοπαραγωγής που οριοθετούνταν από τη γεωγραφική 
περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης, Σερρών και Ξάνθης, οι αγρότες ήταν σχεδόν όλοι 
καλλιεργητές –μονίμως ή περιστασιακά– καπνοφυτειών. Τα καπνοχώραφα της Ροδόπης, 
Σερρών και Παγγαίου ήταν ονομαστά για την ποιότητα του προϊόντος που παρήγαγαν51. Οι 
καπνοπαραγωγοί συμπλήρωναν την καλλιεργητική δραστηριότητά τους με τη σπορά 
σιταριού, κάποιοι έσπερναν επίσης καλαμπόκι ενώ άλλοι επεκτείνονταν στην αμπελουργία. 
Στην περιφέρεια Ξάνθης, η εναλλακτική παραγωγή των καπνοκαλλιεργητών ήταν άλλα 
αγροτικά προϊόντα (στάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, φακή, σκόρδα, ρεβύθια, κρεμμύδια)52. Στη 
Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Κοζάνης, προσπάθειες των Πόντιων προσφύγων μετά την 
εγκατάστασή τους το 1923 απέδωσαν εντός τετραετίας προϊόν –έστω κατώτερης ποιότητας– 
ενός εκατομμυρίου οκάδων53

                                                      
45 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 

. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, μικρές ποσότητες καπνού 
κακής ποιότητας αλλά με ικανοποιητική στρεμματική απόδοση παράγονταν σε όλα τα χωριά. 

46 Cf. Ιωάννης Τσιβιτόπουλος του Κωνσταντίνου (γεν. 1924, Νέον Ρύσιον), πληροφορίες. 
47 Cf. Αφροδίτη Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα 
κατά τον 20ό αιώνα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
48 Cf. Βαλασία Βαγγελινού - Αικατερίνη Γελαστοπούλου, Νεοχώρι Χαλκιδικής : Κοινωνία, 
οικονομία, πολιτισμός (16ος-20ός αιώνας), προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία 
της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 
49 Cf. Σοφία Φακιρίδου, Αρναία Χαλκιδικής. Κοινωνία και πολιτισμός από το 1821 έως 
σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης 
Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2007, passim. 
50 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit., υλικό από προφορικές μαρτυρίες. 
51 Cf. στοιχεία για την περιοχή Σερρών στο Γιαννακούδη, Το χωριό Γάζωρος..., op. cit., 
στοιχεία από προφορικές μαρτυρίες. Για την περιοχή Δράμας, βλ. Ιουλία Τοπκαρά, Το χωριό 
Πλατανόβρυση Δράμας: Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός στον 20ό αιώνα, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2005, πληροφορίες Αναστάσιος Κουλαουζίδης. 
52 Για την περιοχή Δράμας, cf. ειδικότερες πληροφορίες στο Τοπκαρά, Το χωριό 
Πλατανόβρυση..., op. cit. 
53 Cf. Κελάρη, Καϊλάρια..., op. cit. Αγγελική Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα. Οικονομία, κοινωνία, 
πολιτισμός, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης 
Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim. 



Κατ’ εξαίρεση, στο χωριό Αδάμ οι ευνοϊκές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες συνεισέφεραν 
στην παραγωγή καπνοφύλλων υψηλής ποιότητας, γι’ αυτό καλλιεργούνταν η πιο εκλεκτή 
ποικιλία, ο «μπασμός»54. Στη Χαλκιδική, στο Νεοχώρι, καλλιεργήθηκε καπνός από τους 
πρόσφυγες55. Στην Αρναία, η καπνοκαλλιέργεια επέζησε από το 1920 έως το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε εγκαταλείφθηκε56

 
.  

Η δενδροκομία ήταν διαδεδομένη, σε διαφορετική κλίμακα αναλόγως των συνθηκών 
και της καλλιεργητικής παράδοσης, παντού. Σε περιοχές της Μακεδονίας με ευνοϊκούς 
κλιματικούς όρους, η εισαγωγή, μετά το 1919, οπωροκαλλιεργειών συνέβαλε στην ανάπτυξη 
του κλάδου. Μετά το 1924, με μέριμνα του Γραφείου Εποικισμού (Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων) διατέθηκαν εμβολιασμένα οπωροφόρα δένδρα στους 
πρόσφυγες. Ευδοκίμησαν αχλαδιές, βερυκοκιές, αμυγδαλιές, δαμασκηνιές, κορομηλιές, 
βυσσινιές. Έβγαζαν καρπό που πουλιόταν στις γειτονικές αγορές57. Στην πεδιάδα της 
Πιερίας, στα χωριά παράγονταν ελιές, φρούτα (κεράσια, σύκα). Στα ορεινά μέρη, 
συλλέγονταν οι καρποί της καρυδιάς και καστανιάς58. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής φυτεύθηκαν οπωροφόρα δέντρα. Η Νέα Μηχανιώνα, ο Βάβδος, το Νεοχώρι ήταν 
ανάμεσα στα μέρη όπου οι γηγενείς και πρόσφυγες στράφηκαν σε οπωροφόρες καλλιέργειες 
(κερασιές, δαμασκηνιές, αχλαδιές, μηλιές, καρυδιές)59. Στα χωριά της Χαλκιδικής, όπου οι 
ελαιώνες κάλυπταν τις πλαγιές των λόφων, επεκτάθηκε η εκμετάλλευση του καρπού –
βρώσιμο προϊόν και λάδι–. Οι Πολυγυρινοί γεωργοί ασχολούνταν κατά παράδοση με την 
καλλιέργεια ελαιόδεντρων, από τα οποία γινόταν η συλλογή εκλεκτών βρώσιμων ελαιών. Οι 
περισσότεροι ελαιώνες με ιδιοκτήτες Πολυγυρινούς βρίσκονταν στην περιοχή νοτίως της 
κωμόπολης, κοντά στις Καλύβες, επίσης στην περιοχή του χωριού Γερακινή60

 
.  

Στον τομέα της αμπελουργίας, ορισμένες περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία 
παρουσίαζαν καταλληλότητα κλίματος και εδάφους που ευνόησε την ανάπτυξή της61. Οι 
επιτυχείς επιδόσεις οφείλονταν επιπρόσθετα στην τεχνογνωσία που κόμισαν οι Θρακιώτες 
πρόσφυγες, πρώην αμπελουργοί στις πατρίδες τους. Η περιοχή φυτεύτηκε με αμερικανικά 
κλήματα, που σύντομα έδωσαν παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας62. Σε πολλές περιοχές, για 
παράδειγμα στο Βογατσικόν Καστορίας, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού κατείχαν 
παλαιόθεν την τέχνη της αμπελουργίας, συνεχίσθηκε η καλλιέργεια της αμπέλου. Οι λόφοι οι 
γειτονικοί στα χωριά προσφέρονταν, από πλευράς σύστασης εδάφους και κλιματολογικών 
συνθηκών, για επιδόσεις σε αυτή τη δραστηριότητα. Η απόδοση σε καρπό ήταν 
ικανοποιητική για τους, περιορισμένης επιφάνειας, διαθέσιμους χώρους63

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], όπου η αμπελουργία 
ξεκίνησε το 18ο αιώνα, οι κάτοικοι δεν αρκέσθηκαν στις ιδιόκτητες γαίες, επεκτείνοντας την 
καλλιέργεια σε γειτνιάζοντα μέρη. Τα αμπέλια των Καπουτζηδιανών κάλυπταν όλη την 
περιοχή της γειτονικής Αγίας Τριάδας, στο Θερμαϊκό Κόλπο

. Στην περιφέρεια 
Πιερίας, επίσης, φυτεύθηκαν πολλά αμπέλια.  

64

                                                      
54 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 

. Στο Σέδες [Θέρμη], στα τέλη 

55 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
56 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
57 Cf. Κελάρη, Καϊλάρια..., op. cit. 
58 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
59 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. 
cit. 
60 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
61 Cf. Κελάρη, Καϊλάρια..., op. cit. 
62 Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit. 
63 Cf. Αναστασία Καραδήμου, Βογατσικό Καστοριάς: οικονομία - κοινωνία - πολιτισμός (18ος 
αι. μέχρι σήμερα), προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2004, passim. 
64 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 



της δεκαετίας 1920 παράγονταν εκλεκτά επιτραπέζια σταφύλια και σταφύλια μούστου65. 
Στην Περαία και Νέα Μηχανιώνα, διατηρούνταν πολλά αμπέλια. Στο Νέον Ρύσιον 
Αγροτικόν, φύτευσαν αρχικά αμπέλια, πριν επεκταθούν σε άλλες καλλιέργειες. Στο Αδάμ, οι 
κάτοικοι καλλιεργούσαν αμπέλια, σε ευρεία κλίμακα, στις υπώρειες δίπλα στο χωριό, με 
ετήσια παραγωγή εκλεκτών ποικιλιών σταφυλιών66. Ο Βάβδος για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα εισήλθε σε αυτή την παραγωγική υπόθεση, με αποδόσεις σε σταφύλια σε μεγάλες 
ποσότητες. Στη Λιαρίγκοβα [Αρναία] και το Νεοχώρι η παραγωγή ήταν συνεχής67. Στον 
Πολύγυρο, πολλοί αμπελώνες διατηρούνταν στη γειτονική βόρεια και βορειοδυτική 
περιοχή68

 
.  

Η στροφή στην απασχόληση με τη μελισσοκομία προήλθε από τον προγραμματισμό 
για εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας που είχε αναπτυχθεί από την εποχή της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Ανά περιοχή, οι μελισσοκόμοι εξέτρεφαν και συντηρούσαν τα μελίσσια μέσα σε 
κυψέλες παραδοσιακής κατασκευής (από πλεγμένες βέργες), δουλεύοντας με τη δοκιμασμένη 
παλαιά τεχνική69. Στα σπίτια των Τούρκων, από τις παλαιές εποχές επιτυγχανόταν παραγωγή 
μελιού διατηρώντας κυψέλες στις αυλές. Μετά το 1924, η υπηρεσία αποκατάστασης των 
προσφύγων προνόησε για τη διανομή στους μελισσοκόμους ενός αριθμού κυψελών. Η 
ανταπόκριση των αγροτών ήταν θετική, ώστε να ληφθεί, κατά τα επόμενα χρόνια, μέριμνα 
από την υπηρεσία για προμήθεια επιπλέον κυψελών70. Στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όλα 
τα χωριά –για παράδειγμα το Αδάμ, ο Βάβδος, η Λιαρίγκοβα71

 

– είχαν μελισσοκομική 
παραγωγή. 

Η σηροτροφία, επίσης, ήταν αναπτυγμένη παραδοσιακά σε ορισμένες περιφέρειες. 
Το δέντρο της μορέας και ο μεταξοσκώληκας καλλιεργούνταν με περισσή τέχνη. Μετά το 
1922, δόθηκε κατεύθυνση από την εποικιστική υπηρεσία για αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 
των σηροτρόφων προσφύγων. Το πρώτο πρόβλημα, που όφειλε να υπερκερασθεί, ήταν η 
ένδεια σε μουριές. Μεγάλες εκτάσεις φυτεύτηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες δενδρύλλια. Ένα 
άλμα επιτεύχθηκε σε σχέση με την περιορισμένη παραγωγή επί οθωμανικής κυριαρχίας, Στην 
περίπτωση των Καϊλαρίων, το 1925, στράφηκαν στη μεταξοσκωληκοτροφία πρώην 
σηροτρόφοι καταγόμενοι από την Προύσα, με πρόνοια για παραγωγή της αναγκαίας 
ποσότητας μουριόφυλλων72. Στην πεδινή Πιερία, παράγονταν μεγάλες ποσότητες μετάξης73. 
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, οι πρόσφυγες κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας –σηροτρόφοι από 
την εποχή που, στο παλιό χωριό στην Τουρκία, έστελναν τα κουκούλια στην Προύσα για 
μετάξι– συνέχισαν την παράδοση διατηρώντας μουριές για την καλλιέργεια του 
μεταξοσκώληκα74. Στο Σέδες [Θέρμη] το 1929 οι πρόσφυγες άρχισαν την παραγωγή 
κουκουλιών75

                                                      
65 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Αριθ. 86, 2-12-1928. 

. Στο Αδάμ, όπου η σηροτροφία ήταν αναπτυγμένη από παλαιότερα 
ξεπερνώντας σε όγκο παραγωγής τα άλλα γειτονικά χωριά, το κάθε νοικοκυριό συνέχισε να 

66 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 
67 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
68 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
69 Cf. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το  παρόν της Κρώμνης..., op. cit., υλικό από προφορικές 
μαρτυρίες. 
70 Cf. περίπτωση των Καϊλαρίων στο Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit., επίσης Κελάρη, 
Καϊλάρια..., op. cit. 
71 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 
Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 
72 Cf. Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit. 
73 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
74 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit., συνέντευξη Ευάγγελος Χατζημπιρμπιλός. 
75 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 7, 29-9-1929 



εκμεταλλεύεται τα κουκούλια της κάμπιας του μεταξοσκώληκα76. Στη Χαλκιδική, αρκετά 
χωριά, ο Βάβδος, η Αρναία και άλλα, στράφηκαν στη σηροτροφία77. Στον Πολύγυρο, 
σηροτρόφοι εξέθρεφαν μεταξοσκώληκες σε βοηθητικούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους 
(φάμπρικες) στην αυλή τους78

 
. 

Η κτηνοτροφία ήταν ο άλλος μεγάλος κλάδος, μετά τις γεωργικές ενασχολήσεις, που 
αποτέλεσε μεταξύ των χωρικών αντικείμενο ειδίκευσης και δεξιοτεχνίας  

Στις ορεινές περιοχές, ιδίως αυτές με βλάστηση, οι δυνατότητες για οικονομικές 
δραστηριότητες ήταν αυξημένες για την κτηνοτροφία, σε αντίθεση με τη γεωργία η οποία, 
λό γω της μειονεκτικότητας της εδαφικής διαμό ρφωσης και του αγόνου του εδάφους, 
απαιτούσε ισχυρή ανθρώπινη προσπάθεια για ένα μέτριο αποτέλεσμα παραγωγής. Οι 
αυξημένοι πόροι από την απασχόληση με τα ζώα, σε σύγκριση με τη φτωχή από δο ση της 
γεωργίας, προσέφεραν ώθηση στην τεχνογνωσία στις ειδικότητες της κτηνοτροφίας, και 
ταυτόχρονα δημιούργησαν την κουλτούρα της ανωτερότητας για τους ορεσίβιους που 
ασχολούνταν με αυτό το πεδίο. Η γεωργία κατέστη απεχθής. Όμοιος πολιτισμός 
αναπαραγόταν στο διάβα των αιώνων, με προσκόλληση στην αξία της μετακίνησης στα 
βουνά και περιφρόνηση της στατικότητας της γεωργικής εργασίας. Μολονότι τα γεωργικά 
προϊόντα ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα στη διατροφή ανθρώπων και ζώων, οι ορεσίβιοι δεν 
σπαταλούσαν εύκολα τη χρήση της γης για καλλιέργεια αντί για βοσκή. Οι βοσκότοποι 
επεκτείνονταν με το ξεπάτωμα δασικών εκτάσεων με φωτιά, ενώ πεζούλες καμωμένες με 
λιθάρια, το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργούσαν κλιμάκωση στα πρανή και διαμόρφωναν 
μικρούς αγρούς, για τη σπορά των αναγκαίων δημητριακών, κυρίως σίτου, αραβοσίτου, 
σίκαλης. Η μέριμνα για εξοικονόμηση χώρου ήταν επιτακτική. Εφόσον το ανθρώπινο 
δυναμικό δεν επαρκούσε, ή οι κτηνοτρόφοι ήταν απρόθυμοι να ασχοληθούν με το 
παρακατιανό καθήκον της γεωργίας, κοντοχωριανοί από τις γύρω αγροτικές περιοχές 
επιστρατεύονταν για την κάλυψη αυτής της ανάγκης79

Οι γεωργοί των τσιφλικίων, ασχολούμενοι, παραλλήλως προς τις καλλιέργειες, με 
την κτηνοτροφία συντηρούσαν κοπάδια μικρών ζώων, προβάτων και αιγών, και ένα αριθμό 
μεγάλων ζώων (αγελάδες, γαϊδούρια, άλογα) τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις αγροτικές 
εργασίες. Πληθυσμοί νομαδοκτηνοτρόφων, όπως οι βλάχοι και οι σαρακατσάνοι, είχαν την 
κτηνοτροφία, συνήθως αιγοπρόβατα, ως αποκλειστική δραστηριότητα. Οι οικογένειες με 
ιδιοκτησία κοπαδιών ήταν ενταγμένες σε ένα βίο  ο ο πο ίο ς είχε ανέκαθεν το χαρακτήρα 
εποχιακής μετεγκατάστασης ή νομαδικής κίνησης. Εκτεταμένα βοσκοτόπια ενίσχυαν την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, με τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού των 
ζώων. Στο παράδειγμα της περιοχής του όρους Ολύμπου, υπήρχαν, στις αρχές του 19ου 
αιώνα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα και γίδια

.  

80. Σε δυτικές και κεντρικές περιοχές της 
Μακεδονίας,  όπως η περιφέρεια της Βλάστης και το Πάικο, αγέλες μεγάλων ζώων (βόδια, 
βουβάλια, άλογα), κοπάδια μικρών (πρόβατα, αίγες), οικόσιτα (χοίροι), απορροφούσαν τη 
δραστηριότητα των κατοίκων81

                                                      
76 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 

. Αλλού, η πρόοδος δεν ήταν εύκολη, εξ αιτίας των αρνητικών 

77 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
78 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
79 Cf. συναφή στοιχεία για τους βλάχους της Ηπείρου στο Μαρία-Ελένη Μπάφα, Η 
οικονομική-κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του ορεινού χωριού Συρράκο, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2006, passim.. 
80 Ειδικότερα για το χωριό Λιβάδι Ολύμπου, cf. Σταματία Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου: 
Κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της 
Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005 (Νικόλαος Καραΐσκος, προφορική 
μαρτυρία, Νοέμβριος 2004. Αικατερίνη Κοκοβίτου, προφορική μαρτυρία, Νοέμβριος 2004. 
Κωνσταντίνος Προκόβας, προφορική μαρτυρία, Μάιος 2005). 
81 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της 
Κρώμνης..., op. cit., υλικό από προφορικές μαρτυρίες. Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit. 



εδαφικών όρων (φτωχή γη, βλάστηση περιορισμένη)82. Στην ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, κατά τόπους η κτηνοτροφική οικονομία, υποτυπώδης ή αναπτυγμένη, κρατούσε 
πολυάσχολες τις κτηνοτροφικές οικογένειες, καθημερινώς από τα ξημερώματα, για τη βοσκή 
των ζώων83

Οι ορεινοί κτηνοτρόφοι γηγενείς της κεντρικής Μακεδονίας, προσαρμοζόμενοι στις 
καιρικές συνθήκες, στις αλπικές συνθήκες με χιόνια και πτώση θερμοκρασίας κατά τη 
χειμερινή περίοδο, εφηύραν το μοντέλο της χειμερινής διαβίωσης στα χειμαδιά, σε γειτονικές 
περιοχές. Όσοι έδειξαν προτίμηση για την περιοχή Θεσσαλονίκης –ιδιαίτερα οι εποχιακά 
μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι του όρους Πάικου–, έφθαναν περί τον Οκτώβριο και 
εγκαθιστούσαν τα ζώα στα βοσκοτόπια από το βάλτο των Γιαννιτσών μέχρι τα άκρα της 
Χαλκιδικής, διαχειμάζοντας κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες μέχρι την 
επιστροφή στα βουνά στις αρχές του φθινοπώρου. Όταν, σε νεώτερους καιρούς, 
εξελισσόμενοι τακτοποιήθηκαν οριστικά –όλη τη χρονιά– σε μόνιμες εγκαταστάσεις στα 
ημιορεινά και πεδινά, αναμείχθηκαν οικονομικά με τους γηγενείς κτηνοτρόφους και τους 
μιμήθηκαν στην πολυδιάσπαση των απασχολήσεων –γεωργία, κτηνοτροφία, δευτερογενής 
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, επαφή με την αγορά–, διατηρώντας την ανάμνηση της 
παλαιάς κατάστασης στις παραδόσεις και στον εν γένει πολιτισμό τους

. Σε γενικές γραμμές, η κτηνοτροφία ήταν –όπως, άλλωστε, οι λοιπές αγροτικές 
ενασχολήσεις– πολυσχιδής δραστηριότητα. Τα πρωτογενή προϊόντα (γάλα, μαλλί, κρέας, 
δέρματα) απαιτούσαν συμμόρφωση με τους κανόνες εργασίας για την απόκτησή τους, ενώ η 
υποβολή τους σε δευτερογενείς επεξεργασίες (παραγωγή του βουτύρου, τυρού και λοιπών 
γαλακτοκομικών, των εδεσμάτων κρέατος, των μάλλινων, δερμάτινων και λοιπών ζωικών 
προϊόντων) έθετε ζητήματα τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων. Η διάθεση του πλεονάσματος –πέραν 
του μέρους που κατανάλωνε το νοικοκυριό– στον τριτογενή τομέα, σε ανταλλαγές και 
πώληση, εξοικείωνε τους παραγωγούς με τους νόμους της αγοράς (κέρδος και ζημία). 

84

Στα χωριά της περιοχής Θεσσαλονίκης, η εκτροφή ζώων κατά την ελληνική περίοδο 
είχε βαθμιαία εξέλιξη και εκμοντερνισμό. Ανατολικά, στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], 
ήταν αναπτυγμένη η χοιροτροφία

. 

85. Στο Σέδες [Θέρμη], το 1924, εκτρέφονταν μεγάλα ζώα, 
βοοειδή, επίσης μικρότερα, αιγοπρόβατα, με παραγωγή σφαγίων που διοχετεύονταν στην 
αγορά της Θεσσαλονίκης86. Τα μισά νοικοκυριά είχαν κτηνοτροφική δραστηριότητα. Το 
1925, οι κτηνοτρόφοι μικρών ζώων ήταν ο Θεμιστοκλής Ζωγράφος με 80 πρόβατα, ο Ηλίας 
Ντίνας με 60, ο Χρήστος Δηληγκάρης με 140, ο Παναγιώτης Καρμανώλης με 200, ο Ιωάννης 
Βρδέλας με 60, οι Στέργιος, Γεώργιος, Νικόλαος και Απόστολος Πάλας με 100 πρόβατα ο 
καθένας, συνολικά 940 κεφάλια. Οριοθετήθηκε για χρήση, έναντι καταβολής δικαιώματος 
βοσκής, η περιοχή 4.000 στρεμμάτων μεταξύ Γεωργικής Σχολής, Ρεύματος, Τούμπας και 
Αεροπορικής Σχολής87. Το 1932, καθώς καλλιεργούνταν περισσότεροι αγροί, περιορίσθηκαν 
οι κτηνοτρόφοι του Σέδες στο βάλτο88

                                                      
82 Cf. Καραδήμου, Βογατσικό..., op. cit. 

. Οι κυριώτεροι κτηνοτρόφοι ήταν ο Πασχάλης 
Κανάρης με 150 πρόβατα, ο Διαμαντής Διαμαντίδης με 200, οι αδελφοί Φαρδίμα με 240. 
Απαγορεύθηκε για βοσκή όλη η βόρεια περιοχή Θέρμης, από το Χείμαρρο Θέρμης έως το 

83 Cf. Αναστασία Φλώρου, Κάριανη Καβάλας: οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2005, passim. Τοπκαρά, Το χωριό Πλατανόβρυση..., op. cit. Χριστίνα Δουργουνάκη, 
Ξυλαγανή. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, 1920 έως σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ 
- Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2007, passim. 
84 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
85 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
86 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 2, 25-5-1924, 1 p. 
87 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 25, 8-10-1925. 
88 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 9, 6-10-1929, 



Γεωργικό Σταθμό και το Μπασίς Μετόχι καθ’ όλες τις εποχές του έτους89. Στο χωριό 
Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], είχαν κτηνοτροφική δραστηριότητα και παραγωγή τον 
Απρίλιο 1926 οι Αναστάσιος Κατρανιάς, Φώτιος Γκρόζος, Απόστολος Νάκου, Νικόλαος 
Καλαθάς, Κωνσταντίνος Τσάμης, Βασίλειος Κοντός, Ιωάννης Βεληστεφανής, Αλέξανδρος 
Ουζούνης, Στέργιος Χατζηαλεξίου, Χριστόφορος Χριστοφόρου90. Στον προσφυγικό 
συνοικισμό Καλαμαριά, στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης, η κτηνοτροφία, 
σημαντικός παράγων για την οικονομική ζωή των νοικοκυριών, είχε αναληφθεί εξ 
ολοκλήρου από τους Καρσλήδες [οι καταγόμενοι από το Καρς Καυκάσου]. Εξέτρεφαν 
αγελάδες στις μη οικιστικές περιοχές του συνοικισμού, στα «κτηνοτροφικά» –όπως 
αποκαλούνταν στη διάλεκτο του συνοικισμού–91. Στο προσφυγικό χωριό Περαία, οι 
πρόσφυγες έδειξαν έφεση στην κτηνοτροφία, εκτρέφοντας γελάδια, πρόβατα και κατσίκια, 
επίσης κόττες (κάθε σπίτι διέθετε κοτέτσι)92. Στην προσφυγική Νέα Μηχανιώνα, τα μεγάλα 
ζώα ανέρχονταν σε 2.000 και τα αιγοπρόβατα σε 1.400 κεφάλια. Η οικόσιτη κτηνοτροφία 
ήταν διαδεδομένη93

Στο γεωγραφικό χώρο πέρα από την πρώτη αγροτική ζώνη της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, τα χωριά διέθεταν αξιόλογη κτηνοτροφία. Στην περίπτωση του χωριού Αδάμ, 
οι κάτοικοι εξέτρεφαν γιδοπρόβατα, χοίρους, κότες, ασχολούμενοι λιγώτερο με τα μεγάλα 
ζώα –αγελάδες και λοιπά–. Στις ορεινές, θαμνώδεις εκτάσεις στα περίχωρα του οικιστικού 
πυρήνα, οι Αδαμιώτες κτηνοτρόφοι είχαν εγκαταστήσει τα μαντριά και τις καλύβες τους. 
Από εκεί ξεκινούσαν τα ζώα για να βοσκήσουν, Στην κάθε στάνη είχε τοποθετηθεί ο 
εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών της δευτερογενούς επεξεργασίας των προϊόντων 
–γαλακτοκομικά, κρέας–

.  

94. Στην περίπτωση του Βάβδου –χωριό κατ’ εξοχήν κτηνοτροφικό 
αφού η γεωργία λόγω υψομέτρου είχε φτωχά περιθώρια ανάπτυξης–, το μέρος διέθετε 
πλούσια βλάστηση προς αξιοποίηση για ζωοτροφή. Από παλιά, η ύπαρξη εκτάσεων 
κατάλληλων για βοσκή κοπαδιών ενθάρρυνε τη διατήρηση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 
μικρής κλίμακας. Το φυσικό περιβάλλον διέθετε χαρακτηριστικά βλάστησης ευνοϊκά για τη 
βοσκή (χορτάρι για τα ζώα, ξυλεία για την κατασκευή των μαντριών και των καλυβών), με 
την εναλλαγή αειθαλών δένδρων με πουρνάρια και ανοιχτωσιές. Η απόδοση της 
κτηνοτροφίας ήταν περιορισμένη. Η εκτροφή ζώων ράτσας μη εξευγενισμένης –επιλογή των 
ποιμένων για την επιβίωση στις δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας του τοπικού χειμώνα– 
καθήλωνε την παραγωγικότητα σε χαμηλά επίπεδα. Η τροφή των κοπαδιών ήταν μόνο από τη 
βοσκή. Το χειμώνα, το τοπίο με τα παγωμένα πουρνάρια ήταν αφιλόξενο. Κατά τις νύχτες με 
δριμύ ψύχος, η ικανότητα των ζώων για προσαρμογή τα έσπρωχνε σε πυκνή συγκέντρωση –
στριμωχτά μεταξύ τους μέσα στο μαντρί– για εξοικονόμηση θερμότητας. Στη Χαλκιδική, 
στην κλίμακα της επαγγελματικής κτηνοτροφικής παραγωγής, πολυάριθμα κοπάδια στις 
πλαγιές γύρω από τα χωριά του όρους Χολομώντα συνέθεταν την εικόνα άνθησης του 
κλάδου (μονάχα στο Νεοχώρι, για παράδειγμα, υπήρχαν, το 1928, 3.500 αιγοπρόβατα και 
300 αγελάδες95). Οι κτηνοτρόφοι είχαν στάνες για τα ζώα τους (αιγοπρόβατα κυρίως) και 
άλλες εγκαταστάσεις στις γύρω περιοχές των χωριών. Στα πεδινά και παραθαλάσσια, κατά 
κανόνα εξέτρεφαν πρόβατα, κατσίκια και ορισμένα βοοειδή96. Παραλλήλως, οι οικογένειες 
που, εκτός από τη γεωργία, ασχολούνταν με την εκτροφή ζώων διέθεταν όνους, μουλάρια, 
βόδια για τη διεκπεραίωση των αγροτικών εργασιών, ενώ στις αυλές των αγροικιών 
μεγάλωναν οικόσιτα ζώα, από τα οποία έπαιρναν γάλα, κρέας, μαλλί97

                                                      
89 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 47, 7-5-1930. 
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90 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 4, 12-4-1926. 
91 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
92 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
93 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
94 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 
95 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
96 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
97 Cf. περίπτωση Πολύγυρου στο Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 



βοηθούσαν, στα λειβάδια, στην κοπή του χόρτου με τη χρήση της κόσας (το «κόσιμα») για το 
τάισμα των ζώων98

 
. 

Το κυνήγι ήταν δραστηριότητα συμπληρωματική για την απόκτηση ζωικών 
προϊόντων. Η πανίδα της Μακεδονίας και Θράκης ήταν πλούσια σε αγριογούρουνα, ζαρκάδια 
και άλλα μικρότερα θηράματα (λαγούς, πουλιά). Σε δύσκολους καιρούς, συλλέγονταν επίσης, 
για τον εμπλουτισμό της διατροφής, φίδια. Οι λύκοι θηρεύονταν για τα τομάρια και οι 
αλεπούδες για τη γούνα. Οι κυνηγοί ήταν εξαιρετικοί σκοπευτές. Την περίοδο από το 
φθινόπωρο έως το χειμώνα, που εμφανίζονταν τα αγριογούρουνα κατά κοπάδια, ξεκινούσαν 
για κυνήγι με το μονόκαννο και με ένα μόνο βόλι –χειροποίητο, με ποσότητα πυρίτιδας 
ανταποκρινόμενη στην εμπειρία για την ταχύτητα κίνησης που έπρεπε να έχουν τα σκάγια–. 
Ο αριθμός των ζαρκαδιών, στα χρόνια προ του 1940, ελαττώθηκε και το κυνήγι τους 
απαγορεύθηκε99

 

. Στην περιοχή εγγύς της πόλεως Θεσσαλονίκης, αφθονούσαν τα πουλιά, 
λαγοί, αλεπούδες. Στα οικιστικά κέντρα κοντά στο δέλτα του ποταμού Αξιού, το 
οικοσύστημα υδροβίων πτηνών παρείχε στους χωρικούς τη δυνατότητα εξοικονόμησης 
άφθονης τροφής (κυνήγι της πάπιας και άλλων μεγάλων πουλιών). Στο χωριό Σέδες [Θέρμη], 
οι απασχολούμενοι με τη θηρευτική δραστηριότητα ήταν, στα χρόνια πριν από τη γερμανική 
κατοχή, οι Χρήστος Τζήκας, Βασίλειος Τσουκάνης, Θωμάς Ντήνας, Ιωάννης Καραμουτέσης, 
Αριστοτέλης Κωνσταντίνου, Θεόδωρος Κουράκλης, Χρήστος Τζίγκας, Σταύρος Τζιλής, 
Δημήτριος Μουστάκας, Γεώργιος Γκαλής, Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Αριστοτέλης Τάτσης, 
Ιωάννης Σάζος. Συντηρούσαν πάντοτε λαγωνικά εκπαιδευμένα στην καταδίωξη του λαγού, 
πουλόσκυλα (για το κυνήγι της ορεινής πέρδικας στις γειτονικές θαμνώδεις εκτάσεις και της 
μπεκάτσας στα πεσμένα φύλλα στις δασωμένες πλαγιές του Χορτιάτη). Στο βουνό 
Χολομώντα, η διαθέσιμη πλούσια ζωοτροφή στη φύση (βαλανίδια, καρποί, ρίζες και συναφή) 
ευνόησε την ανάπτυξη θηραμάτων σε υπέρμετρο αριθμό. Οι αγριόχοιροι, οι οποίοι 
κυκλοφορούσαν τη νύχτα μέσα στα περιβόλια των χωριών, έδιδαν ευχερή στόχο. Τα ελάφια 
(«ζουλάπια», στη συνθηματική γλώσσα των ντόπιων λαθροκυνηγών) ήταν επίσης 
ευπρόσβλητα. 

Η υλοτομία, στο μακεδονικό χώρο με τις περιορισμένες δασικές εκτάσεις, ήταν μία 
δραστηριότητα μερικής μόνο διάδοσης στους αγροτικούς πληθυσμούς. Οι ανάγκες για 
θέρμανση των σπιτιών στη χειμερινή περίοδο απορροφούσαν το κύριο μέρος των σχετικών 
δραστηριοτήτων (καυσόξυλα, παραγωγή ξυλανθράκων). Η ξυλεία κατάλληλης ποιότητας 
(ξύλα συνεκτικής μάζας, με αντοχή στην υγρασία και διάβρωση) προοριζόταν για τις 
οικοδομικές εργασίες και την επιπλοποιία. Ορισμένες τοπικές ποιότητες της περιοχής 
Θεσσαλονίκης (δρυς, καρυδιά, τριανταφυλλιά) ήταν ασύγκριτες σε εμφάνιση και αντοχή. Οι 
ντόπιοι της περιοχής Χολομώντος είχαν παραδοσιακά την ειδικότητα του ξύλου100. Στα 
Μαντεμοχώρια, όπου η οικονομική ζωή στρέφονταν γύρω από τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες, παλαιότερα η υλοτομία τελούσε υπό απαγόρευση ώστε να διατηρούνται 
επαρκείς ποσότητες ξυλείας για την τήξη του αργύρου στα καμίνια των μεταλλείων101

 

. H 
δασοκομία, η οποία προσέφερε τη δυνατότητα οργάνωσης της ξύλευσης, υποδείχθηκε στους 
πρόσφυγες μετά το 1923 από την υπηρεσία εποικισμού ως εναλλακτική καλλιέργεια. 

Η εκμετάλλευση των προϊόντων της θάλασσας αναπτύχθηκε από τους κατοίκους των 
χωριών στο μήκος των ακτών. Στις εκβολές των ποταμών της περιοχής Θεσσαλονίκης 
(Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμων), η αλιεία απορρόφησε τις δραστηριότητες των κατοίκων των 
παράλιων χωριών. Στην Κουλακιά [Χαλάστρα], ήταν το κυριώτερο επάγγελμα. Στο 
Θερμαϊκό Κόλπο, ιδιαίτερα κοντά στο δέλτα του Αξιού, οι Κουλακιώτες έπιαναν μεγάλες 
ποσότητες ψαριών, επίσης οστράκων και χταποδιών. Στις εκβολές του ποταμού Λουδία, παρά 
την τοποθεσία Καριά, στο φυσικό και υπήνεμο κολπίσκο του Αγίου Νικολάου, λειτουργούσε 
                                                      
98 Cf. περίπτωση Λιαριγκόβης στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
99 Cf. Τοπκαρά, Το χωριό Πλατανόβρυση..., op. cit. 
100 Cf. την περίπτωση περιοχής Λιαριγκόβης στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
101 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



από την οθωμανική εποχή ιχθυοτροφείο, το Γιοβάρι, φραγμένο με καλάμια καρφωμένα στο 
βυθό (τα «κατίκια»). Η απόδοση της εκμετάλλευσης ήταν ικανοποιητική, με κέρδη από την 
πώληση του προϊόντος. Καταβάλλονταν στο κράτος οι αναλογούντες φόροι102. Στη 
Χαλκιδική, στα νερά ανοιχτά του Αγίου Όρους, έβρισκαν οι ντόπιοι μεγαλύτερα ψάρια, 
τόννους, ξιφίες, σκυλόψαρα. Μετά το 1923, τα προϊόντα της θάλασσας ήταν μία διέξοδος για 
τη διατροφή των προσφυγικών οικογενειών και εξοικονόμηση πόρων. Η τεχνογνωσία, 
κτηθείσα από αιώνων στις παλιές πατρίδες, και η αλιευτική υποδομή που διασώθηκε κατά τη 
μετακίνησή τους στους νέους τόπους διαμονής (καΐκια, βάρκες, εξοπλισμός σκαφών), 
αξιοποιήθηκαν. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, οι πρόσφυγες της Νέας Μηχανιώνας 
επιδόθηκαν σε ψάρεμα με τη μέθοδο χρήσης του γρίπου ή της τράτας. Τα ειδικά αλιευτικά 
σκάφη ήταν παραγωγικά για τη σύλληψη των ψαριών βαθέων υδάτων, τις συναγρίδες, 
φαγγριά, λιθρίνια, γαλέους, βακαλάους, σφυρίδες, μαγιάτικα (σπανιότερα, σκυλόψαρα). 
Συνηθιζόταν η χρήση γρίπου για την αλιεία του κολιού. Στα παρθένα νερά του κόλπο υ, η 
ζημία στο περιβάλλον (καταστροφή της βλάστησης και του γόνου κατά το σύρσιμο των 
διχτυών στο βυθό) δεν επηρέαζε σε ορατό βαθμό την ισορροπία των οικοσυστημάτων και οι 
αλιευτικές δραστηριότητες των Μηχανιωτών με το γρίπο συνεχίσθηκαν απρόσκοπτα μέχρι το 
τέλος του Μεσοπολέμου. Για την αλιεία μικρών ψαριών (παλαμίδες, σαρδέλλες, λούτσοι, 
μπαρμπούνια, γοφάρια, λαβράκια, μελανούρια), συνηθιζόταν η χρήση της συρτής103. Στον 
προσφυγικό συνοικισμό της Καλαμαριάς, η αλιεία αποτέλεσε βασική διέξοδο για τους 
κατοίκους της παραθαλάσσιας ζώνης στο Νέον Ρύσιον Αλιέων [Αρετσού], τη Νέα Κρήνη, 
Καραμπουρνάκι, Κατιρλή104. Ελαφρά σκάφη ψάρευαν με τη μέθοδο της τράτας και του γρι-
γρι. Στην Αρετσού, το ψάρεμα ήταν η μοναδική οικονομική δραστηριότητα –δηλωνόταν από 
την ονομασία του συνοικισμού, Ρύσιον Αλιέων–105. Η οικονομία της θάλασσας 
συμπληρωνόταν από τις προσφυγικές αλιευτικές δραστηριότητες στις λίμνες της περιοχής 
Θεσσαλονίκης. Στη λίμνη Αγίου Βασιλείου [Κορώνεια], οι βάρκες αλιείας έφθασαν στα τέλη 
της δεκαετίας 1930 τις 300106

 
. 

Άλλη σημαντική εκμετάλλευση της φύσης στη Μακεδονία ήταν η συνδεόμενη με τα 
προϊόντα εξόρυξης. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι δραστηριότητες επί οθωμανικής 
περιόδου στα ορυχεία, λατομεία (νταμάρια), αλυκές ήταν εντατικές, Τα χωριά Γαλάτιστα, 
Βάβδος, Ραβνά [Πετροκέρασα], Στανός, Βαρβάρα, Λιαρίγκοβα [Αρναία], Νοβοσέλο 
[Νεοχώρι], Μαχαλάς, Ίσβορος [Στρατονίκη], Χωρούδα, Ρεβενίκια [Μεγάλη Παναγία] και 
Ιερισσός, γνωστά ως Μαντεμοχώρια, είχαν διαμορφώσει αρχικά ένα υπόδειγμα 
συνεταιριστικής εξόρυξης. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ξεκίνησε στο Μαντέμ Λάκκο η 
εκμετάλλευση επιφανειακών κοιτασμάτων σιδηροπυρίτη, αντικατασταθείσα από εργασία η 
οποία ακολούθησε άλλη, υπόγεια μέθοδο. Το μοντέλο της αυτοδιοίκησης των 
Μαντεμοχωρίων ανατράπηκε συν τω χρόνω από τις σχέσεις απασχόλησης με εξαρτημένη 
εργασία, υπό τη διοίκηση ιδιοκτητών επιχείρησης που ανέλαβαν την εκμετάλλευση των 
μονάδων. Πολλές χιλιάδες τόννοι μεταλλεύματος υπέστησαν επεξεργασία στα καμίνια της 
εταιρείας. Τα δευτερογενή μεταλλεύματα μαγγανίου, τα σιδηρούχα στρώματα των Μαύρων 
Πετρών, της Πιάβιτσας, του Μπασδεκίου, της Ολυμπιάδος, απέδιδαν καλά κέρδη. Στο χωριό 
Βάβδος, τα αποθέματα των μεταλλείων, ευρισκόμενα σε τεράστια έκταση –δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα– σε υψόμετρο 450 μέτρων δυτικά του χωριού σε κοντινή απόσταση από τα 
σπίτια, διέθεταν κοιτάσματα μαγνησίου (λευκόλιθος) και χρωμιτών. Αλλού, εξάγονταν 
                                                      
102 Cf. Ελένη Κουκουρίκη, Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία 
ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2006, 
passim. 
103 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
104 «Οι πραγματικοί Κρηνιώτες είμαστε όλοι ψαράδες» (cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., 
συνεντεύξεις). 
105 Cf. Τσιβιτόπουλος, op. cit. 
106 Cf. Ουρανία Τύρλα, Άγιος Βασίλειος - Κορώνεια, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - 
Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2007, συνέντευξη 
Παναγιώτης Τσακάλης (γεν. 1927). 



άργυρος και μόλυβδος. Ο Πατελιδάς, η Γερακινή και άλλα χωριά είχαν από τις αρχές του 20ού 
αιώνα εγκαταστάσεις για την εξόρυξη λευκολίθου. Οι αρχικές εκμεταλλεύσεις στα χέρια 
μικρών εργολάβων εκτοπίσθηκαν μετά το 1911 από τη φίρμα Αλλατίνι,  με τη σύναψη 
συμφωνίας παραχώρησης σε αυτή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη 
οργανωμένης εκμετάλλευσης του υπεδάφους. Στην ανατολική Χαλκιδική, άλλα προνόμια 
μέσω διομολογήσεων παραχωρήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα από το οθωμανικό δημόσιο 
στη Γαλλοοθωμανική Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων Κασσάνδρας, οργανισμό γαλλικών 
συμφερόντων με έδρα το Παρίσι, με δικαιώματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 
αντιμονίου, αργυρούχου μολύβδου και μαγγανίου. Ο τίτλος της εταιρείας ανταποκρινόταν 
στην οριοθέτηση της υπό την ονομασία «Κασσάνδρα» (άλλως «Χαλκιδική») περιοχής. 

Εκτός από τις μεγάλες μονάδες, ποικίλες εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους 
διατηρήθηκαν επί μακρόν. Στο Ασβεστοχώριον, η εξόρυξη ασβεστούχων πετρωμάτων, 
χρησιμοποιούμενων για την παραγωγή της ασβέστου, αποτέλεσε εντόπια λαϊκή ευρεσιτεχνία 
και τεχνογνωσία. Στους λόφους εγγύς του Σέδες [Θέρμη], ντόπιοι λατόμοι επιδίδονταν στην 
εξόρυξη και επεξεργασία πέτρας. Στο χωριό Περιστερά υπήρχαν ασημόμυλοι, για την 
εξυπηρέτηση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Λιθοσωροί («αγραμάδες») προέρχονταν 
από την εκμετάλλευση επιφανειακών χρυσοφόρων στρωμάτων σε παλαιότερες εποχές. Οι 
χωρικοί, ασχολούμενοι με την εμπειρική εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων, μετακινούσαν τα 
πετρώματα σε κοίτες χειμάρρων για να αποκαλύψουν νέες χρυσοφόρες φλέβες.  

Μετά το 1912, συνεχίσθηκαν οι εκμεταλλεύσεις μέσης και μεγάλης κλίμακας που 
είχαν αντικείμενο την εξαγωγή πέτρας, ορυκτών, αδρανών υλικών, άλατος. Οι εργασίες 
διευκολύνθηκαν από την είσοδο, βαθμηδόν, εργατικών στρωμάτων στην παραγωγή, τα μέλη 
των οποίων διέθεταν ειδίκευση από τις αντίστοιχες απασχολήσεις στα ορυχεία της Μικράς 
Ασίας. Στο Χορτιάτη, δραστηριοποιούνταν η εταιρεία Ασσαέλ Μπενβενίστε, με προϊόν τον 
τάλκη. Στην περιοχή του Σέδες [Θέρμη], λατομείο εξαγωγής πέτρας, από επιφανειακά 
πετρώματα ή από βαθύτερα με χρήση εκρηκτικής ύλης, λειτούργησε στους λόφους ύπερθεν 
του συνοικισμού Τριαδίου, με ικανοποιητική απόδοση προϊόντος. Οι εργασίες, εντατικές, 
σημαδεύονταν από την προειδοποιητική φωνή του μιναδόρου, «βάρδα φουρνέλο». Οι τρύπες 
για την εξόρυξη του προϊόντος μέσα στους όγκους των πετρωμάτων έφθαναν κάτω από το 
έδαφος σε απόσταση μέχρι εκατό μέτρα, έως τα σημεία όπου οι φλέβες της πέτρας 
συναντούσαν τα παρακείμενα υπόγεια νερά. Επί γερμανικής κατοχής, οι άνδρες της φρουράς 
του αεροδρομίου Σέδες χρησιμοποίησαν την πέτρα για τα οχυρωματικά έργα. Βαγονέττα, σε 
τροχιά πάνω σε μία γραμμή Ντεκωβίλ [ελαφρός συρμός κινούμενος επί σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους], έφερναν τις σωρούς από το νταμάρι στην πεδιάδα. Επιπρόσθετα, οι 
Γερμανοί οικειοποιήθηκαν τα τοπικά κοιτάσματα λευκολίθου, οργανώνοντας την εργασία με 
τρόπο που αποκάλυπτε μακροπρόθεσμα σχέδια εκμετάλλευσης των στρατηγικών προϊόντων. 
Στη Γαλάτιστα, τα προϊόντα ήταν μαγνησίτης και αρσενικούχα από την εταιρεία Β. Ν. 
Γεωργίου & Π. Καραγέρης, επίσης μαγνησίτης από την εταιρεία Σ. Σουλιώτης & Γ. 
Λαμπριανίδης. Στο Βάβδο, τα προϊόντα της εταιρείας Société de Recherches et de Travaux 
Miniers ήταν χρώμιο, μαγνησίτης, αρσενικούχα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
εκμετάλλευση ανατέθηκε διαδοχικά σε ιδιώτες οι οποίοι προχώρησαν στη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου σε επενδύσεις για την αξιοποίηση των προϊόντων. Επί κατοχής, οι Γερμανοί 
φρόντισαν για την παραγωγή χρωμίου107. Στα μεταλλεία Γερακινής, τα προϊόντα που 
λαμβάνονταν ήταν μαγνησίτης από την εταιρεία Αλλατίνι και κατόπιν (μαζί με εξόρυξη 
αρσενικούχων) από την Αγγλοελληνική Εταιρεία Λευκολίθου (Société Anglogreek de 
Magnésite –ιδιοκτήτρια μετά το 1922–), χρώμιο από τη φίρμα Σαμ Καράσσο. Η 
Αγγλοελληνική Εταιρεία Λευκολίθου αγοράσθηκε από τον Ιωάννη Λαμπρινίδη, πρώην 
μηχανικό των μεταλλείων, και λειτούργησε έως τον Απρίλιο 1941, οπότε οι εργασίες 
διακόπηκαν. Στον Πατελιδά, η Εταιρεία Γενικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων άρχισε τις 
εργασίες της το 1940108

                                                      
107 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 

. Στον Ίσβορο [Στρατονίκη], η εταιρεία Société d’exploitation des 
mines de Cassandra είχε προϊόν το σιδηροπυρίτη. Τα μεταλλεία του Στρατωνίου (ο Μαντέμ 
Λάκκος) υπάγονταν μετά το 1927 στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων & 

108 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 



Λιπασμάτων, επιχείρηση του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη με έδρα την Αθήνα, που 
δραστηριοποιούνταν από το 1909 στη χημική βιομηχανία, παραγωγή υπερφοσφωρικών 
λιπασμάτων, υαλουργία και άλλους κλάδους109. Οι ως άνω μεταλλευτικές εργασίες ήταν 
ανθηρές. Ενδεικτικά, κατά το έτος 1929 εξήχθησαν από το λιμένα της Θεσσαλονίκης οι 
επόμενες ποσότητες μεταλλευμάτων: λευκόλιθος 3.500 τόννοι, γύψος 15, χρώμιο 73, 
μυλόπετρα 22, τάλκης 22, πεφρυγμένη μαγνησία 116, άφρυκτη μαγνησία 185, διάφορα 
μεταλλεύματα 190 τόννοι. Εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων έγινε και από τους λιμένες της 
Χαλκιδικής110

Μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις εξόρυξης ήταν κατασπαρμένες παντού. Το 1931, 
υπήρχε μεταλλείο στην περιφέρεια της κοινότητας Θέρμης, με ανάθεση λειτουργίας στη 
μεταλλευτική εταιρεία Μουτάνα

. 

111. Στην ίδια κοινότητα, το 1935, στη θέση Κραν Μαχαλέ, 
παραχωρήθηκε από το κράτος δικαίωμα εκμετάλλευσης του υπεδάφους στο Νικόλαο 
Κοκέβη112. Το 1938, εξαγόταν πέτρα σε λατομεία στο Τριάδιον113

 

. Στο Αγγελοχώριον, στις 
παλαιές αλυκές, αναβίωσε η δραστηριότητα εξαγωγής θαλασσινού αλατιού. 

 
Tεχνογνωσία, συνέχειες, τομές. 
 
 
Στις λοφώδεις και ορεινές ζώνες, που συνιστούν την κύρια εδαφική διαμόρφωση της 

μακεδονικής περιοχής, η διαδικασία η σχετική με την παραγωγή και αγροτική επεξεργασία 
του σίτου και των άλλων δημητριακών είχε ενσωματωμένη μία τεχνογνωσία κατακτημένη σε 
μακρά πορεία αιώνων. Διαμορφώνονταν μικρές εκτάσεις, με εκχερσώσεις και με ισιάσματα 
(οριζοντίωση) –κατά το δυνατόν– του εδάφους, με χρήση απλών εργαλείων, με τον κασμά, το 
φτυάρι, την τσάπα. Τα μέσα παραγωγής παρέμεναν παραδοσιακά, οι γεωργικές εργασίες 
εκτελούνταν με παλαιάς τεχνολογίας εργαλεία, το ξύλινο αλέτρι, τσάπες, δικέλια. 

Στο κάθε αγροτικό νοικοκυριό, τα σιτοχώραφα, που δημιουργούνταν με την 
παραπάνω τεχνική, οργώνονταν, με τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, με αλέτρια συρόμενα 
από ζώα. Το χώμα είχε μαλακώσει και προσφερόταν για όργωμα. Έσερναν το αλέτρι ζεμένα 
ένα-δύο βόδια, οδηγούμενα από το ζευγά (οι αγροκαλλιεργητές ονομάζονταν «ζευγάδες» 
μολονότι δεν χρησιμοποιούσαν πάντοτε ένα ζεύγος υποζυγίων). Όσοι χωρικοί δεν διέθεταν 
βόδια, διεκπεραίωναν την εργασία με οιοδήποτε άλλο τρόπο, με χρήση μουλαριών, αλόγων, 
ακόμη και με την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη (ο άνδρας περνούσε το λουρί διαγώνια πάνω από 
τον ένα ώμο και κάτω από την άλλη μασχάλη και έσερνε το αλέτρι). Αναλόγως της φάσης 
του οργώματος, χρησιμοποιούνταν άροτρα σιδερένια ή ξύλινα. Με το σιδερένιο αλέτρι, με 
υνί προσαρμοσμένο σε βραχύ ζυγό, επιτυγχάνονταν, στο αρχικό σκάψιμο, βαθύτερες 
αυλακιές. Ένα άλλο ξύλινο αλέτρι διέθετε επιμηκέστερο ζυγό και χρησιμοποιούνταν για το 
δεύτερο όργωμα, για το ανακάτεμα του χώματος, πριν από τη σπορά, στην κάθε αυλακιά. Με 
άλλη τεχνική, προηγούνταν το όργωμα με το ξύλινο αλέτρι, για προκαταρκτικό σκάψιμο του 
εδάφους, ακολουθούσε η χρήση του σιδερένιου και κατόπιν ο θρυμματισμός του χώματος 
(σβάρνισμα). Κατάλληλο εργαλείο, η σβάρνα (σιδερένιος άξονας, με προσαρμοσμένα 
καθέτως σιδερένια δόντια ή δίσκους, σερνόταν οριζοντίως προς την επιφάνεια του εδάφους), 
ισοπέδωνε τη γη. Ο ζευγάς, για να ασκήσει πίεση στα βόδια ώστε να έλκουν το αλέτρι και να 
προχωρούν ταχύτερα, τα κεντούσε με το βούκεντρο (βουκέντρα ή βουκέντρι), μακρύ ραβδί 
αιχμηρό στο ένα άκρο. Για τα μουλάρια και άλογα, αντιστοίχως, χρησιμοποιούσε το 
                                                      
109 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
110 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη), 11-1-1931. 
111 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 120, 29-7-1931. 
112 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 41, 22-5-1935. 
113 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 14, 27-1-1938. 



καμουτσίκι (καμτσίκι). Αποτελούνταν από μία ξύλινη λαβή, στην άκρη της οποίας κρεμόταν 
ένα δερμάτινο λουρί ή χοντρό σχοινί. Σκορπιζόταν κατόπιν ο σιτόσπορος, στα πεταχτά με το 
χέρι, στην οργωμένη γη. Η εξέλιξη της παραγωγής ήταν, κατά το χειμώνα και την άνοιξη, 
έρμαιο των μετεωρολογικών συνθηκών, χωρίς δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Εάν ο 
καιρός ήταν βροχερός, η ανάπτυξη των σπαρτών ήταν ικανοποιητική. Ο θερισμός, τον Ιούνιο 
–ή Ιούλιο, αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών κατά τόπο–, πραγματοποιούνταν με το 
δρεπάνι, σιδερένιο στενό ημικυκλικό έλασμα, αμβλύ στην εξωτερική πλευρά και ακονισμένο 
στην κοφτερή εσωτερική λεπίδα, προσαρμοσμένο σε κοντή ξύλινη λαβή (αλλού, 
χρησιμοποιούνταν μεγαλύτερο δρεπάνι, το λελέκι). Ο αγρότης, καθώς χειριζόταν το δρεπάνι 
με το δεξί χέρι, χρησιμοποιούσε με το αριστερό του την παλαμαριά. Ήταν ένα εργαλείο 
φτιαγμένο από ξύλο, σαν γάντι, με το οποίο μπορούσε κάποιος να αγκαλιάσει με ευχέρεια τα 
στάχυα προστατεύοντας ταυτόχρονα από την κοφτερή λάμα του δρεπανιού το αριστερό χέρι 
και πλευρό. Τα κομμένα στάχυα δεματοποιούνταν χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια σχοινιά, τα 
δεματικά, φτιαγμένα από μακριούς μίσχους σίτου, πλεγμένους μεταξύ τους, που είχαν βραχεί 
για να διογκωθούν και να αποκτήσουν συνοχή. Τα δεμάτια με τα σιτάρια θημωνιάζονταν 
(στοιβάζονταν) πρόχειρα στο χωράφι, σε ένα σωρό. Ακολουθούσε η μεταφορά του 
προϊόντος, φορτωμένου σε κάρρα, από τα χωράφια στο αλώνι, για το αλώνισμα, το χωρισμό 
των σπόρων από το άχυρο. Τα αλώνια κατασκευάζονταν σε κατάλληλους χώρους (σε 
ισιώματα) πλησίον των χωριών, ει δυνατόν σε μεριές εκτεθειμένες στον άνεμο. Μία κυκλική 
επιφάνεια διαμέτρου έξι μέτρων περίπου στρωνόταν με επίπεδες πέτρες. Αλλού, ως αλώνια 
χρησιμοποιούνταν πλακόστρωτες αυλές, Για το αλώνισμα, καθαριζόταν επαρκώς όλος ο 
χώρος, κουβαλιόταν το προϊόν και στοιβάζονταν τα δεμάτια σε θημωνιές στην περίμετρο του 
αλωνιού. Απλώνονταν, στην πέτρινη επιφάνεια, σε κυκλική διάταξη, τα στάχυα. Το εργαλείο 
αλωνίσματος ήταν η δουκάνα (ή δοκάνι ή ροκάνα), κατασκευή καμωμένη από συμπαγές 
ξύλο, επίπεδη (ελαφρώς κυρτή στο ένα άκρο), με διαστάσεις μήκος ενάμισυ μέτρο, πλάτος 
μισό μέτρο και φάρδος πέντε εκατοστόμετρα, στην οποία ήταν προσαρμοσμένες 
(σφηνωμένες σε εσοχές της κάτω επιφάνειας του ξύλου) λεπτές πέτρες με κοφτερές ακμές. Η 
κίνηση της δουκάνας πάνω στα απλωμένα δεμάτια έφερνε σε τριβή τις πέτρες της κάτω 
επιφάνειας με τα στάχυα, επιτυγχάνοντας το θρυμματισμό τους. Η κινητήρια δύναμη 
προερχόταν από ένα άλογο, που έσερνε από πίσω του τη δουκάνα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, 
καθόταν ένα άτομο στην επάνω επιφάνεια της ξύλινης κατασκευής, ώστε, λόγω του 
αυξημένου βάρους, να πιέζονται τα στάχυα αποτελεσματικότερα. Αλλού, αντί της δουκάνας 
χρησιμοποιούνταν διαφορετικό εργαλείο, η αλωνόπετρα114. Χρειαζόταν εργασία ορισμένων 
ωρών για να διαχωριστεί το στάχυ σε άχυρο και καρπό. Απέμενε να απομακρυνθεί το άχυρο, 
με το λίχνισμα, με χρήση ξύλινης διχάλας, και με τη βοήθεια του ανέμου. Πετώντας ψηλά τα 
άχυρα και το σιτάρι, ο άνεμος παρέσερνε το ελαφρότερο άχυρο ενώ οι σπόροι έπεφταν στη 
γη. Μπορούσε κατόπιν, με αυτό τον τρόπο, να γίνει δυνατή η συλλογή των σπόρων. 
Τελευταίο στάδιο ήταν το κοσκίνισμα των σπόρων, χρησιμοποιώντας το διρμόνι, κόσκινο 
στρογγυλό με ξύλινο πλαίσιο και ντενεκεδένιο πυθμένα με μεγάλες τρύπες, στο οποίο 
συγκρατούνταν τα ξένα σώματα. Ακολουθούσε η αδρή συσκευασία σε σακκιά και η 
μεταφορά με το κάρρο στο χώρο αποθήκευσης115

Σε κάθε μέρος, οι γηγενείς είχαν διατηρήσει την τοπική τεχνογνωσία, για τη 
διεκπεραίωση της καλλιέργειας των αγροτικών προϊόντων. Στα σιτοχώραφα της Χαλκιδικής, 
οι γεωργικές εργασίες εκτελούνταν με τα παραδοσιακά εργαλεία, το ζυγό για το ζεύξιμο των 
βοδιών, τις ζεύγλες (ξύλινο καμπυλωτό εξάρτημα του ζυγού που χρησίμευε για το ζεύξιμο), 
το αλέτρι, το ξυστρί (για τον καθαρισμό του υνίου από τις λάσπες), τη σβάρνα (για την 
ισοπέδωση του χώματος πάνω από τους σπόρους). Το άροτρο, ομοιότυπο με τα 
περιγραφόμενα στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έμεινε στην πορεία των 
αιώνων αμετάβλητο. Για το θερισμό, τα εργαλεία των χωρικών ήταν το δρεπάνι, η κόσα, η 

. 

                                                      
114 Cf. Γιαννακούδη, Το χωριό Γάζωρος..., op. cit., στοιχεία από προφορικές μαρτυρίες. 
115 Cf. Βλ. περιγραφή σχετικής τεχνογνωσίας στην Πιερία στο Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., 
op. cit. Για την περιοχή Δράμας, βλ. Τοπκαρά, Το χωριό Πλατανόβρυση..., op. cit. Για την 
περιοχή της Θράκης, βλ. ειδικότερες πληροφορίες στο Δουργουνάκη, Ξυλαγανή..., op. cit. 



τσουγκράνα, για το αλώνισμα η δουγάνα116. Η καλλιέργεια του αραβόσιτου στα ημιορεινά 
της Χαλκιδικής προϋπέθετε την κατάλληλη τεχνογνωσία. Σπερνόταν περί το μήνα Απρίλιο 
και συλλεγόταν το Σεπτέμβριο. Αφαιρούνταν ο φλοιός του καρπού, μαζεύονταν οι κόκκοι και 
αποθηκεύονταν, μέχρι τη μεταφορά στον αλευρόμυλο για την άλεση. Ένα μέρος της 
παραγωγής προοριζόταν δι’ ιδίαν χρήση ή για διοχέτευση στην αγορά, το υπόλοιπο 
χρησιμοποιούνταν ως ζωοτροφή. Για την καλλιέργεια των οσπρίων, οι παλαιές τεχνικές 
έμεναν ανεπηρέαστες από το χρόνο. Για τα φασόλια, οργώνονταν οι αγροί την άνοιξη και 
σπέρνονταν σε αυλάκια οι σπόροι. Τα φυτά εντός εικοσαημέρου μεγάλωναν και χρειάζονταν 
υποστήριξη από βέργες για την περαιτέρω ανάπτυξη. Μέχρι τις αρχές φθινοπώρου, ο καρπός 
ξεραινόταν πάνω στο φυτό, συλλεγόταν και, μετά από την απομάκρυνση των φλουδιών, 
αποθηκευόταν για μελλοντική κατανάλωση117

Πρωτόγνωρο ήταν, μετά το 1927, το πρόβλημα, στα χωράφια της Θεσσαλονίκης, της 
εισβολής παράσιτου φυτού (Solanum elaeagnifolium, της οικογένειας Solanaceae [έλαβε από 
τους χωρικούς το όνομα Γερμανός, μετά από εσφαλμένη υπόθεση ότι εισήχθη από τα 
κατοχικά στρατεύματα το 1941]), το οποίο εμφανίσθηκε σε πρόσμιξη σε εισαγόμενα 
λιπάσματα και διαδόθηκε βαθμηδόν, επιφέροντας ελάττωση της απόδοσης των καλλιεργειών 
λόγω της ανταγωνιστικής άντλησης του νερού και των θρεπτικών συστατικών της γης. Οι 
αγρότες διαπίστωσαν ότι μόνο τα φυτά με βαθιές ρίζες, όπως η μηδική (τριφύλλι), ήταν σε 
θέση να το αντιμετωπίσουν. Η καταπολέμηση γινόταν επίσης με συχνό όργωμα. 

.  

Η τομή στις γεωργικές εργασίες, που έφερε η μηχανοκαλλιέργεια, ανέτρεψε τα 
δεδομένα των παραγωγικών δυνάμεων, της ανθρώπινης εργασίας και απόδοσης. Μετά το 
1924, στην περιοχή Θεσσαλονίκης, διατέθηκαν ρυμουλκά αυτοκίνητα οχήματα [τρακτέρ] για 
την έλξη γεωργικών εργαλείων (άροτρα, σβάρνες), θεριστικές μηχανές, μπατόζες 
[αλωνιστικές μηχανές], δετικές, σποράς, δεσίματος σανού118

                                                      
116 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 

. Η πρόοδος ήταν αργή. Αν και ο 
κλήρος ήταν μικρός, απαιτώντας επιτάχυνση των εργασιών που εξαρτιόντουσαν από τη 
μηχανοκαλλιέργεια, μέχρι τη δεκαετία 1930 –αρκετό διάστημα μετά την έναρξη 
αποκατάστασης των προσφύγων– εκτάσεις δυσχερούς συστάσεως, συνεκτικές, θαμνώδεις 
(πουρνάρια και άλλα φυτά), δεν είχαν αξιοποιηθεί. Ο κρατικός προγραμματισμός περιέλαβε 
τη χρήση μηχανημάτων όπως σιτοκαθαριστήρια, θεριστικές μηχανές, ιπποσκαλιστήρια, 
σπορείς, άροτρα, εκκοκκιστικές μηχανές αραβοσίτου. Εκπαιδεύθηκε το απαιτούμενο 
προσωπικό (οδηγοί, τεχνικοί και λοιποί). Οι εκχερσώσεις διενεργήθηκαν με βενζινάροτρα 
μεγάλης ισχύος, με βαθέα οργώματα ορισμένων εκτάσεων που αποδόθηκαν στην 
καλλιέργεια. Ωστόσο δεν είχαν αποκτηθεί ακόμη πολλές αλωνιστικές μηχανές, οι οποίες, 
ελκόμενες από μηχανικούς ελκυστήρες –υπήρχαν διαθέσιμα τέτοια μικρά μηχανήματα, 
ακαθάρτου πετρελαίου–, θα μπορούσαν να εισαγάγουν οικονομικότερη και 
αποτελεσματικότερη υποστήριξη και σε αυτή επίσης τη φάση γεωργικής παραγωγής. Στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης, οι μόνες μηχανές που υπήρχαν ήταν μία στη Γεωργική Σχολή στο 
Σέδες [Θέρμη] και λιγοστές άλλες στο γεωργικό σταθμό Αγίου Μάμαντος, στο κτηνοτροφείο 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής και στους συνοικισμούς κοντά στο Χαϊδαρλή και Καβαλάρ 
περιοχής Λαγκαδά. Απέμεναν οι εκχερσώσεις βαλτωδών εδαφών, η ανόρυξη αρδευτικών και 
αποστραγγιστικών χανδάκων. Όφειλαν να επιλυθούν επιπροσθέτως εποχιακά προβλήματα, 
αφού μετά το πέρας των εαρινών βροχών το έδαφος καθίστατο ξηρό και σκληρό και το 
άροτρο δεν εισχωρούσε μέσα στο χώμα. Στους καλαμώνες, χρησιμοποιήθηκε για 
εκχερσώσεις η σκαπτική φρέζα. Στο Ασβεστοχώριον, αναλήφθηκε εκχέρσωση πρινοφύτων 
εκτάσεων με χρήση εκχερσωτικών βενζιναρότρων μάρκας Στοκ και Βεντέ και αλυσσοτρόχων 
ελκυστήρων Βεντέ, με μεγάλα προβλήματα. Σε πολλές περιπτώσεις σημειώθηκε θραύση 
εξαρτημάτων του αρότρου. Τα μηχανήματα αντικαταστάθηκαν με άλλα κατασκευής 
Σταματόπουλου (έδρα Βόλος), που διέθεταν ειδικούς όνυχες και εξήγαγαν τα ριζώματα από 
το έδαφος. Αλλού πραγματοποιήθηκαν εκχερσώσεις δασωδών εκτάσεων. Στη Χαλκιδική, 
εκτελέσθηκαν βελτιώσεις εδάφους με τη χάραξη χανδάκων σε επικλινείς βοσκές, με 

117 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
118 Cf. Public Record Office [PRO], Foreign Office [FO], FO286-1042: 19e Rapport 
trimestriel de l’Office Autonome pour l’Etablissement des réfugiés, Athens 15-8-1928, 57 pp. 



συγκράτηση της υγρασίας, ανάπτυξη των υπαρχόντων στη βοσκή ειδών, σπορά νέων ειδών. 
Υποδείξεις απευθύνθηκαν στους κατοίκους των χωριών για εκλογή των σωστών προϊόντων, 
με δύο σειρές καλλιεργειών. Στην πρώτη καλλιέργεια, εσπάρησαν ανοιξιάτικα φυτά 
(αραβόσιτος, βάμβαξ, γεώμηλα κ.ά.). Το φθινόπωρο, ακολούθησαν καλλιέργειες ποικιλιών 
σίτου, κριθής, βρώμης, κτηνοτροφικών φυτών (τριφύλλι, μπιζέλια)119

 
. 

Στην αμπελουργία, η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας απαιτούσε την κατάκτηση των 
τεχνικών περιποίησης των φυτών, τα ραντίσματα, το κλάδεμα, σκάψιμο, σκάλισμα. Περί το 
Φεβρουάριο, εάν το ψύχος δεν ήταν δριμύ, άρχιζαν οι εργασίες, με πρώτη το σκάψιμο με τις 
τσάπες, γύρω από το φυτό, μίας λακκούβας βάθους από 25 έως 35 εκατοστά του μέτρου, για 
τον αερισμό των ριζών. Ως λίπασμα χρησιμοποιούνταν η κοπριά προβάτων. Το κλάδεμα, την 
άνοιξη, απαιτούσε την κατάλληλη πείρα, για την επιλογή των κλαδιών που θα κόβονταν. Ο 
πολλαπλασιασμός του φυτού γινόταν με καταβολάδες (κλαδιά του μητρικού φυτού, τα οποία 
λυγίζονταν και θάβονταν στο χώμα, ώστε να αποκτήσουν δικό τους ριζικό σύστημα, μέχρι 
την αποκοπή τους για αυτοτελή ανάπτυξη). Στη Χαλκιδική, επί οθωμανικής εποχής, έσκαβαν 
κατά το Μάρτιο το έδαφος με δικέλλι (τσάπα) και φύτευαν στη γη τα κομμάτια των φυτών 
που διατήρησαν από το τελευταίο κλάδεμα των φυτών (κληματσίδες). Το φυτό έδιδε ώριμο 
καρπό τον Αύγουστο. Στον τρύγο, τα σταφύλια τοποθετούνταν σε καλάθια και κοφίνια, 
πλεγμένα με βλαστούς καλαμιών, και μεταφέρονταν στο σπίτι του καλλιεργητή για τη 
διαλογή (επιτραπέζιο, οινοποιίας, οξοποιίας)120

Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι πρόσφυγες που αποκαταστάθηκαν στην Περαία 
μετέφεραν τις αμπελουργικές και άλλες αγροτικές δεξιότητές τους από την Ανατολική Θράκη 
και Μικρά Ασία και εντάχθηκαν σε ένα αδιαμόρφωτο οικονομικό πεδίο. Παρουσιαζόταν, στο 
νέο χωριό, η ιδιορρυθμία, ακατανόητη για ένα μη ενημερωμένο παρατηρητή, να 
παραβλέπουν οι κάτοικοι –μάλιστα ακόμη και οι προερχόμενοι από παράλια μέρη– το 
πλεονέκτημα της αλιευτικής δραστηριότητας σε μία παραθαλάσσια ζώνη και να επιμένουν σε 
επίπονες, πολλές φορές μη προσοδοφόρες, ασχολίες, στην καλλιέργεια της γης και την 
κτηνοτροφία. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι η πιο ασφαλής διέξοδος ήταν η στροφή σε αγροτικές 
δραστηριότητες για τις οποίες είχαν εμπεδωμένη εμπειρία. Στους αμπελώνες, παρήχθησαν 
ποικιλίες (σουλτανί, μοσχάτα, ροζακιά) που συχνά ξεπερνούσαν σε εμφάνιση και γεύση τα 
σταφύλια των άλλων χωριών της περιοχής

. 

121

 

. Στο Σέδες [Θέρμη], οι εγκατασταθέντες 
ανταλλάξιμοι εκ Βουλγαρίας κατείχαν τις τεχνικές της αμπελουργίας σε βαθμό ικανό να 
αποδώσει εκλεκτή σταφυλοπαραγωγή. 

Η προηγμένη τεχνική, την οποία κατείχαν οι καλλιεργητές για την αξιοποίηση των 
μέσων παραγωγής, είχε τη χρησιμότητά της για τη μεθόδευση της παραγωγής, η βάση 
ωστόσο της αγροτικής δραστηριότητας στο νοητό γεωγραφικό τρίγωνο μεταξύ 
Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Σερρών-Δράμας, η καπνοκαλλιέργεια, απαιτούσε ανώτερη 
τεχνογνωσία για την επίτευξη άριστου αποτελέσματος, για λήψη συγκομιδής αρωματικών 
καπνών διακεκριμένων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Η ενασχόληση στην περιοχή 
Σερρών, Δράμας και Ροδόπης εξελίχθηκε σε άκρως εντατική κλίμακα κατά την οθωμανική 
εποχή. Η μέθοδος καλλιέργειας ήταν παλαιότατη ευρεσιτεχνία, η οποία βελτιωνόταν με τα 
τεχνάσματα που υιοθετούνταν στις νεώτερες εποχές μέχρι το 19ο και 20ό αιώνα. Οι 
μουσουλμάνοι καλλιεργητές ήταν άφθαστοι στην τεχνική της καπνοκαλλιέργειας. Το 
χειμώνα, προστάτευαν τα νεαρά φυτά στο σπορείο. Προετοίμαζαν συγχρόνως τα 
καπνοχώραφα, αφήνοντας στο χώρο, κατά τις παγωμένες νύκτες του Φεβρουαρίου, τα 
κοπάδια των γιδιών για το ν εμπλουτισμό  του εδάφο υς με τα ούρα και κο πριά ως φυσικό 
λίπασμα. Μεταφύτευαν τα φυτά το Μάιο από το σπορείο στο χωράφι, με μία διαδικασία κατά 
                                                      
119 Cf. Συλλογή Α. Δάγκα, Εισηγητική Έκθεσις Ιωάννου Παλαιολόγου, Προϊσταμένου 
Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας, Περί Προγράμματος εργασιών και προϋπολογισμού κατά 
το Γεωργικόν έτος 1932-1933, Εν Θεσσαλονίκη τη 12 Μαρτίου 1932, 28 pp. 
(δακτυλογραφημένο). 
120 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
121 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 



την οποία άνοιγαν με φροντίδα μία τρύπα για το καθένα, τοποθετούσαν μέσα το μίσχο με τη 
ρίζα και έκλειναν το κενό με ελαφρά συμπίεση του χώματος. Το πότισμα ήταν λελογισμένο. 
Οι ονομαστές κατηγορίες φύλλων των ανατολικών καπνών ή άλλως μακεδονικών καπνών, 
μπασμά (πλατύφυλλα), σιρντελί (μακρόστενα), μπασί μπαγλί (πλατύφυλλα με μακρύ μίσχο), 
παράγονταν από φυτά τα οποία καλλιεργούνταν στους καπνότοπους τους επισημασμένους 
για τις ευνοϊκές συνθήκες εδαφολογικής σύστασης, ηλιοφάνειας, υγρασίας. Τα είδη φύλλων, 
στον κορμό του φυτού, είχαν το καθένα τη δική του σύσταση δραστικών ουσιών, από τις 
οποίες προέρχονταν οι οργανοληπτικές ιδιότητες. Στα φυτά των ανατολικών καπνών, που 
ευδοκίμησαν στο καπνικό τρίγωνο και αποτέλεσαν μέσα από τη μακρά βιολογική εξέλιξη την 
ειδική ποικιλία της περιοχής, οι καλλιεργητές διέκριναν, από πάνω προς τα κάτω, 8 
κατηγορίες φύλλων. Οι 6 κατηγορίες είχαν μέγεθος φθίνον από την κορυφή προς τη βάση, 
ενώ οι δύο τελευταίες κατηγορίες δίπλα στη βάση αντιστοιχούσαν σε φύλλα μικρότερα. Στην 
κορυφή, τα μικρότερα φύλλα ονομάζονταν ούτσια, ακολουθούσαν τα φύλλα ουτς αλτί, τα 
κουβαλαμά, τα ουτζουντζού αννά, τα ικιντζί αννά, έως τα αννά που ήταν τα μεγαλύτερα 
φύλλα του φυτού. Επόμενα προς τη βάση του φυτού, αναπτύσσονταν τα μικρά φύλλα, τα ντιπ 
μπασί, και ακόμη πιο κάτω τα τελευταία, ακόμη πιο μικρά, τα ντιπ. Ο κώδικας ονομασίας 
των καπνοφύλλων επισήμαινε τον τρόπο συλλογής τους, που πραγματοποιούνταν με 
περιοδικές αποκοπές, τα λεγόμενα «χέρια». Το πρώτο «χέρι», δηλαδή η αρχική αποκοπή 
φύλλων, αφορούσε στα μικρά φύλλα δίπλα στη βάση του φυτού, τα ντιπ μπασί και τα ντιπ. 
Στο δεύτερο χέρι αποκόπτονταν τα ευμεγέθη φύλλα ουτζουντζού αννά, ικιντζί αννά και αννά, 
στο τρίτο χέρι τα ουτς αλτί και τα κουβαλαμά. Τέλος, στο τέταρτο χέρι, αποκόπτονταν τα 
εκλεκτότερα, μικρά φύλλα δίπλα στην κορυφή, τα ούτσια. Προέκυπταν, αναλόγως της 
κατηγορίας φύλλων, χωριστές ποσότητες, υψηλής ποιότητας (τα ούτσια), μέσης και 
κατώτερης, για την περαιτέρω εισαγωγή τους στη διαδικασία επεξεργασίας122

Με τη γενίκευση της καπνοκαλλιέργειας κατά την ελληνική εποχή, όταν αγνοήθηκαν 
οι παράγοντες (έδαφος, κλίμα, επιλογή ποικιλιών του φυτού) που θεωρούνταν κεφαλαιώδεις 
για τη λήψη εκλεκτού προϊόντος, οι φυτείες επεκτάθηκαν παντού. Στη Δυτική Μακεδονία, 
στην περιοχή Κοζάνης, προσπάθειες των Ποντίων προσφύγων μετά την εγκατάστασή τους το 
1923 απέδωσαν εντός τετραετίας προϊόν ενός εκατομμυρίου οκάδων

. 

123. Στις 
καπνοκαλλιέργειες της Χαλκιδικής, όλη η οικογένεια πήγαινε πριν από το ξημέρωμα στο 
χωράφι για το φύτευμα του καπνού. Οι γυναίκες ήταν επιφορτισμένες με ειδικές εργασίες, «... 
να διαλέγουν τις ρίζες και να τις περνούν στα αυλάκια που είχαν ετοιμάσει προηγουμένως 
και να αφήνουνε σε ορισμένη απόσταση κάθε μια ρίζα, κατόπιν θα περάσουν να τα φυτέψουν 
με το μπασκί [εργαλείο, ξύλινο, με το οποίο άνοιγαν τρύπες στο χώμα], στη συνέχεια πάλι οι 
γυναίκες θα περάσουν να τα ποτίσουν με το νερό από το κοντινό ποτάμι124». Το κόψιμο 
(«σπάσιμο») των καπνοφύλλων στο χωράφι γινόταν από το μήνα Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο 
και διαρκούσε από τις 2 μετά τα μεσάνυκτα έως τις 12 το μεσημέρι. Πίσω στο χωριό, στα 
σπίτια –στα υπόστεγα και στις αποθήκες–, τα φύλλα ρίχνονταν από τα κοφίνια στο έδαφος 
και ακολουθούσε,  μέχρι τη νύκτα, το πέρασμα των μίσχων τους σε σπάγκο με τη χρήση 
μεγάλης βελόνας125

Τομή στον καπνό αποτέλεσε η εισαγωγή της καπνοκαλλιέργειας ποικιλιών δεύτερης 
ποιότητας σε περιοχές που δεν προσφέρονταν εδαφικά. Ήταν μία εξέλιξη που συμβάδιζε με 
τη στρατηγική των δυνάμεων της αγοράς για προώθηση της κατανάλωσης φθηνού 
σιγαρέττου. Η δεύτερη μεγάλη τομή ήταν η γενίκευση της μεθόδου της «τόγκας», περί της 
οποίας θα ομιλήσουμε παρακάτω. 

. Οι εργασίες στο σπίτι συνεχίζονταν με τη χωρική επεξεργασία των 
φύλλων (παστάλιασμα) μέχρι το Φεβρουάριο και με την επιμέλεια συντήρησης (αποθήκευση 
του καπνού) κατά το κατοπινό διάστημα έως ότου θεού θέλοντος πωληθεί το προϊόν στους 
καπνεμπόρους. 

 
                                                      
122 Cf. Alexandros Dagkas, Recherches sur l'histoire sociale de la Grèce du Nord : Le 
mouvement des ouvriers du tabac, 1918-1928, De Boccard, Paris 2003, passim. 
123 Cf. Κελάρη, Καϊλάρια..., op. cit. Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit. 
124 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit., μαρτυρία Αικατερίνης Ρούκα. 
125 Cf. Γιαννακούδη, Το χωριό Γάζωρος..., op. cit., στοιχεία από προφορικές μαρτυρίες. 



Στην ορεινή κτηνοτροφία, διαδεδομένη οικονομική δραστηριότητα στις ορεινές 
κοινότητες στη διάρκεια των αιώνων της οθωμανικής κυριαρχίας, η εκτροφή ζώων υπάκουε 
στις απαιτήσεις τις οποίες έθεταν νεώτερες προσεγγίσεις του ζητήματος βελτίωσης της 
παραγωγής. Οι εναλλαγές των βοσκοτόπων βασίζονταν στην παρακολούθηση των 
κλιματολογικών συνθηκών, με τη χρήση κατά τους θερινούς μήνες εγκαταστάσεων (στάνη 
ελαφράς κατασκευής) σε τοποθεσίες αυξημένου υψομέτρου, πάνω στα βουνά, και άλλων 
κατασκευών (στάνες με εμπειρικές προδιαγραφές βελτιωμένης μόνωσης) κατά τη χειμερινή 
περίοδο στα χειμαδιά, στους κάμπους, αρτιότερη επεξεργασία των προϊόντων, καλύτερη 
διάθεση στην αγορά και λοιπές διευθετήσεις.  

Στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, η φύση με τους εκτεταμένους βοσκότοπους, 
προσφερόμενους κατά τους θερινούς μήνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθίστατο 
στη διάρκεια του χειμώνα εχθρική για τη διαβίωση κοπαδιών. Ηπιότερες κλιματικές 
συνθήκες αναζητούνταν σε τοποθεσίες χαμηλότερου υψομέτρου. Κατά τη χειμερινή σαιζόν, 
από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, οι βοσκοί οδηγούσαν τα κοπάδια στις πεδινές περιοχές, 
στην περίμετρο των πόλεων, και νοίκιαζαν στον κάμπο εκτάσεις με χόρτο για τη διατροφή 
των ζώων. Στην Κατερίνη, για παράδειγμα, ξεχειμώνιαζαν στις γύρω βοσκήσιμες εκτάσεις οι 
νομαδοκτηνοτρόφοι του όρους Βερμίου και της περιοχής Μοναστηρίου (Μπίτολα)126

Στην εποχή μετά το 1912, στην Κεντρική Μακεδονία κατά τους χειμερινούς μήνες τα 
κοπάδια καταλάμβαναν κάμπους και λόφους από τις περιοχές της Έδεσσας, της Γευγελής και 
του Κιλκίς έως την Κασσάνδρα και Σιθωνία στη Χαλκιδική. Στα χαμηλά πρανή του όρους 
Πάικου που συνόρευαν νοτίως με το βάλτο των Γιαννιτσών, στους πεδινούς χώρους κατά 
μήκος του ποταμού Αξιού, στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, στις υπώρειες του όρους 
Χορτιάτη, στην πεδινή περιοχή της Καλαμαριάς, παντού αναπτύσσονταν χειμαδιά. Αντιθέτως 
προς τη μερίδα των εποχιακώς μετακινούμενων κτηνοτρόφων που συγκεντρώνονταν κατά το 
χειμώνα σε πόλεις, για παράδειγμα στη Βέροια, Νάουσα, Κατερίνη, άλλοι μεταξύ αυτών 
αναζητούσαν χειμερινό καταφύγιο σε μικρότερες επαρχιακές οικιστικές μονάδες. Οι 
οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονταν ανάμεσα στους εποχιακούς 
νομάδες κτηνοτρόφους και στους ανθρώπους των πόλεων, κατέληγαν σε σταθερούς δεσμούς, 
οι οποίοι βαθμηδόν υπέσκαπταν τον πολιτισμό των ορεσιβίων, την προσκόλλησή τους στη 
φύση. Τα δημιουργούμενα περιουσιακά ερείσματα των κτηνοτρόφων επέτρεπαν το 
διασκορπισμό και μόνιμη εγκατάσταση σε αστικά κέντρα και χωριά, με κατάργηση των 
προηγούμενων οικονομικών δραστηριοτήτων και μετατροπή τους σε καλλιεργητές. 
Αντιστοίχως οι ορεινοί οικισμοί περιέπεσαν σε παρακμή, δημογραφική και οικονομική, με 
την αφαίμαξη ανθρώπων και πό ρων.  Η μνήμη των παραδό σεων,  της προ ηγούμενης 
βουκολικής ζωής, διατηρήθηκε σε οικονομικές ενασχολήσεις οι οποίες υπάκουαν πλέον σε 
ένα εκσυγχρονισμένο παραγωγικό πλαίσιο, με την υιοθέτηση μοντέρνων μεθόδων 
οργάνωσης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας

. 
Αντιστρόφως, στη θερινή σαιζόν ο ι άνθρωπο ι και τα ζώα επέστρεφαν στο βουνό, όπου το 
τοπίο αποκτούσε το χρώμα και τη βοή της παρουσίας τους. Πολιτισμικές (εθνοτικές) ομάδες 
εποχιακώς μετακινούμενων ποιμένων ή ποιμένων-νομάδων, σαρακατσάνοι και βλάχοι, 
συμμετείχαν στη διαμόρφωση αυτής της ιδιότυπης οικονομίας. Με την απόκτηση 
τεχνογνωσίας για αποδοτικότερη ζωική παραγωγή, η υποδομή βελτιωνόταν, με την 
κατασκευή εγκαταστάσεων ελαφρού τύπου για εναλλακτική κάλυψη των αναγκών της 
ορεινής και πεδινής κτηνοτροφίας, επίσης με τη διάθεση νέων μέσων συγκοινωνίας και 
μεταφοράς που καθιστούσαν ευχερή την προώθηση των προϊόντων στο εμπόριο. Οι τεχνικές 
ανακαλύψεις (μεταξύ αυτών, τα νέα συστήματα μόνωσης των εγκαταστάσεων, οι νέες 
τεχνικές επεξεργασίας των ζωικών προϊόντων) προσέλκυσαν αυξημένο όγκο ορεσίβιων 
πληθυσμών στην ενασχόληση με την κτηνοτροφία και τις συναφείς δραστηριότητες.  
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126 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 

. Στις οικονομικές διαδικασίες συνέχειας 
και τομής, διατήρησης και αλλαγής, παρατηρήθηκαν, εν κατακλείδι, στον κλάδο της 
κτηνοτροφίας απανωτές αλλαγές, με τη μετατόπιση ορεινών πληθυσμών προς πεδινές 
περιοχές και αστικά κέντρα, με αντίστοιχη διασπορά των προηγούμενων δραστηριοτήτων 
τους. 

127 Ibid. 



 
Η μελισσοκομία συνδέθηκε με την εμπειρία, από τα παλιά χρόνια, των γηγενών της 

Μακεδονίας για την παραγωγή των προϊόντων της, του μέλιτος, του μελισσοκεριού, του 
βασιλικού πολτού, της μουντουβίνας [ποτό, συνιστάμενο από υδατικό απόσταγμα, προϊόν 
των απόνερων από τον καθαρισμό και ξέπλυμα των κηρηθρών]. Οι ντόπιοι μουσουλμάνοι, οι 
οποίοι, επί οθωμανικής κυριαρχίας, είχαν επιδόσεις στη μελισσοτροφία ως οικιακή 
δραστηριότητα στους αυλόγυρους και τους ανοικτούς χώρους των χωριών, κατέφευγαν στη 
χρησιμοποίηση κυψελών αδρής κατασκευής, φτιαγμένων από λεπτά καλάμια (σαν μικρά 
κοφίνια) ή ξύλο (σαν κάσες). Το μέλι εξαγόταν με τη μέθοδο του στραγγίσματος της 
κηρήθρας με τα χέρια. Απέμενε το υπόλειμμα, το μελισσοκέρι. Στην περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης, η τεχνογνωσία δεν μπορούσε να ξεπεράσει τους αρνητικούς παράγοντες 
(κλίμα, βλάστηση) και οι μελισσοκομικές ασχολίες έμειναν σε χαμηλή κλίμακα. Το μέλι ήταν 
όμως σε ορισμένους τόπους εκλεκτής εμφάνισης και γεύσης128. Στη Χαλκιδική, η παραγωγή 
μέλιτος γενικεύθηκε από το 19ο αιώνα, με τη δημιουργία μίας παράδοσης που μετέφερε μέσα 
από τις επάλληλες γενιές των αγροτών παραγωγών (οι «μελισσάδες») την τεχνογνωσία της 
κατασκευής των μελισσοτροφικών εργαλείων, του τρόπου παραγωγής του προϊόντος, της 
βελτίωσης της ποιότητάς του. Μερικά από τα μυστικά της μελισσοκομίας ήταν η κατασκευή 
των «κοφινιών» [κυψέλες με υλικό κατασκευής λεπτές βέργες, σε σχήμα καλαθιού], η 
επιλογή τοποθεσιών με κατάλληλη βλάστηση [τα άνθη των δένδρων και των 
αγριολούλουδων, διαθέσιμα για τη νομή των μελισσών στους ορεινούς ή πεδινούς τόπους], η 
δημιουργία καταφυγίων για τις μέλισσες, η εφαρμογή της νομαδικής μελισσοτροφίας 
[διαδοχική μεταφορά των κυψελών από ένα μέρος σε άλλο για την ανανέωση των 
δυνατοτήτων νομής των μελισσών], ο χωρισμός του νέου σμήνους από το παλαιότερο, ο 
τρύγος [συλλογή του μέλιτος, με την αφαίρεσή του από την κηρήθρα]129

 

. Μετά την 
αποκατάσταση των προσφύγων, η υπηρεσία εποικισμού υποστήριξε τους μελισσοτρόφους με 
κυψέλες νέας τεχνολογίας και με καθοδήγηση για την παραγωγή μελιού με αποδοτικές 
μεθόδους.  

Η μεταξοσκωληκοτροφία, σε ακμή ως οικιακή δραστηριότητα σε πολλά μέρη της 
Μακεδονίας, συνδυαζόμενη με την καπνοκαλλιέργεια λόγω συμβατότητας των 
απαιτούμενων χρονικών περιόδων για τις δύο δραστηριότητες, συνιστούσε μία παραγωγή 
ελίτ, με περιορισμένη ποσοτική απόδοση και υψηλή τιμή. Η τεχνογνωσία είχε λεπτές πτυχές, 
που καθιστούσαν το προϊόν ευάλωτο. Ο αποχωρισμός των νημάτων μέσα σε βραστό νερό 
(για το λιώσιμο της μεταξόκολλας) και υπό ανάδευση με κλαδιά, η συνένωση των άκρων των 
νημάτων για τη δημιουργία μίας κλωστής, ο αναπηνισμός [δέσιμο της κλωστής σε μία ανέμη, 
ξετύλιγμα των νημάτων από το κουκούλι, ταυτόχρονο τύλιγμα της κλωστής στην ανέμη] 
αποτελούσαν την ιδανική εξέλιξη της εργασίας εάν όλες οι φάσεις εξελίσσονταν κατ’ ευχήν. 
Εν εναντία περιπτώσει, εάν για παράδειγμα η χρυσαλλίδα πρόφθαινε να μεταμορφωθεί σε 
πεταλούδα και να τρυπήσει το κουκούλι, οι κλωστές, κομμένες πλέον σε πολλά κομμάτια, 
όφειλαν να αποξηρανθούν και να υποβληθούν σε ξάσιμο με το λανάρι και σε στρίψιμο των 
ινών για την κατασκευή κλωστής –ό πως το μαλλί και το βαμβάκι–. Η εκτροφή του 
μεταξοσκώληκα, περί τον Απρίλιο, απαιτητική διαδικασία (κουβάλημα εκατοντάδων οκάδων 
μορεόφυλλων στα κρεβάτια στο σηροτροφείο), συνέπιπτε με τρέχουσες αγροτικές εργασίες, 
όπως ο κούρος των προβάτων, και καθιστούσε τη διεκπεραίωση των εργασιών επισφαλή. 
Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στα χωριά του Ανθεμούντος, στη Χαλκιδική (στην 
περίπτωση της Αρναίας130

                                                      
128 Cf. παράδειγμα χωριού Αδάμ στο Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική 
ζωή του Αδάμ..., op. cit. 

), μέρος της οικιακής παραγωγής όδευε στην αγορά όπου το προϊόν 
απολάμβανε ευνοϊκών τιμών, το υπόλοιπο κάλυπτε οικογενειακές ανάγκες (σπιτικά υφαντά, 
προικιά). Έως το Μάιο, που οι οικογένειες κατευθύνονταν στο μέτωπο της 
καπνοκαλλιέργειας, η δραστηριότητα του μεταξιού έληγε. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας κατά 

129 Cf. παράδειγμα κώμης Λιαριγκόβης στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
130 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



το Μεσοπόλεμο απήλλαξε τα νοικοκυριά από ορισμένες δουλειές που εκτελούνταν με το 
χέρι. 

 
Οι αλιευτικές δραστηριότητες είχαν, στους κατ’ εξοχήν παράλιους τόπους της 

Μακεδονίας, αυτούς της περιφέρειας Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, ντόπια παράδοση από την 
οθωμανική εποχή. Στην οικονομία της θάλασσας είχαν επίδοση οι Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης, με την επιβολή μονοπωλίου στο ψάρεμα στο Θερμαϊκό Κόλπο. Στις εκβολές 
του ποταμού Αξιού, οι βάρκες των αλιέων κατοίκων της Κουλακιάς [Χαλάστρα], επίπεδες 
(μήκους από πέντε έως επτά μέτρα, πλάτους ενός μέτρου και ύψους μέχρι εβδομήντα 
εκατοστά), μονωμένες με πίσσα, δεν είχαν καρίνα και κινούνταν με ένα μονάχα κουπί (το 
«πλατσίδι») στη μια πλευρά131

Όπως συνέβη με τους ντόπιους, οι οικονομικές δραστηριότητες των προσφύγων, στα 
νέα χωριά τους, ομοίως παρουσίασαν τομές και συνέχειες. Οι κάτοικοι της Μεσημβρίας, 
ευρεθέντες στα μεσόγεια (Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης), δεν μπόρεσαν να επαναλάβουν 
τις εργασίες που ασκούσαν στην παλιά Μεσημβρία στα βουλγαρικά παράλια. Επανήλθαν 
μόνο σε μία άλλη ειδικότητά τους, την αμπελουργία

. Στις ακτές της Χαλκιδικής, η αλιεία δεν προσφερόταν για 
προσπάθειες μεγάλης κλίμακας, λόγω ευπάθειας του προϊόντος και απουσίας συγκοινωνιακής 
πρόσβασης στην αγορά του αστικού κέντρου. Η συνεισφορά της αλιευτικής δραστηριότητας 
στις τοπικές κοινωνίες καθηλωνόταν στο επίπεδο της αυτάρκειάς τους σε λευκωματούχο 
τροφή. 
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131 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 

. Εκεί όπου το καινούργιο περιβάλλον 
προσφέρθηκε για την αξιοποίηση των κεκτημένων θαλασσινών δεξιοτεχνιών, οι άνθρωποι 
στράφηκαν στα συναφή επαγγέλματα. Στο Νέον Ρύσιον Αλιέων [Αρετσού], Καραμπουρνάκι, 
Κατιρλή, Νέα Κρήνη, Νέα Μηχανιώνα, με κατοίκους προερχόμενους από χώρους με 
πρώτιστη οικονομική δραστηριότητα την αλιεία, επαναλήφθηκε η θαλάσσια 
επιχειρηματικότητα. Η αλιευτική υποδομή, τα ιστιοφόρα πλοιάρια («σαντάλες», 
«μπιγιαντέδες») και οι βοηθητικές βάρκες, που οδηγήθηκαν από τις παλιές πατρίδες στους 
νέους τόπους εγκατάστασης, αποτέλεσε το αρχικό κεφάλαιο. Οι αγροτικές δεξιοτεχνίες των 
κατοίκων των παλιών χωριών (Ρύσιον, Μηχανιώνα και άλλα), όπως η αμπελουργία, 
επιβίωσαν ως κύρια ασχολία στο Νέον Ρύσιον Αγροτικόν και ως συμπλήρωμα για την 
ευρωστία των οικονομικών των ψαράδικων νοικοκυριών στους παραθαλάσσιους οικισμούς 
μέχρι τη Νέα Μηχανιώνα. Τα αλιευτικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνταν, μετά το 1923, από 
τους ψαράδες ήταν ο γρίπος, η τράτα, το γρι-γρι. Ο βυθός της θάλασσας, τριγύρω, ομαλός, 
προσφερόταν για τη χρησιμοποίησή τους. Ο γρίπος αποτελούνταν από ένα βαθύ σάκκο, 
συνδεδεμένο με δύο δίχτυα, με βαρίδια από κάτω και φελλούς από επάνω, και με δύο σχοινιά 
στις άκρες. Όταν δεν υπήρχαν φελλοί, χρησιμοποιούνταν άδεια βαρέλια ή άλλο υλικό που 
επέπλεε. Οι εργάτες άπλωναν τη συσκευή στη θάλασσα, όπου γέμιζε ψάρια, και την έσερναν 
κατόπιν με τα σχοινιά στη στεριά. Παρόμοια ήταν η κατασκευή της τράτας και η τεχνική 
συρσίματος των ψαριών στην ακτή. Βάρκες και καΐκια χρησιμοποιούνταν, σε αυτή την 
τεχνική, για το αρχικό άπλωμα των διχτυών στα νερά. Το καλοκαίρι, εφαρμοζόταν η μέθοδος 
νυκτερινής αλιείας με γρι-γρι (θολωτό δίχτυ). Οι άνδρες κινούνταν σε μικρή απόσταση από 
τις ακτές μέσα σε σκάφος, το οποίο έσερνε βάρκες με μεγάλες λάμπες λουξ (λάμπες με φυτίλι 
πυρακτώσεως, τροφοδοτούμενες με πετρέλαιο) προσαρτημένες στην πρύμνη. Η κάθε βάρκα 
κατευθυνόταν σε διαφορετικό σημείο της θάλασσας και, καθώς τα ψάρια στην επιφάνεια του 
νερού προσελκύονταν από το φως, συλλαμβάνονταν με κυκλική κίνηση του γρι-γρι. 
Εναλλακτικά, οι ψαράδες χρησιμοποιούσαν τη συρτή και τη μονή πετονιά με ένα ή 
περισσότερα αγκίστρια. Η συρτή, για ψάρια μέσου μεγέθους, συνίστατο σε αλιεία με πετονιά 
αποτελούμενη από κερωμένο σπάγκο που είχε στο άκρο μερικά βαρίδια και μία σαλαγκιά 
(σύστημα τεσσάρων αγκιστριών δεμένων μεταξύ τους) με δόλωμα (συνήθως ζύμη με 
σαρδέλλα). Απαιτούνταν μία ειδική τεχνική (διαδοχικά να τραβηχτεί και να αμοληθεί η 
πετονιά) ώστε να καταφέρουν οι άνδρες να ανεβάσουν τα μεγάλα ψάρια από το νερό μέσα 

132 Cf. Άννα Αραμπατζή, Μεσημβρία του Ευξείνου Πόντου, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2005, συνέντευξη Νικήτας Σίγας, 22-12-2005.  



στη βάρκα133

 

. Η εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας στην αλιεία (μηχανοκίνητα σκάφη, 
μηχανότρατες), στη δεκαετία 1930, έφερε ανανέωση στους τρόπους και τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες πρόσφυγες δεύτερης γενιάς στις ακτές του Θερμαϊκού.  

Εκτός από τις δεξιότητες και ευρεσιτεχνίες, που διατηρήθηκαν και περαιτέρω 
εμπλουτίσθηκαν μέσω της τεχνικής εξέλιξης, μέρος της τεχνογνωσίας χάθηκε. Η αναχώρηση 
των μουσουλμάνων ήταν μία απώλεια για τον αγροτικό τομέα, για την καλλιέργεια 
προϊόντων όπως ο καπνός, που στηριζόταν σε μία παραγωγική παράδοση πλήρη 
τεχνασμάτων για την επίτευξη υψηλής ποιότητας. Η συλλογή καρπών αυτοφυών φυτών, η 
χρησιμοποίηση των βοτάνων για την πρακτική φαρμακευτική και ιατρική, έπαυσαν. Στο 
προσφυγικό χωριό Πλατύ, παρά τον ποταμό Αξιό, εγκαταλείφθηκαν οι ευρεσιτεχνίες της 
παλιάς πατρίδας (τα Φάρασσα), το σερέσι (φυτό καλλιεργούμενο για τις ρίζες του, από τις 
οποίες λαμβανόταν κολλώδες υγρό, κατάλληλο για την παρασκευή κόλλας για τη 
βυρσοδεψία) και το λιτσεχέρι (θαμνώδες φυτό με καρπό που παρείχε χρωστικές κίτρινου 
χρώματος)134. Στα χωριά της Χαλκιδικής, οι φυτικές βαφές ρούχων από καρυδόφυλλα, 
φλούδες αγριομηλιάς, καρπό βελανιδιού, αντικαταστάθηκαν από βιομηχανικά προϊόντα135

 

. 
Στην ύπαιθρο, καταγράφηκε πτωτική τάση σε επαγγέλματα του χωριού στηριζόμενα στη 
δουλειά με το χέρι (για παράδειγμα, σιδεράδες, πεταλωτές, τεχνίτες κατεργασίας δερμάτων, 
τσαγκάρηδες, καρροποιοί), τα οποία, με την πρόοδο της τεχνολογίας, εξανεμίζονταν. 

 
2.2. Δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. Βιοτεχνία, 

βιομηχανία. 
 
 
Η καθυστέρηση στην εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων –του όρου που θα 

μπορούσε να τροφοδοτήσει αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις– έφερνε αδράνεια στην 
ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. Οι δραστηριότητες περιορίζονταν στην 
επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, σε οικιακή κλίμακα στο κάθε νοικοκυριό ή σε μικρή 
βιοτεχνική κλίμακα. Οι επενδύσεις κεφαλαίου ήταν εξαιρέσεις περιορισμένες, στη διάρκεια 
του 19ου αιώνα, σε τομείς επεξεργασίας όπως αυτός των αγροτικών προϊόντων, δημητριακών 
και καπνού. Στον 20ό αιώνα, προστέθηκε στις δραστηριότητες μία υποτυπώδης 
«βιομηχανία». Αυτοαπασχολούμενοι, με τα μέλη των οικογενειών τους, δημιούργησαν 
υποδομές, καταπονούμενοι στην παραγωγή προϊόντων μικρού όγκου και αξίας. Μία 
πραγματική βιομηχανική εξέλιξη στην ύπαιθρο σημειώθηκε με εισροές κεφαλαίων από 
επενδυτές για εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής. Έως το 1939, για τα μεγέθη της 
περιοχής οι επιδόσεις ήταν ικανοποιητικές. Σε γενόμενη καταμέτρηση των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, απογράφηκαν 
συνολικά 1.408 επιχειρήσεις. Ήταν κατανεμημένες στην πόλη της Θεσσαλονίκης 770 
μονάδες και στα κοντινά μέρη και συνοικισμούς αυτής 115, στην περιοχή Λαγκαδά 89 (εξ 
αυτών 26 μέσα στην κώμη), στη Χαλκιδική 117 (9 μέσα στον Πολύγυρο), στην Πιερία 86 (31 
μέσα στην Κατερίνη), στην Ημαθία 27 μονάδες στην ύπαιθρο (επιπλέον 47 στη Βέροια και 

                                                      
133 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. Τσιντσάρη, 
Η Καλαμαριά..., op. cit. 
134 Cf. Στέλλα Κοσκερίδου, Πλατύ Ημαθίας, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική 
Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2006, στοιχεία από υλικό 
συνεντεύξεων: Ευάγγελος Κοσκερίδης (γεν. 1953), Μιράντα Μουρβετίδου-Παπαμάλη (γεν. 
1949), Στέλλα Κοσκερίδου (γεν. 1929), Παρασκευάς Χατζηαντωνίου (γεν. 1961), Λευτέρης 
Κολεμίδης (γεν. 1937), Σεραφείμ Κουλερίδης (γεν. 1934). «Η γηραιότερη, Στέλλα 
Κοσκερίδου, γεννήθηκε στην Αθήνα, από γονείς πρόσφυγες από τα Φάρασσα της 
Καππαδοκίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Πλατύ Ημαθίας το 1934. Από τα πέντε της 
χρόνια, μεγάλωσε στο Πλατύ όπου κατοικεί ως σήμερα». 
135 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



27 στη Νάουσα), στην περιοχή Κιλκίς 122 (εξ αυτών 28 μέσα στην πόλη), στην περιοχή 
Γουμένισσας 96 (20 μέσα στην κώμη), στην περιφέρεια Σωχού 23 (6 μέσα στην κώμη)136

 
. 

 
2.2.1. Επισιτιστική βιομηχανία-βιοτεχνία. 
 
 
Για την εισαγωγή των δημητριακών, σίτου, κριθής, αραβοσίτου στη διαδικασία 

επεξεργασίας στο δευτερογενή τομέα, η συνήθης υποδομή ήταν, στην κάθε περιφέρεια της 
υπαίθρου, τα μέσα άλεσης του καρπού. Οι νερόμυλοι εγκαθίσταντο σε περιοχές κατάλληλες, 
με τρέχοντα νερά (μυλότοποι). Το νερό του ποταμιού, διοχετευόμενο από ένα αυλάκι στην 
κάναλη [ξύλινος σωλήνας ο οποίος συνέδεε το αυλάκι με τη φτερωτή] του μύλου, έθετε σε 
περιστροφή τη φτερωτή και μέσω αυτής τον άξονα της πάνω μυλόπετρας. Η κάτω μυλόπετρα 
στους μεγάλους μύλους ήταν ένας κύλινδρος από συμπαγή πέτρα, συνήθως γρανίτη, με ύψος 
80 εκατοστομέτρων και διάμετρο βάσης περί το ενάμισυ μέτρο. Η επιφάνεια τριβής της κάτω 
πέτρας ήταν παράλληλη με την αντίστοιχη της πάνω, ώστε να επιτυγχάνεται η 
κονιορτοποίηση των σπόρων. Τα κτίσματα, οικοδομημένα με πέτρα και ξύλο σύμφωνα με τις 
δοκιμασμένες παραδοσιακές μεθόδους, ήταν άφθαρτα. Κατασκευές παλαιών εποχών 
επιβίωναν και συνέχιζαν τη λειτουργία τους σε επόμενους αιώνες137. Η αποδοτική περίοδος 
για τις μονάδες αλέσματος ήταν οι θερινοί μήνες μετά από το θερισμό και το αλώνισμα. Η 
ελαττωμένη ροή των υδάτων, το καλοκαίρι, δυσχέραινε τη λειτουργία του μύλου και οι 
αγρότες καταλάμβαναν, για την εξυπηρέτηση, θέση σε σειρά προτεραιότητας. Επειδή οι 
πελάτες συνέβαινε να παραμένουν καθηλωμένοι επί τόπου για μία ή δύο μέρες, οι 
εγκαταστάσεις του μύλου ήταν προσαρμοσμένες στις βασικές ανάγκες, με χώρους 
ενσταβλισμού των υποζυγίων, διανυκτέρευσης των ανθρώπων, προσφοράς τροφής. Το 
αντίτιμο για την αλευροποίηση των καρπών (τα αλεστικά), εις είδος, κυμαινόταν σε 
παρακράτηση τελικού προϊόντος ίσου με το ένα εκατοστό έως ένα δέκατο του βάρους του. Η 
άχνη της αλεύρου (πάσπαλη), που αιωρούνταν και κατακαθόταν σε πυκνή μάζα, αποτελούσε 
έκτακτη απολαβή του μυλωνά, μη συνυπολογιζόμενη. Τα κέρδη του μύλου δεν ήταν 
ικανοποιητικά ούτε σταθερά, υποχρεώνοντας τον επιχειρηματία να συντηρεί ταυτόχρονα 
δικές του αγροτικές εκμεταλλεύσεις138. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο χώρος που είχε 
εντοπισθεί από τη βυζαντινή εποχή για τη δυνατότητα μετατροπής του σε μυλότοπο ήταν η 
ρεματιά δίπλα στο χωριό Αρσακλή [Πανόραμα]. Στη γειτονική τοποθεσία Πλατανάκια, το 
νερό, κυλώντας, λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, με αυξημένη ταχύτητα παρήγαγε την 
αναγκαία ενέργεια για την περιστροφή πολλών μηχανισμών αλέσματος τοποθετημένων εν 
σειρά139. Στη Χαλκιδική, οι ρεματιές στα ημιορεινά αξιοποιήθηκαν από παλιά ως 
μυλότοποι140

                                                      
136 Ministère de l’Économie nationale - Statistique Générale de la Grèce, απογραφικά 
δεδομένα (ίδιοι υπολογισμοί). Οι επιχειρήσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης κατανέμονταν, 
αναλυτικά κατά κλάδο και είδος, σε μηχανολογικές βιομηχανίες 192, οικοδομικές 
βιομηχανίες 113, επισιτιστικές βιομηχανίες 104, κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες 117, 
βιομηχανίες δέρματος 14, χημικές βιομηχανίες 28, βιομηχανίες χάρτου και εκτύπωσης 45, 
βιομηχανίες ιματισμού 30, βιομηχανίες ξύλου 123, βιομηχανίες ηλεκτρισμού 4 (Ibid.). 

. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, καινούργιοι μύλοι, πέτρινης 
κατασκευής, κτίσθηκαν στα προσφυγικά χωριά, για το άλεσμα των δημητριακών και των 
ζωοτροφών. Στο Νέον Ρύσιον, πλησίον της πόλεως Θεσσαλονίκης, οι παραγωγοί άλεθαν το 
στάρι σε νερόμυλο στην τοποθεσία Φαρμακαίικα, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το 

137 Cf., παραδείγματος χάριν, στοιχεία για το νερόμυλο Πισπίλη, κτίσμα του 1800, στην 
περιφέρεια Σερρών, στο Γιαννακούδη, Το χωριό Γάζωρος..., op. cit., στοιχεία από 
προφορικές μαρτυρίες. 
138 Cf. λεπτομέρειες για την περιοχή του όρους Ολύμπου στο Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου..., 
op. cit., προφορικές μαρτυρίες. Για τη Χαλκιδική, βλ. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
139 Πληροφορίες χωρικών. 
140 Cf., για παράδειγμα, στοιχεία για το μύλο Γεώργιου Ζυγούρη, κατασκευής 1912, στη 
Λιαρίγκοβα, στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



χωριό, ή το μετέφεραν στο μύλο στο γειτονικό χωριό Ζουμπάτες [Τρίλοφος]141. Η εισαγωγή 
μηχανικής τεχνολογίας στον κλάδο έφερε τη στροφή στην εξέλιξη της άλεσης των αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής. Μύλοι κινούμενοι με πετρέλαιο ή βενζίνη αντικατέστησαν, κατά τη 
δεκαετία 1930, τους νερόμυλους. Στην περιοχή Ανθεμούντος, αρκετές μηχανικές μονάδες 
λειτούργησαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], 
λειτουργούσε, από το 1926, αλευρόμυλος, ιδιοκτησίας αδελφών Μανωλάκη142

 
. 

Η εργασία έκθλιψης της ελιάς στις μονάδες παραγωγής ελαιολάδου ακολουθούσε 
κάθε χρόνο, ως επόμενο βήμα, το λιομάζωμα [συγκομιδή του καρπού] κατά το φθινόπωρο. 
Οι παλαιότερες κατασκευές στηρίζονταν στη μέθοδο λιθοτριψίας των ελαιών με κίνηση 
παραγόμενη από ζώα. Στη Χαλκιδική, τόπο με παρελθόν στην ελαιουργία, η παραδοσιακή 
υπο δο μή και τεχνική είχε διαδο θεί σε όλους τους ελαιο καλλιεργητές ως μέρο ς της 
παραγωγικής ασχολίας τους. Διατηρούσαν στα σπίτια τους ιδιωτικά ελαιοτριβεία,  με τα 
αναγκαία μέσα και εργαλεία143

Οι ελιές που προορίζονταν για επιτραπέζια κατανάλωση εισέρχονταν στη οικοτεχνία 
επεξεργασίας του καρπού, με χρήση ειδικών τεχνικών ώστε να καταστούν βρώσιμες. Στη 
Χαλκιδική, διάφορες ποικιλίες προσφέρονταν, αναλόγως των μεθόδων και υλικών που 
χρησιμοποιούσαν οι χωρικοί

. Η μηχανοποίηση της παραγωγής λαδιού, με συστήματα 
υδραυλικής πίεσης επί του καρπού και φυγοκέντρηση του ρευστού προϊόντος, επέφερε τη 
βαθμιαία συγκέντρωση της δευτερογενούς επεξεργασίας των ελαιών σε σύγχρονες 
βιομηχανικές μονάδες. 

144

 
. 

Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (βούτυρο, ποικιλίες τυρού και άλλα) 
αναπτύχθηκε στη Μακεδονία ως οικονομική δραστηριότητα των εποχιακών νομάδων 
βοσκών. Στη στάνη, στο χώρο αρμέγματος, μία καλύβα μετατρεπόταν σε τυροκομείο (το 
«μπατζιαριό»), όπου, την άνοιξη, συγκεντρωνόταν το γάλα και υποβαλλόταν σε κατεργασίες 
κατάλληλες για το κάθε είδος τελικού προϊόντος. Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ή περιοδεύοντες 
τυροκόμοι έμποροι διεκπεραίωναν την εργασία145. Συμφώνως προς την παραδοσιακή 
τυροκομία, παρασκευάζονταν λευκά τυριά άλμης,  με πιο  συνηθισμένο προ ϊόν τη φέτα. Για 
την παραγωγή τους, χρησιμοποιούνταν γάλα αγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο. Το γάλα, μετά το 
άρμεγμα, τοποθετούνταν στο δοχείο τυροκόμησης, φιλτραρισμένο μέσα από ένα τυρόπανο με 
ύφανση πυκνή για να συγκρατηθούν οι τρίχες, σκόνες και χώματα. Η πήξη του γάλακτος 
κατά την τυροκόμηση γινόταν με πυτιά και δημιουργούνταν το τυρόπηγμα. Η πυτιά 
προερχόταν από εκχύλιση, με διάλυμα άλατος και ξυδιού, των στομαχιών νεαρών 
μοσχαριών, κατσικιών και αρνιών, που εκτρέφονταν αποκλειστικά με μητρικό γάλα. Στο 
εκχύλισμα, περιέχονταν τα αναγκαία ένζυμα. Η μάζα που προέκυπτε τοποθετούνταν στο 
τυροκάζανο, σκεύος κατασκευασμένο από επικασσιτερωμένο χαλκό, με κοίλες τις πλευρικές 
επιφάνειες και τον πυθμένα. Η θέρμανση του τυροκάζανου γινόταν σε τζάκι με ξύλα. 
Ακολουθούσε το στράγγισμα, με τη χρησιμοποίηση καλουπιών φτιαγμένων από καλάμια, 
βούρλα, βέργες λυγαριάς. Χρησιμοποιούνταν επίσης, για τον ίδιο σκοπό, τυρόπανα 
(«τσαντίλες»), τα οποία κρεμιούνταν από το ταβάνι με αποτέλεσμα το τυρί να λαβαίνει το 
σχήμα σφαίρας. Η τελική φάση ήταν η ωρίμανση, με εμβάπτιση των τυριών σε άλμη 
(«τελεμές»). Η ωρίμανση, που διαρκούσε από μερικές εβδομάδες έως ένα χρόνο, γινόταν σε 
σπηλιές και σε υπόγεια. Η διατήρηση του προϊόντος γινόταν σε κελάρια με χαμηλή 
θερμοκρασία και υψηλή υγρασία146

                                                      
141 Cf. Τσιβιτόπουλος, op. cit. 

. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι εποχιακοί νομάδες 
κτηνοτρόφοι της περιοχής Πέλλης, που ξεχειμώνιαζαν στους βοσκότοπους του Τριαδίου στο 

142 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 37, 28-12-1927. 
143 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
144 Ibid. 
145 Cf. Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. Παπάζογλου, Πτολεμαΐδα..., op. cit. 
146 Cf. Θωμάς Μπίντσης - Φώτης Παπαδήμας, Τυρί, Ψύχαλος, Αθήνα 2009. 



Σέδες [Θέρμη], εκτελούσαν την τυροκόμηση επί τόπου, για την εξασφάλιση της πώλησης 
των προϊόντων στην αγορά του αστικού κέντρου. 

 
Στην οθωμανική Θεσσαλονίκη, τα προϊόντα εκ της σφαγής των ζώων λαμβάνονταν 

στις εγκαταστάσεις σφαγείων στα δυτικά περίχωρα της πό λης,  με τήρηση των κανό νων 
κτηνιατρικής επίβλεψης, όμως στην ύπαιθρο οι διαδικασίες ήταν συνοπτικές, χωρίς πρόνοια 
για οργάνωση της δραστηριότητας ούτε για μέτρα καθαριότητας, υγιεινής, πόσον μάλλον 
καλαισθησίας. Κατά την ελληνική εποχή, για πολλά χρόνια η παράδοση εξακολουθούσε να 
υπερτερεί έναντι του εκσυγχρονισμού. Το ζώο προς σφαγή οδηγούνταν σε κάποιο ανοικτό 
χώρο του χωριού, όπου ο εκδοροσφαγέας έκοβε την καρωτίδα και το αίμα έρρεε 
παροχετευόμενο στα χορτάρια ώστε να απορροφηθεί από το χώμα. Αποκολλούνταν το δέρμα 
και εκτελούνταν ο τεμαχισμός του κρέατος, Τα εντόσθια, που ξεπλένονταν πρόχειρα σε ένα 
κάδο  με νερό ,  προ ορίζονταν για άμεση κατανάλωση ή για παραγωγή συντηρημένων 
προϊόντων με προσθήκη καρυκευμάτων. Οι κανόνες υγιεινής τηρούνταν εμπειρικά, με 
μακροσκοπική εξέταση από τον ειδήμονα σφαγέα. Με βήμα σημειωτόν ανεγέρθηκαν, στη 
διάρκεια του Μεσοπολέμου, σφαγεία στις κωμοπόλεις, με υγειονομική επίβλεψη που 
οδήγησε σε μείωση των κρουσμάτων ασθενειών μεταδοτικών στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις, οι κτηνοτρόφοι της εγγύς περιφέρειας ήταν υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ζώα τους 
εκεί147

 

. Σε αρκετά χωριά, οι δυσχέρειες μετακίνησης, η αποφυγή του μόχθου και ανάλωσης 
χρόνου εκ μέρους του κτηνοτρόφου, η χαλαρότητα τήρησης των υγειονομικών μέτρων από 
την αρμόδια αρχή, κράτησαν την κατάσταση αναλλοίωτη. 

Η αρτοποιία ήταν, στα χωριά, μία οικιακή δευτερογενής δραστηριότητα 
ανατεθειμένη στη γυναίκα, με χρησιμοποίηση παραδοσιακών εγκαταστάσεων, των οικιακών 
φούρνων στις αυλές των σπιτιών. Ένας μικρός θολωτός θάλαμος, κατασκευασμένος εκ των 
ενόντων με τούβλα ή πλιθιά, επιχρισμένα με μείγμα λάσπης και άχυρων και με την ορατή 
εξωτερική επιφάνεια ασβεστωμένη για τη συνεκτικότητα και συντήρηση της κατασκευής, 
είχε βάση πέτρινη και στενή είσοδο στο μπροστινό μέρος, την οποία έφραζε μία κινητή 
λαμαρίνα. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ήταν το αλευροκόσκινο (ξύλινο κυκλικό πλαίσιο, στο 
οποίο προσαρμοζόταν μία σήτα [διάτρητο πλέγμα] συρμάτινη ή ένα λεπτό διάτρητο δέρμα), 
η σκάφη (κατασκευασμένη από συναρμολογημένα σανίδια ή από ένα λαξευτό κομμάτι 
κορμού δένδρου), ο πλάστης, η πινακωτή [ξύλινο παραλληλεπίπεδο σκεύος διαστάσεων 80 
επί 15 εκατοστά και φάρδους 10 εκατοστών, στο οποίο εσωτερικώς διαχωρίζονταν μικρές 
γούβες για την τοποθέτηση των ζυμωμένων ψωμιών], οι ξύλινες φόρμες, τα φτυάρια και 
ποικίλα άλλα σκεύη ειδικότερης χρήσης, όλα φτιαγμένα από ξύλο. Με την καύση ξύλων 
μέσα στο φούρνο, αυξανόταν η θερμοκρασία της πέτρας. Κατόπιν απομακρύνονταν τα 
κάρβουνα και τοποθετούνταν μέσα στο φούρνο τα παρασκευάσματα για να ψηθούν. Η 
παραγωγή (ψωμί, κουλούρια, πίτες) καταναλωνόταν από το νοικοκυριό ή ανταλλασσόταν με 
άλλα είδη148

 

. Ο αυξανόμενος καταμερισμός της εργασίας στις κωμοπόλεις (αύξηση του 
αριθμού των χωρικών που εντάχθηκαν στο πλέγμα σχέσεων εξαρτημένης εργασίας –με 
ημερομίσθιο–) και η είσοδος της γυναίκας στην παραγωγή άλλαξαν τις ανάγκες και 
δυνατότητες της οικογένειας. Οι καταναλωτές των αρτοσκευασμάτων απευθύνονταν στον 
επαγγελματία αρτοποιό για την αγορά τους με χρήμα. Στο χωριό, οι δομές της κατανάλωσης 
δεν επηρεάσθηκαν αισθητά, επιτρέποντας την επιβίωση της παραδοσιακής αρτοποιίας.  

Η διαμόρφωση της κατάστασης στη ζαχαροπλαστική ήταν διαφορετική από την 
αρτοποιία, εφόσον επρόκειτο για παραγωγή σκευασμάτων μη βασικών για τη διατροφή. Τα 
γλυκά του κουταλιού, τα γλυκά με φύλλο (μπακλαβάς, κανταΐφι, γαλακτομπούρεκο), ο 
χαλβάς, το γιαούρτι με μέλι και καρύδια, άλλα προϊόντα του δευτερογενούς τομέα, εκτός της 
κατανάλωσης στην οικία προσφέρονταν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσια), στο 
μπακάλικο του χωριού, στο καφενείο, εντός του πλαισίου του πολιτισμού κατανάλωσης 
(οινοποσία, εδέσματα) στον οποίο υπάκουε η λειτουργία του συλλογικού χώρου. 
                                                      
147 Cf. λεπτομέρειες για Χαλκιδική στο Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
148 Cf. λεπτομέρειες για Χαλκιδική στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



 
Η ποτοποιία, αφορώσα στην κατανάλωση μη απαραίτητων διατροφικών προϊόντων, 

εξήλθε από την οικιακή οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού και κατέλαβε μερίδιο στην 
αγορά ως οργανωμένη δευτερογενής δραστηριότητα. Μικροσκοπικές βιοτεχνίες 
λειτούργησαν ήδη από την οθωμανική εποχή, με διάθεση των ποτών (κρασί, ρακή, τσίπουρο) 
σε οικογενειακές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα πανηγύρια. Εάν οι ποσότητες που 
παράγονταν από τα αγροτικά νοικοκυριά δεν επαρκούσαν για την ατομική κατανάλωση 
ολόκληρης της χρονιάς, πραγματοποιούνταν αγορές συμπληρωματικών ποσοτήτων από τις 
βιοτεχνίες. Για τα διαλεχτά «λιαστά» κρασιά, η τεχνική επεξεργασίας των σταφυλών 
απαιτούσε την τοποθέτηση των εκλεκτών ποικιλιών σε ψάθες φτιαγμένες από βλαστούς 
καλαμιών, για ήλιασμα επί ένα μήνα. Ακολουθούσε η σύνθλιψή τους στο πατητήρι (ξύλινος 
κάδος, διαμέτρου άνω του ενός μέτρου), για τη λήψη του χυμού (γλεύκος ή μούστος), ο 
οποίος αφηνόταν για να υποστεί αλκοολική ζύμωση επί δύο έως τρεις εβδομάδες. Το προϊόν 
παρέμενε στα βαρέλια για ωρίμανση επί μακρόν. Τα στέμφυλα (υπόλειμμα μετά την 
απομάκρυνση του γλεύκους από το σταφυλοπολτό) παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν στο 
Άγιον Όρος και κατόπιν σε άλλες περιοχές για την παραγωγή του τσίπουρου με 
αποστακτήρα. Κατά το Μεσοπόλεμο, μία πολύχρωμη λαϊκή παράδοση δημιουργήθηκε στα 
χωριά, με την κατανάλωση αλκοολούχων δίπλα στον αποστακτήρα, κατά το διάστημα που 
επιτρεπόταν η λειτουργία τους. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στο χωριό Σέδες [Θέρμη], ο 
τόπος απόσταξης ήταν δίπλα στο αλσύλλιο του ναού Αγίου Τρύφωνος, προστάτη των 
αμπελουργών, στην έξοδο του χωριού προς δυσμάς. Εκεί συγκεντρώνονταν οι χωρικοί και 
δοκίμαζαν τα παραγόμενα οινοπνευματώδη. Στο χωριό Αδάμ, τα κρασιά ήταν ξακουστά για 
την ποιότητα αρώματος και γεύσης149. Εκλεκτή ήταν η παραγωγή στη Νέα Μηχανιώνα150, 
στο Βάβδο. Στον Πολύγυρο, τα σταφύλια κατέληγαν στην παρασκευή ρακιού σε ειδικούς 
αποστακτήρες (ρακοκάζανα)151. Στην Αρναία, η ειδικότερη απασχόληση των ποτοποιών ήταν 
η παραγωγή προϊόντος αποστάξεως από τα υπολείμματα της επεξεργασίας μέλιτος και κηρού 
(η μουντοβίνα)152

 
. 

 
2.2.2. Χημική βιοτεχνία-βιομηχανία. 
 
 
Στα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκαν χημικές βιοτεχνικές 

δραστηριότητες, υποστηριζόμενες από χωρικούς που αγνοούσαν τις χημικές ενώσεις και 
χημικές αντιδράσεις όμως κατείχαν άριστες εμπειρικές γνώσεις για την παρασκευή και χρήση 
των προϊόντων. 

Η παραγωγή ό ξο υς από  τη ζύμωση σταφυλών,  κο ινή ο ικιακή δραστηριότητα των 
αμπελουργών, έφθανε σε επίπεδα δημιουργίας ποικιλιών με εξαιρετικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά. Γηγενείς αγρότες διέθεταν παμπάλαια ξύλινα βαρέλια οξοποιίας, φυλαγμένα 
σε ανήλιες υγρές γωνιές των σπιτιών, μέσα στα οποία ωρίμαζε το προϊόν επί πολλά χρόνια, 
όπως το κρασί. 

Οι γνώσεις για τα απορρυπαντικά περιλάμβαναν την παραγωγή αλισίβας. Από το 
υπόλειμμα καμένων ξύλων, που βραζόταν με μαλακό νερό (βρόχινο), λαμβανόταν διήθημα 
με αυξημένη περιεκτικότητα σε καυστικό κάλιο, δυνάμενο να διαλύσει τα έλαια και λίπη. Το 
υγρό παρασκεύασμα χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό λευκών υφασμάτων, με μία 
τεχνική αργής ρίψης του μέσα στη μπουγάδα ώστε να επιτευχθεί η διάλυση και απομάκρυνση 
των ρύπων. 

Στην κηροποιία, δευτερεύουσα ειδικότητα των μελισσουργών, χρησιμοποιούνταν ως 
πρώτη ύλη το  μελισσο κέρι,  με προ σθήκη παραφίνης και μυρωδικών,  κυρίως αρωματικών 
ρητινών (λιβάνι και άλλες). Στη Χαλκιδική, οι μελισσουργοί κατείχαν την κηροπλαστική, 
                                                      
149 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 
150 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
151 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
152 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



παράγοντας κεριά και λαμπάδες με τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών. εργαλείων. Τα στάδια 
κατασκευής των κεριών ήταν η πλήρωση κυλίνδρων, φτιαγμένων από ξύλο, με τον κηρό της 
μέλισσας, ακο λούθως η θέρμανση και τήξη του υλικο ύ και τέλο ς η μεταφο ρά της υγρής 
μάζας σε καλούπια από αργιλόχωμα, στα οποία ήταν ήδη τοποθετημένα κατά μήκος τα 
φυτίλια. Σε πιο φαρδιά καλούπια, κατασκευάζονταν λαμπάδες153

Στις υπώρειες του Χορτιάτη, πλησίον του οθωμανικού χωριού Κιρίτσκοϊ 
[Ασβεστοχώριον], κοιτάσματα ασβεστολίθου υφίσταντο εκμετάλλευση από τους ασβεστάδες 
χωρικούς, για τον προσπορισμό του σβησμένου ασβέστη, οικοδομικού υλικού υδαρούς 
συστάσεως πολύτιμου για τις συνεκτικές συγκολλητικές ιδιότητές του

. Η χρησιμοποίηση των 
προϊόντων για λατρευτικούς σκοπούς δημιούργησε στην ύπαιθρο μία σταθερή αγορά για την 
απορρόφησή τους. 

154. Η παραδοσιακή 
μέθοδος ήταν η θέρμανση της ασβεστόπετρας, σε καμίνια κατασκευασμένα από ανθεκτική 
πέτρα, σε υψηλές θερμοκρασίες, για τη μετατροπή της σε άσβεστο. Ακολούθως, η ανάμειξη 
του στερεού αυτού υλικού με νερό, μέσα σε ένα λάκκο, προκαλούσε εξώθερμη χημική 
αντίδραση, από την οποία προέκυπτε ο σβησμένος ασβέστης. Κατά την ελληνική εποχή, 
ανεγέρθηκαν μικρές μονάδες ασβεστοποιίας, με βασική υποδομή τις ασβεστοκαμίνους και τις 
πλινθόκτιστες καμινάδες με τετράγωνη διατομή, και οργανώθηκε η εξόρυξη ασβεστολίθου 
στα νταμάρια. Το 1917, λειτουργούσαν τα εργοστάσια Ομόνοια και Πρόοδος155. Στις 2 
Μαΐου 1925, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ασβεστοποιίας Αδελφών Χατζηαντωνίου. Ήταν, 
σύμφωνα με τις διαφημίσεις, το μεγαλύτερο της Ανατολής, με δυνατότητα παραγωγής 26.000 
οκάδων ασβέστου ημερησίως156

 
. 

 
2.2.3. Οικοδομικές δραστηριότητες. 
 
 
2.2.3.1. Παραγωγή του χώρου. 
 
 
Η υποδομή των οικοδομικών στοιχείων έλαβε ενδιαφέρουσες διαστάσεις ως προς την 

κατασκευαστική πλευρά της. Το ρυμοτομικό σχέδιο της οικιστικής μονάδας, με τον 
εσωτερικό ιστό (την πλατεία, τις διόδους, τους ακάλυπτους χώρους) και τον εξωτερικό ιστό 
(σύνδεση του χωριού με τον περιβάλλοντα χώρο), ήταν ένα υλικό, τεχνικό έργο το οποίο 
εκτελέσθηκε χωρίς σχεδιασμό, αυθόρμητα, κατά την άτακτη δημογραφική και οικοδομική 
εξέλιξη του αρχικού πυρήνα του χωριού. Οριοθετώντας τα στοιχεία του εσωτερικού ιστού, η 
εκκλησία στην κεντρική πλατεία, το σχολείο, το κοινοτικό κατάστημα, το καφενείο, τα 
σπίτια, οι αποθήκες, συνιστούσαν το κτισμένο περιβάλλον του ελληνικού χωριού. Εμπειρικοί 
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, κτίστες, μάστορες τεχνίτες, είχαν συμμετάσχει στη 
συνολική αυτή υλική κατασκευή, η οποία διέθετε τη χαρακτηριστική αισθητική πλευρά της. 

 
Στη μακρά περίοδο από το Μεσαίωνα μέχρι την εκπνοή της οθωμανικής κυριαρχίας, 

οι περισσότερες κοινότητες παρουσίαζαν ασήμαντη εξέλιξη, παραμένοντας σε κατάσταση 
στασιμότητας. Όπου, κατά περιοχές, εμφανιζόταν κάποια οικιστική και πληθυσμιακή 
πρόοδος, αυτή οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στην αγροτική ανάπτυξη, ιδίως της 
καπνοκαλλιέργειας και παραγωγής ποικιλιών μακεδονικών καπνών. Αντίστοιχη αύξηση 
παρατηρούνταν στη μορφή των χωριών και των αστικών κέντρων. Μέχρι τη δεκαετία του 
1920, όταν είχαν παρέλθει λίγα μόλις χρόνια από την ενσωμάτωση στην Ελλάδα, οι 
κοινότητες, μέσα στην ασημότητά τους, διατηρούσαν την εικόνα της τουρκικής κώμης. 
Χωρίς ρυμοτομία, δεν είχαν διαμορφωμένους δρόμους, παρά μόνο παμπάλαιους, 
ακατάστατους τουρκομαχαλάδες, με σπίτια, μονώροφα συνήθως ή διώροφα παραδοσιακής 
                                                      
153 Ibid. 
154 Cf. Χαρίλαος Τσέκος, Ιστορία του Ασβεστοχωρίου, Θεσσαλονίκη 1957, pp. 44-46. 
155 Ibid., pp. 48-50. 
156 Cf. Μακεδονικά Νέα (Θεσσαλονίκη), 3-5-1925. 



κατασκευής, σε κακή κατάσταση λόγω φθορών. Πέραν ορισμένων μεγάλων κατασκευών 
(τα αρχοντόσπιτα) και κυκλοφοριακών αρτηριών, οι δίοδοι ήταν στενά δρομάκια, 
μπλεγμένα σε λαβύρινθους με αδιέξοδα, οριοθετημένα από κατοικίες σε χαοτική διάταξη 
λόγω της αυθαίρετης δόμησης. Ανοιχτωσιές ανάμεσα στις διόδους υποκαθιστούσαν τη 
λειτουργία των πλατειών. Εκεί, συγκεντρώνονταν ενίοτε λίγοι χωρικοί, γύρω από ένα 
οργανοπαίκτη, χειριστή λαϊκών μουσικών οργάνων (ούτι και άλλα) και παρακολουθούσαν 
σιωπηλοί. Στο μεγαλύτερο άνοιγμα, την κεντρική πλατεία, δέσποζε το τέμενος, με το μιναρέ 
παραπλεύρως. Απαραίτητο εξάρτημα του χώρου η κρήνη, διαμορφωμένη καταλλήλως με 
οριοθετικούς λίθους ή σιδερένια κάγκελα, εξυπηρετούσε τους μουσουλμάνους για την 
πλύση, πριν από την προσευχή, των ποδιών, χεριών, προσώπου, επανειλημμένα, κάθε φορά 
που ο μουεζίνης, πάνω στο μιναρέ, καλούσε τους πιστούς σε προσευχή. Στα ελληνικά χωριά, 
εμφανής ήταν η θέση του λιθόκτιστου κτίσματος της ορθόδοξης εκκλησίας. Κατά τακτά 
διαστήματα –εβδομαδιαίως, σε κάποιες κωμοπόλεις– λάμβανε χώρα το παζάρι. Οι έμποροι 
εξέθεταν τα εμπορεύματα (τρόφιμα, υφάσματα, αντικείμενα και συναφή)157

Η μεταοθωμανική περίοδος χαρακτηρίσθηκε από τη συνεχιζόμενη στασιμότητα. Στις 
αρχές της δεκαετίας 1920 πριν από τον ερχομό των προσφύγων, τα χωριά είχαν συστάδες 
σπιτιών, χτισμένων σε εκτάσεις ενάμισι ή δύο στρεμμάτων το καθένα. Η κάθε κατοικία 
στέγαζε περισσότερες από μία οικογένειες, συγγενών πρώτου βαθμού. Στα τέλη της 
δεκαετίας 1920, άρχισαν από το κράτος οι καταστροφές των οθωμανικών ιχνών. Οι 
μιναρέδες κατεδαφίσθηκαν, τα κτίσματα των τζαμιών άλλαξαν χρήση. Στο κεντρικό τζαμί 
της κωμόπολης Κατερίνης, για παράδειγμα, τοποθετήθηκαν το 1928 οι γεννήτριες μίας 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού

.  

158

 
.  

 
2.2.3.2. Το υλικό δίκτυο επικοινωνίας. 
 
 
Το άυλο πλέγμα επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε στον τριτογενή τομέα της 

οικονομίας (συγκοινωνίες, μεταφορές, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες), στηριζόταν σε ένα 
υλικό δίκτυο, το οποίο εξασφάλιζε την επαφή και κίνηση μεταξύ των οικιστικών μονάδων 
και των ανθρώπων της μακεδονικής υπαίθρου. Σταθμοί, σαν χάνια, όπου υπήρχαν χώροι 
παροχής υπηρεσιών στους ταξιδιώτες και αγωγιάτες (στοιχειώδη καταλύματα, στάβλοι), ήταν 
τοποθετημένοι στο μήκος των κύριων δρόμων, στις εισόδους πόλεων (στη Θεσσαλονίκη, 
βρίσκονταν στη δυτική είσοδο της πόλης, στην πύλη Βαρδαρίου) και μεγάλων χωριών. Οι 
περαστικοί έβρισκαν, εκτός από στέγη, την ευκαιρία συζήτησης και ψυχαγωγίας.  

Στο οθωμανικό τοπίο, το κατασκευαστικό υλικό για τους διανοιγμένους δρόμους 
γύρω από το χωριό ήταν το χώμα, μόνο ή αναμεμειγμένο με χαλίκια, χωρίς θεμέλιο. Τεχνικά, 
με το πατημένο χώμα επιτυγχανόταν μία σχετική αντοχή της κατασκευής. Η διάβαση των 
οχημάτων (κάρρα), ανάμεσα στις λακκούβες που σχημάτιζαν οι βροχοπτώσεις, συνεχιζόταν 
χωρίς μείζονα προβλήματα. Στις ατραπούς, το πέρασμα εξαρτιόταν από την ανθρώπινη 
επέμβαση για τον περιορισμό των θάμνων και το κόψιμο των αγριόχορτων. Στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης, τα αργιλικά εδάφη, τα οποία επέφεραν την αδιαβροχοποίηση του 
καταστρώματος του χωματόδρομου, δημιουργούσαν πρόβλημα για την απομάκρυνση των 
νερών που λίμναζαν. Κεντρικές αρτηρίες που ήταν στρωμένες με διαβατό υλικό και 
υποστηρίζονταν από σταθερό υπόστρωμα έδωσαν βιώσιμη λύση στην κυκλοφορία.  

Εντός της οικιστικής ζώνης των χωριών, η κίνηση στους χωματόδρομους εξαρτιόταν 
από τον καιρό. Στο χωριό Σέδες, για παράδειγμα, η πυκνή σκόνη, κατά τους ξηρούς μήνες, 
στο κατάστρωμα του δρόμου μετατρεπόταν μετά από βροχές σε λάσπη. Η κίνηση με τα 
τετράποδα ή τα κάρρα ήταν τότε προβληματική. Εάν οι δρόμοι καθίσταντο αδιάβατοι, οι 

                                                      
157 Cf. Σωτηρία Ελευθεριάδου - Ελισάβετ Καλλιανίδου - Σουμέλα Τζιβανίδου, Η ιστορία της 
Κατερίνης, από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική 
Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2006, passim. 
158 Ibid. 



κάτοικοι μετακινούνταν πεζοί. Η αυτή κατάσταση χρόνιζε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου.  

Το δίκτυο δρόμων δεν υποστηριζόταν από ένα οργανωμένο σύστημα διάβασης των 
υδάτων. Στα ποτάμια και ρυάκια, γέφυρες για τη διέλευση δεν υπήρχαν. Σε ποταμούς όπως ο 
Αξιός με μόνιμη ροή νερού, χρησιμοποιούνταν πλάβες (βάρκες χωρίς καρίνα) ή σχεδίες. Στην 
Κουλακιά [Χαλάστρα], οι υπερχειλίσεις του Αξιού, την άνοιξη, αντιμετωπίζονταν με τη 
χρήση πλωτών μέσων για επικοινωνία στους πλημμυρισμένους δρόμους του χωριού. Το 
πρόβλημα ήταν διηνεκές, διότι, ακόμη και μετά το μήνα Μάιο που εξαντλούνται στη 
Μακεδονία τα νερά στα περισσότερα ποτάμια, η κοίτη ήταν αδιάβατη, με βαθιές κοιλότητες, 
γεμάτη πέτρες (κροκάλες), αφήνοντας λίγα μόνο σημεία προσπελάσιμα. Στην περιοχή 
Ανθεμούντος, στην κοίτη του ποταμιού δίπλα στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], δύο 
γεφυράκια πρόχειρης κατασκευής, από ξύλο, εξυπηρετούσαν τη διάβαση ανθρώπων και 
ζώων.  

Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η πρόσβαση στο αστικό κέντρο προσέκρουε, εκτός 
από την οικονομική δυσπραγία των χωρικών, στην έλλειψη δρόμων και μέσων. Σε αντίθεση 
με τη δυτική και βόρεια πλευρά, όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές προσέφεραν στα 
παρακείμενα χωριά τη δυνατότητα κίνησης και μεταφοράς αγαθών, στην ανατολική και νότια 
περιφέρεια η μετάβαση στην πόλη, επίπονη, γινόταν στις περισσότερες περιπτώσεις πεζή και 
η μεταφορά αγαθών με κάρρα. Στη δεκαετία 1930, μερικές επιστρώσεις χωματόδρομων του 
κεντρικού επαρχιακού δικτύου με άσφαλτο έδωσαν μόνιμη λύση για την κίνηση των ολίγων 
τροχοφόρων, επιβατικών και φορτηγών, που ήταν διαθέσιμα. Δρομολογήθηκε λεωφορειακή 
γραμμή, με οχήματα γκαζοζέν. Στους παραθαλάσσιους προσφυγικούς συνοικισμούς της 
περιοχής Καλαμαριάς στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, η λεωφορειακή σύνδεση ήταν 
ανεπαρκής. Οι εργάτες που απασχολούνταν στο κέντρο της πόλης μετέβαιναν το πρωί πεζή 
έως το Ντεπώ (αφετηρία των τροχιοδρόμων [τραμ])159

Τα πλωτά μέσα παρέμεναν ένα αξιόπιστο συγκοινωνιακό και μεταφορικό μέσο. Στο 
Θερμαϊκό Κόλπο, η υποδομή της οθωμανικής εποχής συνέχισε να εξυπηρετεί την κίνηση 
ανθρώπων και εμπορευμάτων. Στο ακρωτήριο Καραμπουρνού, στο Αγγελοχώριον, ο φάρος 
(ύψους 11 μέτρων, από το 1864, δίπλα στο οχυρό του Καραμπουρνού, γερμανικής 
κατασκευής του 1885 –ήταν ο δεύτερος, μαζί με το φάρο Κασσάνδρας, ύψους 14,5 μέτρων, 
κατασκευής επίσης του 1864–) διασφάλιζε τον πλου των σκαφών. Στη δεκαετία 1920, ο 
συνωστισμός προσφύγων στα νέα χωριά παρά την ακτή επικαιροποίησε τη χρησιμότητα της 
θαλάσσιας σύνδεσης, αφού η πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη ήταν δυσχερής έως αδύνατη μέσω 
του «βάλτου» (η ελώδης παραθαλάσσια έκταση της Μίκρας). Αληθινή πρόοδος στη 
μεταφορά προσώπων σημειώθηκε όταν λειτούργησαν ναυτιλιακές γραμμές (τα «βαποράκια») 
και εξυπηρέτησαν τη Νέα Μηχανιώνα, Αγία Τριάδα, Μπαχτσέ Τσιφλίκ, Περαία

. 

160. «Στην 
αρχή πηγαίναμε με τα καΐκια με τα κουπιά. Μετά βάλαν μοτοράκια και πηγαίναμε.161» Στην 
περιοχή Καλαμαριάς, διέμεναν στους συνοικισμούς Κουρή και Κατιρλή πρόσφυγες 
ιδιοκτήτες πλοιαρίων, οι οποίοι τα οδήγησαν στο νέο τόπο διαμονής μετά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1923. Είχαν χωρητικότητα 30-40 τόννους και αποδείχθηκαν κατάλληλα για τη 
μεταφορά αδρών υλικών (άμμος, χαλίκι) με ζήτηση στην αγορά της ανοικοδομούμενης 
Θεσσαλονίκης. Οι φορτώσεις, παρά τις δυσκολίες λόγω απουσίας ανυψωτικών μέσων, 
πραγματοποιούνταν στις αλυκές του Αγγελοχωρίου και στην Επανωμή ή και πιο μακρυά, στο 
Ποσείδι Κασσάνδρας162

 
. 

 
2.2.3.3. Η ρυμοτομία του χωριού. 
 
 

                                                      
159 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
160 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
161 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit., συνέντευξη Παρασκευά Ποτηρόπουλου με 
Μαρία Μπουγιούκα. 
162 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



Στο ανθρωπογενές περιβάλλον του οθωμανικού χωριού, στον εσωτερικό ιστό του, τα 
κατασκευαστικά υλικά για την κεντρική πλατεία και μερικούς δρόμους (καλντερίμια) ήταν 
κυβόλιθοι γρανίτη. Χρησιμοποιήθηκαν, σε μερικές περιπτώσεις, πέτρινες πλάκες 
επίστρωσης. Στις ανωφέρειες, παραλληλεπίπεδες πέτρες στενής διατομής, τοποθετημένες 
όρθιες ώστε να εξέχουν πάνω από το έδαφος, δημιουργούσαν σκαλοπάτια για τη 
διευκόλυνση ανάβασης των υποζυγίων μέχρι τις πόρτες των κατοικιών. Η επέκταση των 
σπιτιών με παραρτήματά τους, για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών (εθιμικά, οι 
γιοι που παντρεύονταν έφερναν τη νύφη στο πατρικό), στένευε τα δρομάκια (σοκάκια), μη 
επιτρέποντας τη διέλευση φορτωμένων ζώων163. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πέτρινες 
κατασκευές έφραζαν τελείως τα περάσματα, δημιουργώντας αδιέξοδα («στενούρες», όπως 
αποκαλούνταν από τους κατοίκους του χωριού Χορτιάτη, επί του ομώνυμου όρους164). 
Ελάχιστα σπίτια ήταν ελεύθερα πανταχόθεν. Η πυκνή δόμηση ήταν χρήσιμη για την 
προστασία από τους ανέμους του χειμώνα. Στην πλατεία, πλατύφυλλα δένδρα, που 
φυτεύθηκαν από τα μέλη των παλαιών γενεών, περιέβαλλαν τα κτίσματα, την εκκλησία, τα 
καταστήματα. Στα μέρη με νερά, η κρήνη ήταν μία κατασκευή με ξύλινο στέγαστρο, 
καλυμμένο με σχιστόπλακες, και με πλαϊνά πέτρινα στηρίγματα, με το τρεχούμενο νερό στο 
μέσον. Σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό οικιστικό πυρήνα, συσσωματώνονταν τα σπίτια 
των μαχαλάδων (γειτονιές). Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στο χωριό Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], 
είχαν σχηματισθεί πέντε μαχαλάδες. Στον ένα μαχαλά, συγκεντρώνονταν οι αγέλες των 
αγελάδων για να οδηγηθούν στη βοσκή, στον άλλο υπήρχαν ποτίστρες ζώων165. Στο μικρό 
τουρκικό χωριό Ισενλή [Μερσινούδα], στις δυτικές υπώρειες του όρους Χορτιάτη, ο πυρήνας 
ήταν αναπτυγμένος δίπλα στα νερά (στην πηγή και στο ποτάμι), με μικρούς μαχαλάδες να 
εκτείνονται σε ακτίνα διακοσίων μέτρων. Πιο χαμηλά, στους οικισμούς Καγιά Τσαλή και 
Κραν [Τριάδιον], υπήρχαν τέσσερις μαχαλάδες. Στο χωριό Αδάμ, υφίσταντο ένδεκα 
μαχαλάδες, των οποίων τα χαρακτηριστικά στοιχεία ήταν διακριτά από τις ονομασίες τις 
οποίες αυτοί έφεραν166

Η ανατροπή στα ρυμοτομικά δεδομένα του οθωμανικού οικιστικού δικτύου επήλθε, 
μετά την αλλαγή συνόρων στη Μακεδονία το 1912 και την εισροή προσφύγων στη δεκαετία 
1920, με την ανέγερση των νέων προσφυγικών χωριών. Η επιφάνεια προς οικοδόμηση 
χωριζόταν με οριζόντιες και κάθετες παραλλήλους (κάνναβος), οριοθετώντας δρόμους και 
σπίτια. Στις παρυφές των μικρών και μεγάλων αστικών κέντρων, εκεί όπου δημιουργούνταν 
προσφυγικοί συνοικισμοί, λαμβανόταν όμοια πρόνοια για χάραξη βάσει ρυμοτομικού 
σχεδίου

. Ο Βάβδος είχε δαιδαλώδες σύστημα δρόμων (ρούγες). 

167. Στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης, ο συνοικισμός της Καλαμαριάς, επίσης 
οι άλλοι μικρότεροι γειτονικοί συνοικισμοί, το Καραμπουρνάκι, Νέον Ρύσιον Αλιέων 
[Αρετσού], Νέα Κρήνη, Βυζάντιο, συνοικισμός Βότση, είχαν τους προκατασκευασμένους 
προσφυγικούς οικίσκους (παράγκες) σε ευθείες σειρές, ένθεν και ένθεν των οδών168

                                                      
163 Cf. παράδειγμα περιοχής Χολομώντος στο Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. 
cit. 

. Πλησίον 
της ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, το καινούργιο χωριό Περαία είχε προς επίδειξη μία 
πρότυπη χάραξη. Ένας κάνναβος περιλάμβανε οκτώ κάθετους άξονες, οι οποίοι 
οριοθετούσαν δεκαέξι σειρές σπιτιών, και έξι οριζόντιους –συμπεριλαμβανόμενου του 
δημόσιου δρόμου Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας–. Οι δρόμοι που σχηματίζονταν ήταν φαρδιοί. 
Η κεντρική πλατεία, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, είχε στην άκρη την 
εκκλησία, με πευκόφυτο αυλόγυρο. Δίπλα στο δημόσιο δρόμο, οικοδομήθηκε το σχολείο. Οι 

164 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
165 Cf. Γεωργία Πετράκη, Δρυμός Θεσσαλονίκης, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική 
Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009, passim. 
166 Ένας μαχαλάς, για παράδειγμα, είχε την ονομασία Πηγάδι, cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. (πληροφορίες από προφορικές 
συνεντεύξεις με Θανάση Στάρτσιο και Γιώργο Διαμαντή).  
167 Cf. παράδειγμα κωμόπολης Κατερίνης στο Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., 
προφορική μαρτυρία της μητέρας του συγγραφέως, Άννας Γεωργαντοπούλου το γένος Αθ. 
Τσιουργαλή.  
168 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



ειδήμονες εμπειροτέχνες του χωριού Αργύρης Πανδίρης, Δημήτριος Αλεξίου (ο επιλεγόμενος 
«Κάλφας»), Χατζής Παπαϊωάννου, μαζί με βοηθούς, εκτέλεσαν με επιτυχία τις τοπογραφικές 
και αρχιτεκτονικές εργασίες με χρήση πρωτόγονων εργαλείων169

 
.  

 
2.2.3.4. Ο οικοδομημένος χώρος συλλογικής χρήσης. 
 
 
Οι λειτουργίες της κεντρικής πλατείας, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, είχαν 

στα χωριά με γηγενή χριστιανικό πληθυσμό πρόσθετη τη θρησκευτική λειτουργία. Η μεγάλη 
εκκλησία του χωριού όφειλε να οικοδομείται εκεί. Άλλες μικρότερες εκκλησίες και 
ξωκκλήσια συμπλήρωναν τη λατρευτική υποδομή. Το επόμενο σημείο θρησκευτικής 
αναφοράς ήταν το νεκροταφείο, κτισμένο στις παρυφές του χωριού. Η περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης είχε επιπροσθέτως την ιδιαιτερότητα της ίδρυσης, από τα πολύ παλιά χρόνια, 
στο γεωγραφικό χώρο μέχρι το Άγιον Όρος, των μοναστηρίων. 

 
Ο πιο απλός τύπος εκκλησιαστικής κατασκευής ήταν αυτός της μονόκλιτης 

βασιλικής, μονόχωρο πέτρινο κτίσμα με ξυλοσκεπή, καλυμμένη με σχιστόπλακες ή 
κεραμίδια, και με πέτσωμα (ξύλινο ταβάνι) εσωτερικώς. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, ο 
διάκοσμος, η απεικόνιση του Παντοκράτορος στην οροφή, οι τοιχογραφίες φορητές εικόνες, 
κειμήλια και σκεύη από τη βυζαντινή εποχή, τα παλαιά βιβλία (τα ευαγγέλια), συνέθεταν την 
υλική καλλιτεχνική επένδυση του οικοδομήματος. Χωριστή κατασκευή αποτελούσε το 
κωδωνοστάσιο, συνήθως πετρόκτιστο τετράγωνης κάτοψης, με ύψος που ποίκιλλε μέχρι 
πολλά μέτρα. Στο χωριό Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], η κεντρική εκκλησία, τρίκλιτη βασιλική, 
χρονολογούνταν από το 19ο αιώνα. Πάνω από εκατό εικόνες, αντικείμενα του 18ου αιώνα 
(σταυροί, αναθήματα), βιβλία και άλλα στοιχεία συνιστούσαν το λειτουργικό εξοπλισμό 
της170. Στο Ασβεστοχώριον, η μεγάλη εκκλησία οικοδομήθηκε κατά το 19ο αιώνα και 
κοσμήθηκε με καντήλια (έκαιγαν λάδι κρεμασμένα μπροστά από τα εικονίσματα), καντήλες 
(μεγαλύτερα καντήλια κρεμασμένα με αλυσίδες από το εικονοστάσι), κηροστάτες 
(μανουάλια), κορνιζωμένες αγιογραφίες, ασημένια αντικείμενα αξίας προερχόμενα από 
δωρεές ασβεστοποιών και αποδήμων. Το κεντητό ύφασμα του Επιτάφιου ήταν δωρεά των 
αποδήμων της Οδησσού. Στη δασώδη τοποθεσία Κουρί, κοντά στο χωριό, είχε 
κατασκευασθεί ξωκκλήσι171. Στο χωριό Αδάμ, η ανάπτυξη του θρησκευτικού αισθήματος 
ανά τους αιώνες είχε σπρώξει τους κατοίκους σε ανέγερση πολλών ξωκκλησιών (το πιο 
παλαιό κτισμένο το 10ο αιώνα), στα περίχωρα του χωριού172. Ένα παλαιό κτίσμα 
αποθήκευσης ζωοτροφών είχε μετατραπεί, το 19ο αιώνα, σε εκκλησία173. Παλαιές 
τοιχογραφίες κοσμούσαν το εσωτερικό174. Η συντήρηση του οικοδομήματος και η συνέχιση 
της λειτουργίας της εκκλησίας εξασφαλίζονταν από την ακίνητη περιουσία, την οποία αυτή 
ενέμετο (πεδινά κτήματα, βοσκότοποι), και από έκτακτα έσοδα όπως η ενοικίαση των 
αποστακτήρων (τα «καζάνια») στους χωρικούς για την παραγωγή οινοπνευματωδών175

                                                      
169 Cf. Δημήτριος Πανδίρης (γεν. 1907, Περαία), μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 18-5-1991. 
Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 

. Ο 
Βάβδος Χαλκιδικής απέκτησε, στην άνω οικιστική ζώνη του –στα υψηλότερα του βουνού–, 
μία εκκλησία στο 17ο αιώνα. Λόγοι ασφάλειας (διαφυγή των κατοίκων στο συνεχόμενο 
δάσος σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής) υπαγόρευσαν την επιλογή του χώρου και την 
όρθωση ενισχυμένου περίβολου. Το αρχικό οικοδόμημα καταστράφηκε από φωτιά κατά το 
19ο αιώνα και επανοικοδομήθηκε με αποκατάσταση της παλαιάς κατασκευής. Η εσωτερική 

170 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
171 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 
172 Cf. Αθανασιάδου, Η κο ινωνική,  πολιτιστική και ο ικο νο μική ζωή το υ Αδάμ..., op. cit. 
(συνέντευξη με τον παπά του χωριού Αθανάσιο). 
173 Ibid., συνέντευξη Θανάσης Στάρτσιος. 
174 Ibid., καταγραφή Βασίλειου Ηλιάδη. 
175 Ibid., συνέντευξη Γιώργος Διαμαντής.  



διακόσμηση των τοίχων και της οροφής, επιτευχθείσα από καλλιτέχνες του Άθωνος, 
συμπληρωνόταν από αναθήματα και άλλα αντικείμενα. Η αυλή του ναού ήταν επενδεδυμένη 
με πέτρινες πλάκες. Στο καμπαναριό, τρεις καμπάνες παρήγαγαν διαφορετικό ήχο. Περί τα 
δέκα επίσης ξωκκλήσια ήταν κατανεμημένα στο εσωτερικό του χωριού και στην 
περίμετρο176. Η κωμόπολη του Πολυγύρου, έδρα της Μητροπόλεως Κασσανδρείας, διέθετε 
στο εσωτερικό της και περιφερειακώς πολλές εκκλησίες και ξωκκλήσια. Η κεντρική 
εκκλησία ανοικοδομήθηκε κατά το 19ο αιώνα στη θέση παλαιότερης κατασκευής που 
καταστράφηκε από εμπρησμό177. Η κωμόπολη της Λιαριγκόβης [Αρναία] απέκτησε κατά το 
19ο αιώνα ένα ναό, ο οποίος κτίσθηκε στα ίχνη παλαιότερων κατασκευών (μίας του 3ου 
αιώνα, άλλης του 10ου αιώνα και τρίτης μεταγενέστερης του 18ου αιώνα) με διατήρηση 
ορισμένων στοιχείων (κόγχες, τοίχοι). Ήταν τρίκλιτη βασιλική, με πέτρινη τοιχοδομή, με 
κίονες στηριγμένους σε κτιστές βάσεις178. Επί ελληνικής κυριαρχίας και μετά την ίδρυση των 
προσφυγικών συνοικισμών και χωριών, οι κάτοικοι συνέδραμαν με προσωπική εργασία και 
εισφορές στην ανέγερση ναών. Η αποπεράτωση, κατά περίπτωση, απαίτησε αρκετά 
χρόνια179. Στο συνοικισμό της Καλαμαριάς, η κεντρική εκκλησία κτίσθηκε υπό την επίβλεψη 
μηχανικού. Ένας πέτρινος αητός διακόσμησε την είσοδο. Η αρχική κατασκευή δεν είχε 
καμπαναριό. Οι καμπάνες (παλιές, μεταφερμένες από το Καρς πάνω σε βοϊδάμαξες) ήταν 
κρεμασμένες σε ένα ξύλινο σκελετό180

 
. 

Η υλική υπόσταση του συμβολισμού της χριστιανικής ταυτότητας επί οθωμανικής 
κυριαρχίας, το κτίσμα της εκκλησίας, συνοδεύθηκε στις ελληνόφωνες περιοχές από την 
ανέγερση του κτιρίου του σχολείου. Στη Χαλκιδική, το παλαιότερο οικοδόμημα ήταν το 
σχολείο της Λιαριγκόβης [Αρναία], από το 19ο αιώνα. Οι χτιστάδες εφάρμοσαν 
κατασκευαστική μέθοδο κατ’ απομίμηση των τεχνικών της εφαρμοζόμενης τοιχοποιίας στις 
μονές του όρους Άθωνος. Στη δεκαετία 1930, ανεγέρθηκε κτίριο σχολείου πέτρινης 
κατασκευής, που διέθετε ευρύχωρη αυλή181. Στο Βάβδο, στο κτίσμα του σχολείου, οι 
εργασίες ανέγερσης, το 1914, διακόπηκαν λόγω του πολέμου και επαναλήφθηκαν μετά την 
ανακωχή το 1918, διαρκώντας έως το 1920. Ήταν διώροφο κτίσμα, φτιαγμένο από ντόπια 
πέτρα, με προσθήκες μαρμάρινων στοιχείων –από ντόπια εξόρυξη–, με ξύλινη εσωτερική 
σκάλα. Με τη διάνοιξη της προϋπάρχουσας ατραπού που οδηγούσε στο βουνό, 
δημιουργήθηκε καρρόδρομος για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς των οικοδομικών 
υλικών. Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου, μελετημένη, προέβλεπε τη δημιουργία 
αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες φωτίζονταν από μεγάλα παράθυρα, ευρύχωρων διαδρόμων, 
αποθηκευτικών χώρων. Πέριξ προβλέφθηκε η κατασκευή σχολικής αυλής. Ο εξοπλισμός 
περιλάμβανε, εκτός από τα θρανία και τους πίνακες, όργανα, χάρτες, βιβλία και άλλα 
αντικείμενα182

 
. 

Ο τομέας της υγείας στην περιοχή Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκε πενιχρά στο χώρο 
της υπαίθρου. Η μόνη εξαίρεση ήταν το Ασβεστοχώριον, όπου το πλεονέκτημα του άριστου, 
ξηρού και δροσερού, κλίματος αξιοποιήθηκε με τη χωροθέτηση μίας ολοκληρωμένης 
κτιριακής υποδομής. Στους αμπελώνες έξω από το χωριό, σε χαμηλότερο υψόμετρο, 
στεγάσθηκαν μετά το 1915 υγειονομικές υπηρεσίες του βρετανικού στρατού κατοχής, 
αρχικώς σε κινητές (λυόμενες) εγκαταστάσεις και εν συνεχεία σε κτιστές. Μετά το 1920, 
επεκτάθηκε το υπάρχον νοσηλευτικό συγκρότημα και αποπερατώθηκε ένα σανατόριο για τη 

                                                      
176 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 
177 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
178 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
179 Cf. παράδειγμα του ναού της Νέας Μεσημβρίας (ανοικοδόμηση 1926-1932) στο 
Αραμπατζή, Μεσημβρία..., op. cit. 
180 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
181 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
182 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 



θεραπεία φυματικών. Η στάση των χωρικών έναντι των κρατικών επενδύσεων ήταν για 
ορισμένο χρονικό διάστημα αρνητική, από το φόβο μετάδοσης της ασθένειας183

 
. 

Επί ελληνικής εποχής, ενισχύθηκε στα χωριά η υποδομή σε καταστήματα. Στην κάθε 
οικιστική μονάδα, ελήφθη πρόνοια για την ανέγερση κοινοτικού καταστήματος. 
Εξασφαλιζόταν, προς τούτο, οικόπεδο σε θέση που όφειλε να είναι στο κέντρο, στην πλατεία. 
Η χρήση του κτίσματος ήταν πολλαπλή, με τη στέγαση, εκτός των κοινοτικών υπηρεσιών 
(γραμματέας, κλητήρας), και λειτουργιών επίσης (του ιατρού, του ταχυδρομικού διανομέα). 
Οι προσφυγικοί συνοικισμοί της Θεσσαλονίκης, συντόμως κατά την εξέλιξή τους σε 
αληθινές πόλεις, κατένειμαν τις λειτουργίες του ιατρείου και ταχυδρομείου σε χωριστά 
κτίσματα184

 

. Στην περίπτωση του χωριού Σέδες [Θέρμη], προβλέφθηκε, μέσα στο 
κατάστημα, η δημιουργία ξενώνα (μία γωνιά είχε διαρρυθμισθεί κατάλληλα, με ένα κρεβάτι). 
Αργότερα –στα τέλη της δεκαετίας 1930–, λειτούργησε ένα ραδιόφωνο μπαταρίας, για την 
ενημέρωση των δημοτών. Συνήθως το κοινοτικό κτίριο στα χωριά διέθετε περίφραξη και 
ήταν περιποιημένο, με εμμονή των δημοτών στη λιτή ομορφιά του ασβεστώματος του 
προαύλιου χώρου και της καλλιέργειας λουλουδιών στα παρτέρια.  

Η υποδομή του οθωμανικού χωριού για επαγγελματική στέγαση ανταποκρινόταν στο 
προβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης της υπαίθρου, με την ύπαρξη ξύλινων παραπηγμάτων, 
υποστέγων και λοιπών στοιχειωδών κατασκευών για την εξυπηρέτηση των τεχνικών 
ειδικοτήτων (του σιδερά, ξυλουργού, καρροποιού, συναφών). Στα μεγαλύτερα κέντρα της 
υπαίθρου περιοχής Θεσσαλονίκης, η αυξημένη κίνηση της αγοράς και η κλίση των κατοίκων 
στην κουλτούρα ενθάρρυναν τα βήματα ενίσχυσης της κτιριακής υποδομής, με επέκταση 
αυτής προς κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Νεοχώριον Χαλκιδικής, 
διατηρούνταν στα τέλη του 19ου αιώνος κτίριο θεάτρου (ένα ευρύχωρο σπίτι), στο οποίο 
αργότερα λάμβαναν χώρα επίσης αγώνες πάλης185

 

. Με την αλλαγή κοινωνικού καθεστώτος 
και την πρόοδο της οικονομίας στον 20ό αιώνα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες στο 
ελληνικό χωριό αναλήφθηκαν μέσα σε μόνιμες, κτιστές εγκαταστάσεις. 

Στην ύπαιθρο έξω από το χώρο των οικιστικών μονάδων, το μακεδονικό τοπίο ήταν 
αναγνωρίσιμο από ορισμένα σταθερά στοιχεία, τα οποία συνέθεταν τα κοινά χαρακτηριστικά 
του. 

Σε μία τοποθεσία εύκολα προσβάσιμη, εγγύς του χωριού, βρισκόταν το νεκροταφείο. 
Ήταν κοινοτικός χώρος, όπου οι συγγενείς του νεκρού προσέρχονταν για να τελέσουν 
θρησκευτικά καθήκοντα και να πληρώσουν τις επιταγές των παραδόσεων. Οι τάφοι, ανάμεσα 
στα χορτάρια, κατά κανόνα λιτοί, είχαν μία πλάκα και ένα σταυρό. Ο αυλόγυρος –εφόσον 
υπήρχε– ήταν κτιστός με πέτρες. Αλλού, η έκταση ήταν οριοθετημένη με κιγκλίδωμα. 
Ανάμεσα στα μνήματα, επίσης στην περίμετρο του νεκροταφείου, βρίσκονταν φυτεμένα τα 
παραδοσιακά κυπαρίσσια. Το κοινοτάφιο των ιερέων, το οστεοφυλάκιο, άλλες 
μικροκατασκευές, συμπλήρωναν την υποδομή. 

Τα ερείπια και υπολείμματα κατασκευών των παρελθουσών ιστορικών περιόδων 
(αρχαία, βυζαντινή, οθωμανική εποχή), όπως τα οχυρωματικά έργα (τείχη, πύργοι), 
βρίσκονταν σε ποικίλα σημεία. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν πύργοι στο Σέδες, στη 
Γαλάτιστα. Διαφοροποιήσεις στην εικόνα της πεδιάδας δημιουργούσαν οι λοφίσκοι (οι 
«τούμπες»). Προερχόμενη από επιχωμάτωση του χώρου ενός αρχαίου τάφου ή ενός αρχαίου 
οικισμού, η τούμπα συνδεόταν με τις εικασίες των ανθρώπων για τον τρόπο δημιουργίας της 
και για την πιθανότητα να σχηματίσθηκε κατά το πέρασμα των αιώνων από την απόθεση 
χωμάτων σε επάλληλα στρώματα κατασκευών. Στο Σέδες [Θέρμη], για παράδειγμα, στα 
χωράφια ανάμεσα στο χωριό και στο Καγιά Τσαλή και Κραν [Τριάδιον], παρεμβάλλονταν 
δύο τούμπες. 
                                                      
183 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 
184 Cf. παράδειγμα της Καλαμαριάς, Νέας Κρήνης, Καραμπουρνού στο Τσιντσάρη, Η 
Καλαμαριά..., op. cit. 
185 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



Περαιτέρω, μεγάλες κατασκευές –ορισμένες, γιγάντιες–, τα μοναστήρια, επίσης τα 
κτίσματα - παραρτήματα αυτών, δέσποζαν στην εγγύς ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο θεσμός των μοναστηρίων βρήκε ως προνομιακό χώρο αυτή 
την περιφέρεια, με τη δημιουργία ενός ευρέος δικτύου κτισμάτων κατά την ιστορική πορεία 
του τόπου από τον 4ο αιώνα. Στην περιοχή του Ανθεμούντος, είχε διακριτή παρουσία το 
μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας. 

 
 
2.2.3.5. Ο ιδιωτικός οικοδομημένος χώρος. 
 
 
Η αρχιτεκτονική μορφή των σπιτιών στην οθωμανική ύπαιθρο ήταν ομοιόμορφη, 

λιτή. Τα παραδοσιακά κατασκευαστικά υλικά για το χτίσιμο, στους μακεδονικούς 
τουρκομαχαλάδες, ήταν το πατημένο αργιλόχωμα στο δάπεδο, οι πλίνθοι (κύβοι λάσπης 
αναμεμειγμένης με άχυρα, που αφήνονταν να στεγνώσουν μέσα σε καλούπια, χωρίς να 
υποβληθούν σε ψήσιμο) στα ντουβάρια, τα επιχρίσματα των τοίχων (μείγματα 
σοβαντίσματος φτιαγμένα από χώμα, άσβεστο, άχυρα, μαλλιά γίδας), τα ξύλινα στοιχεία 
(κολώνες στήριξης, οριζόντια δοκάρια, σανίδια). Ο αύλειος χώρος περιβαλλόταν από φράχτη 
με πλεγμένα κλαδιά (τσαλιά), με αυλόπορτα φαρδειά, ώστε να μπορούν να εισέλθουν τα 
φορτωμένα ζώα. Η εξώθυρα του σπιτιού ήταν ξύλινη μονόφυλλη, ορθογώνια, με ένα σύρτη 
ασφαλείας από μέσα. Δίπλα υπήρχε ένα πεζούλι πέτρινο, για την ανάπαυση των ενοίκων όταν 
επέστρεφαν από την εργασία. Πάνω στο χώμα, μερικές πέτρινες πλάκες άφηναν 
χορταριασμένα διαστήματα μεταξύ τους. Ο φούρνος του σπιτιού καταλάμβανε μία γωνία της 
αυλής. Σε άλλη γωνιά, περιφραγμένη, εκτρέφονταν τα πουλερικά. Στα μεγαλύτερα οικόπεδα, 
ένα επιπλέον μικρό κτίσμα είχε τη λειτουργία του στάβλου ή της αποθήκης. Στα ξηρά μέρη, 
ένα πηγάδι κάλυπτε τις ανάγκες σε νερό. Το σύστημα αποχέτευσης των σπιτιών ήταν οι 
βόθροι. Ανοίγονταν ρηχοί λάκκοι, οι οποίοι επενδύονταν με πέτρα στην περιφέρειά τους για 
τη συγκράτηση των χωμάτων. Ήταν καλυμμένοι από πάνω με μία ξύλινη τάβλα, με 
στρογγυλό άνοιγμα (τρύπα) στο πίσω μέρος. Τα λύματα έβρισκαν δίοδο στο έδαφος, ώστε να 
μη απαιτείται εκκένωση του βόθρου. Στα χωριά με ιστορία και παράδοση, οι μπέηδες, 
έχοντες οικονομική ευχέρεια, έχτιζαν μεγάλα σπίτια διώροφα, χρησιμοποιώντας την πέτρα 
τοιχοποιίας, τις πέτρινες πλάκες επίστρωσης στεγών, τις μεγάλες πέτρινες πλάκες επίστρωσης 
των αυλών. 

Τα χωριά με χριστιανικό πληθυσμό είχαν ειδικότερη αρχιτεκτονική παράδοση. Τα 
σπίτια των εύπορων χωρικών είχαν κάτοψη ορθογώνιου σχήματος. Η καθ’ ύψος διάταξη 
περιλάμβανε το ισόγειο (κατώι) και ένα όροφο (ή και δύο), με χαγιάτι (στεγασμένο 
μπαλκόνι). Η εσωτερική επικοινωνία εξυπηρετούνταν από μία ξύλινη σκάλα. Μικρά 
παράθυρα έβλεπαν προς κάθε πλευρά του σπιτιού εκτός της βορεινής. Η κατασκευαστική 
τεχνική είχε καταλήξει σε κτίσιμο τοίχων φάρδους μέχρι και ενός μέτρου στο ισόγειο. Το 
επόμενο στάδιο μετά την τοιχοποιία ήταν το φτιάξιμο της στέγης. Ένας ξύλινος σκελετός, με 
πλαϊνές πλευρές που παρουσίαζαν κλίση 40 μοιρών ή και μεγαλύτερη, υποστηριζόταν από 
δοκάρια και κολώνες, με πέτσωμα από πάνω (λεπτά πλατιά σανίδια) για την επένδυση της 
επιφάνειας και για τη δημιουργία βάσης όπου στηρίζονταν οι σχιστόπλακες ή κεραμίδια. Τα 
ξύλινα στοιχεία, προερχόμενα από δρυ ή καστανιά (ανθεκτικά στο σαράκι), στερεώνονταν 
μεταξύ τους με τη χρησιμοποίηση καρφιών ειδικής κατασκευής (τα «γύφτικα»). Η επέκταση 
του σκελετού πάνω από το χαγιάτι δημιουργούσε το στέγαστρό της. Τα χείλη της στέγης 
υπερέβαιναν τριγύρω την κάθετη νοητή γραμμή της τοιχοποιίας περί τα 40 εκατοστόμετρα 
(αστρέχα). Η καμινάδα του τζακιού, τετράγωνης διατομής, υψωνόταν ύπερθεν. 

Ο τρόπος κατασκευής των πετρόκτιστων σπιτιών προέβλεπε την κατάλληλη 
θεμελίωση. Οι εφαρμοζόμενες παραδοσιακές τεχνικές εξασφάλιζαν την αντισεισμική 
προστασία, με το νεκρό φορτίο της πέτρας και την ελαστικότητα την οποία προσέδιδαν τα 
οριζόντια ξύλα ενδιάμεσα στις πέτρες (ξυλοδεσιές).  

Η εσωτερική όψη των τοίχων ήταν γυμνή, χωρίς επίχρισμα πάνω στις πέτρες. Τα 
δωμάτια σχηματίζονταν με την παρεμβολή ξύλινων τελάρων (ο «τσατμάς»), καλυμμένων 
στις δύο επιφάνειές τους με σοβά ασβεστωμένο. Η χρήση μοιραζόταν σε πολλαπλές 



λειτουργίες, στη διαμονή των ανθρώπων, φύλαξη της σοδειάς, οικιακή επεξεργασία 
προϊόντων, σταβλισμό των ζώων. Ο σχεδιασμός του χώρου που περιλάμβανε το κεντρικό 
δωμάτιο, μαγειρείο, τζάκι, αντιστοιχούσε σε διαρρύθμιση ικανοποιητική για την κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών των ενοίκων.  

Το χωμάτινο δάπεδο του ισογείου εμπλουτιζόταν στα σημεία φθοράς με καινούργια 
ποσότητα υλικού (λάσπη από μείγμα κοκκινοχώματος με νερό), το οποίο καθιστούσε την 
επιφάνεια λεία. Στα δίπατα σπίτια, το ταβάνι του ισογείου (πάτωμα του άνω ορόφου) ήταν 
κατασκευασμένο από ένα σκελετό (οριζόντια καδρόνια τοποθετημένα παραλλήλως μεταξύ 
τους ανά μισό μέτρο), που στηριζόταν σε περιμετρική εσοχή των τοίχων στο εσωτερικό του 
σπιτιού, με επίστρωση σανιδιών. Προσφερόταν οπτική μόνωση, όχι ακουστική. 

Η οικιακή σκευή διέθετε πήλινα σκεύη, μεταλλικά (γκιούμια για το πόσιμο νερό και 
καζάνια για το μαγείρεμα), κρεβάτια με σιδερένιο σκελετό και σανίδια, ξύλινα έπιπλα όπως ο 
σοφράς (στρόγγυλο τραπέζι διαμέτρου 80 και ύψους 20 εκατοστομέτρων), σκαμνιά, 
μπαούλα186

 
. 

Οι εποχιακοί νομάδες κτηνοτρόφοι (σαρακατσάνοι) ζούσαν σε καλύβια, 
κατασκευασμένα από λεπτούς κορμούς δέντρων, τα λούρα. Το σχέδιο του καλυβιού 
χαραζόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια στηνόταν με κάθετα και οριζόντια λούρα. 
Ακολουθούσε η επένδυση του σκελετού με χόρτο ή φυλλώματα. Ο τύπος των καλυβιών ήταν 
στρογγυλός και μεταγενέστερα στρογγυλός ή παραλληλόγραμμος. Η τσιατούρα, είδος 
πρόχειρου στεγάστρου, το οποίο στηνόταν από τους σαρακατσάνους για τη διανυκτέρευση 
κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, είχε σκελετό αποτελούμενο από δύο κατακόρυφες 
δοκούς (οι φούρκες) και μία οριζόντια (ο καβαλάρης), με μία τέντα από πάνω, καμωμένη από 
γιδίσιο και πρόβειο μαλλί, αδιάβροχη. Το ίδιο ύφασμα έκλεινε τα πλαϊνά ανοίγματα της 
τσιατούρας187

 
.  

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ντόπια υλικά αξιοποιούνταν για την οικοδόμηση. Στην 
περίπτωση της Κουλακιάς [Χαλάστρα], επάνω στα έλη των εκβολών του ποταμού Αξιού, οι 
μειονεκτικοί εδαφολογικοί όροι, με το σαθρό προσχωσιγενές έδαφος, και οι κλιματολογικές 
αλλαγές με πρόκληση πλημμυρών διαμόρφωσαν τις επιλογές οικοδομικών υλικών και 
αρχιτεκτονικών σχεδίων. Τα σπίτια ήταν διώροφα, με θεμέλιο από ογκώδεις πέτρες και 
ξύλινους πασσάλους. Ανάμεσα, πλέκονταν βλαστοί από καλάμια και άλλα υδροχαρή φυτά 
που φύονταν στις όχθες στο ποτάμι. Για την αντιμετώπιση του ισχυρού βόρειου ανέμου 
(Βαρδάρης), τα παράθυρα ήταν μικρών διαστάσεων, ενισχυμένης κατασκευής188. Εκτός από 
εξαιρέσεις όπως η ανωτέρω, που ανταποκρίνονταν σε ειδικές συνθήκες, η πέτρα και οι 
πλίνθοι στην τοιχοποιία, το αργιλόχωμα στο δάπεδο, χαρακτήριζαν τυπολογικά το 
μακεδονικό χωριό. Στα Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], το ισόγειο (κατώι), με πέτρινους τοίχους και 
δάπεδο από πατημένο χώμα, είχε χώρο για τα ζώα, εργαλεία, σοδειές, βαρέλια κρασιού. Η 
εξωτερική σκάλα, από πέτρα ή ξύλινη, ανέβαινε στον όροφο, στα δωμάτια. Η στέγη, 
στηριγμένη σε ξύλινα δοκάρια, είχε κυρτά κεραμίδια (βυζαντινά). Στην αυλή, ήταν κτισμένος 
ο φούρνος, το μαγειρείο, η αποθήκη189. Στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], τα σπιτάκια των 
κολλήγων (οι «κόρδες»), φτιαγμένα με πέτρες και λάσπη, με δάπεδο από πατημένο χώμα, 
είχαν μόνο άνοιγμα ένα φεγγίτη. Οι κατοικίες των γαιοκτημόνων ήταν σταθερές κατασκευές, 
από πέτρα, διακοσμημένες με ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία, με πλακοστρωμένη αυλή. Οι 
μαχαλάδες του χωριού αποκαλούνταν με τα ονόματα των τσιφλικάδων (Χαλήλ, Αμπτουλά, 
Μουσλού, Κατερή, Σερίφ, Μαμούτ)190

                                                      
186 Cf. παραδείγματα, κατά περίπτωση, στα Καραδήμου, Βογατσικό..., op. cit. Τζουκμάνη, 
Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., προφορική μαρτυρία 
Άννας Γεωργαντοπούλου. Δουργουνάκη, Ξυλαγανή..., op. cit. 

. Στο χωριό Χορτιάτη, η αρχιτεκτονική συνδύαζε τις 
τεχνικές χρήσης της πέτρας μαζί με τους πλίνθους και τα ξύλα, προβάλλοντας τον τύπο της 

187 Cf. Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. 
188 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 
189 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
190 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 



παραδοσιακής μακεδονικής πέτρινης κατασκευής, με τους εξώστες, στέγη, καμινάδα191. Στο 
Τριάδιον Θέρμης, η «πράσινη» πέτρα (το φυσικό χρώμα, φαιό, της πέτρας μετατρεπόταν σε 
πράσινο εάν βρεχόταν η επιφάνεια ή εφαρμοζόταν επίστρωση βερνικίου), η οποία εξαγόταν 
από επιφανειακά λατομεία στις παρυφές προς την κατεύθυνση του όρους Χορτιάτη, 
χρησιμοποιούνταν για την τοιχοποιία στα σπίτια. Στο χωριό Αδάμ, συγκεντρωνόταν η πέτρα 
για το κτίσιμο του σπιτιού επί δύο έως τρία χρόνια. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο προέβλεπε 
κάτοψη τετράγωνη, δωμάτια μικρά χαμηλά με στενές πόρτες, τζάκι με θέση στο πίσω μέρος 
για το ψήσιμο του φαγητού192. Στη Χαλκιδική, ένα από τα Μαντεμοχώρια, ο Βάβδος, 
κτίσθηκε με χρήση σχεδίων για απλές κατασκευές. Η πέτρα για την ενισχυμένου φάρδους 
τοιχοποιία, τα ξύλινα δοκάρια των πατωμάτων,  ο ι ξύλινοι πήχεις και σο βάδες για το υς 
εσωτερικούς τοίχους (τσατμάδες), η ελαφρόπετρα για τα τζάκια, τα καρδόνια και σανίδια της 
στέγης και η επικάλυψη με πέτρινες πλάκες, ήταν οικοδομικά υλικά ντόπιας παραγωγής, 
τοπικώς επεξεργασμένα. Τα σπίτια στο δρόμο ήταν τοποθετημένα εν σειρά, συνεχόμενα, 
χωρίς διαστήματα μεταξύ τους. Το εσωτερικό του σπιτιού χωριζόταν σε δωμάτια, τα οποία 
δεν είχαν ταβάνι,  με ο ρατά τα δο κάρια και τα σανίδια (πέτσωμα) της στέγης.  Το  κάθε 
δωμάτιο είχε ένα τζάκι. Οι τοίχοι (τσατμάδες) ήταν βαμμένοι με μπογιές χρώματος λουλακί, 
κίτρινου της ώχρας, γκρι, λευκού, ροζ193. Σε άλλο από τα Μαντεμοχώρια, το Νεοχώρι, τα 
οικοδομικά υλικά ήταν εγχώρια επίσης. Η ξυλεία κοβόταν από τις βελανιδιές και καστανιές 
των γειτονικών δασών, ενώ οι πέτρες, το αργιλόχωμα και η ασβεστόπετρα για την παραγωγή 
ασβέστου μεταφέρονταν από τα γύρω μέρη. Ο τρόπος οικοδόμησης περιλάμβανε τη 
θεμελίωση του κτιρίου,  περιμετρικά σε βάθο ς ενό ς έως δύο  μέτρων, με πέτρες που 
τοποθετούνταν σε πλάτος ενός μέτρου. Στο ύψος του εδάφους, αυτή η θεμελιώδης 
κατασκευή δενόταν με ένα ξύλινο πλαίσιο. Από πάνω, η πετρόκτιστη τοιχοποιία είχε πάχος 
80 εκατοστομέτρων. Ακρογωνιαίοι λίθοι (αγκωνάρια) τοποθετούνταν στις τέσσερις γωνίες 
της κατασκευής. Ανά μισό μέτρο, παρεμβάλλονταν νέα ξύλινα πλαίσια (δεσίματα)194. Σε 
τρίτο Μαντεμοχώρι, τη Λιαρίγκοβα [Αρναία], οι κατασκευές διεκπεραιώνονταν από γηγενείς 
μάστορες οι οποίοι εναλλάσσονταν με ξένους εμπειροτέχνες, Ηπειρώτες και Αρβανίτες. Ο 
πλέον συνήθης αρχιτεκτονικός τύπος ήταν το μονόχωρο διώροφο σπίτι. Από αυτόν, 
προέκυπταν άλλες παραλλαγές. Ο κυριώτερος χώρος ήταν το χαγιάτι, από όπου 
εκπορεύονταν όλες οι λειτουργίες του σπιτιού. Στις οικοδομές με πολλούς εσωτερικούς 
χώρους, ήταν σημαντικό το δωμάτιο του αργαλειού, αφού στέγαζε την υφαντουργική 
δραστηριότητα των γυναικών. Σε αντίθεση με άλλα χωριά, λαμβανόταν πρόβλεψη για τη 
λειτουργία ενός χώρου ως μαγειρείου. Η διακόσμηση των εσωτερικών τοίχων περιλάμβανε 
την επίχρισή τους με μπογιές χρώματος λουλακί, ώχρας και άλλων, επίσης την αποτύπωση 
κοσμηματογραφικών σχημάτων στη ζώνη περιφερειακώς στην άκρη των ντουβαριών κάτω 
από την οροφή195. Στο χωριό Άγιος Μάμας, στο μυχό του Τορωναίου Κόλπου, η 
αρχιτεκτονική παράδοση ήταν περιορισμένη. Τα σπίτια των ευκατάστατων οικογενειών, 
μονώροφα, εμβαδού 50 τετραγωνικών μέτρων, εμφάνισης λιτής και απέριττης, διέθεταν δύο 
ή περισσότερα δωμάτια. Προβλεπόταν ευχερής πρόσβαση στην αυλή και από εκεί στο 
στάβλο196

 
. 

Κατά τη διάρκεια των ανατροπών του 20ού αιώνα, με την έλευση των πληθυσμών 
από την Τουρκία, Βουλγαρία, Καύκασο και άλλες γειτονικές χώρες, η νέα υποδομή 
(προσφυγική στέγη) προσετέθη στα εγκαταλειφθέντα από τους ανταλλάξιμους γηγενείς 
σπίτια. Η μνήμη από τις χαμένες πατρίδες, με τα πετρόκτιστα διώροφα και τριώροφα σπίτια, 

                                                      
191 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
192 Cf. Αθανασιάδου, Η κο ινωνική,  πολιτιστική και ο ικο νο μική ζωή το υ Αδάμ..., op. cit. 
(πληροφορίες Θανάσης Στάρτσιος, Γιώργος Διαμαντής).  
193 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 
194 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
195 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
196 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
(μαρτυρία Κ. Λαμπροπούλου, Μάμας Αυγερινός). 



δεν μπορούσε να συνάδει με τα αντίσκηνα της αρχικής φάσης εγκατάστασης και τις λυόμενες 
κατασκευές της υπηρεσίας εποικισμού. 

Στην περιοχή Πιερίας, οι προσφυγικές οικογένειες επέλυαν, το 1924, συλλογικά το 
ζήτημα της στέγασης, με κατασκευή κοινόβιων θαλάμων. Τα οικοδομικά υλικά ήταν το ξύλο 
και η λάσπη. Ένα πλαίσιο, κατασκευασμένο από τέσσερεις κορμούς δένδρων στις γωνίες, 
καλυπτόταν στις τέσσερεις κάθετες πλευρικές επιφάνειες με βέργες, πλεγμένες μεταξύ τους. 
Τα κενά φράζονταν με πέτρες και επιχρίζονταν με αυτοσχέδιο σοβά (μείγμα κοπριάς, άχυρου 
και πηλού). Άλλο μείγμα από άχυρο και πηλό χρησίμευε για την επάλειψη του δαπέδου197

Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, η περιοχή στο ακρωτήριο του Μικρού 
Καραμπουρνού ήταν έρημη. Στη διαδρομή από την εκτός των τειχών Θεσσαλονίκη έως την 
Καλαμαριά, υπήρχαν μεμονωμένες επαύλεις στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Το οθωμανικό ιππικό διέθετε εγκαταστάσεις, στάβλους και αποθήκες, οικοδομημένες το 19ο 
αιώνα. Κανόνια, στραμμένα προς την ακτή και τη θάλασσα, είχαν τοποθετηθεί για την 
ασφάλεια του λιμένος Θεσσαλονίκης. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτελέσθηκαν 
από τους συμμάχους Γάλλους και Βρετανούς, υπό το στρατηγό Σαράιγ, οχυρωματικά έργα 
(χαρακώματα, τάφροι, συρματοπλέγματα) και ανεγέρθηκαν, στα έμπεδα της περιοχής, 
παραπήγματα για τη στέγαση των στρατιωτών. Η οικοδόμησή τους ανταποκρινόταν σε 
τυποποιημένη στρατιωτική κατασκευή, με ξύλινους πασσάλους, πακτωμένους στο έδαφος, 
και με ένα σκελετό σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, φτιαγμένο από καδρόνια, 
στηριγμένο σε αυτούς, σε ύψος 30 εκατοστομέτρων. Με φαρδυά σανίδια, καρφωμένα πάνω 
στο σκελετό, επενδύονταν οι έξι έδρες (οι τέσσερις κάθετες πλαϊνές, το δάπεδο, το ταβάνι). 
Τα πρώτα κύματα προσφύγων κατέφθασαν το 1920 και τακτοποιήθηκαν πρόχειρα σε αυτούς 
τους θαλάμους, ανά εκατό οικογένειες, με στοιχειώδη οριοθέτηση δύο-τριών τετραγωνικών 
μέτρων για την κάθε μια (με τεντωμένα σχοινιά, από τα οποία κρέμονταν τσουβάλια και 
εφημερίδες). Ξύλινες παράγκες, επίσης, προϊόν αυθαίρετης δόμησης, εμφανίσθηκαν παντού. 
Διαθέσιμες λαμαρίνες τοποθετούνταν στη στέγη, με μεγάλες πέτρες από επάνω για να μη 
παρασύρονται από τον αέρα. Δίπλα στις κατοικίες, στους ανοικτούς χώρους, έβοσκαν τα 
γελάδια των κτηνοτρόφων. Σε άλλους συνοικισμούς στα περίχωρα της πόλεως 
Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκαν προκατασκευασμένοι οικίσκοι γερμανικής προέλευσης (τα 
«γερμανικά»), που έδιδαν συνοπτική λύση στο εφιαλτικό πρόβλημα της προσφυγικής στέγης. 
Σε ένα θεμέλιο από πέτρα ή τσιμέντο, τοποθετούνταν ταχύτατα οι προκατασκευές 
(ντουβάρια, στέγη, πορτοπαράθυρα). Το αποχωρητήριο της κατοικίας κατασκευαζόταν με 
σανίδια πάνω στο  λάκκο το υ βόθρου,  ανοικτό  από  επάνω ή καλυμμένο  με μία κινητή 
λαμαρίνα. Μετά το 1924, η υπηρεσία αποκαταστάσεως προσφύγων και κοινωφελείς 
οργανισμοί άρχισαν την κατασκευή εκατοντάδων μόνιμων κτισμάτων. Περί το 1930 
παραδίδονταν, με κλήρο, κτισμένα σπίτια στους ενοίκους των θαλάμων. Οι δικαιούχοι 
εξοφλούσαν την αξία του ακινήτου λαμβάνοντας δάνειο για την αποπληρωμή του χρέους. 
Στη θέση τους μέσα στο παράπηγμα, τακτοποιούνταν άλλοι πρόσφυγες. Οι ξύλινες παράγκες 
βαθμηδόν γκρεμίζονταν και στα οικόπεδα κτίζονταν μικρά σπίτια, με ιδιωτική αυλή

.  

198

Στην ανατολική και νότια περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου το στεγαστικό 
παρουσιάσθηκε με την ίδια οξύτητα, προσφυγικές οικογένειες, το 1923, κατευθυνόμενες στο 
μέρος στο οποίο ιδρύθηκε το χωριό Νέα Μηχανιώνα, αρχικώς στεγάσθηκαν πρόχειρα στα 
κτίσματα του παρακείμενου οικισμού Κερασιάς στο οθωμανικό οχυρό, την εκκλησία και τις 
εγκαταλελειμμένες αποθήκες και στάβλους. Η υπηρεσία εποικισμού μερίμνησε για τη 
διανομή αντίσκηνων. Η ανέγερση κατοικιών ελαφράς κατασκευής και στοιχειώδους 
εξυπηρέτησης (παράγκες), που δρομολογήθηκε την επόμενη άνοιξη (1924), παρουσίασε 

. 
Υπήρχε πλέον δυνατότητα για χρήση διαφορετικών, πιο ειδικών οικοδομικών υλικών. Ο 
συνοικισμός προμηθευόταν, για παράδειγμα, πέτρα από το γειτονικό χωριό Σέδες [Θέρμη] 
για την τοποθέτησή της, σε μικρά κομμάτια, σε οικοδομικές εργασίες, κυρίως για τη 
δημιουργία συνεκτικής ζώνης στα θεμέλια του σπιτιού ως υποκατάστατου του τσιμέντου που 
ήταν δυσεύρετο. 

                                                      
197 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., προφορική μαρτυρία Άννας 
Γεωργαντοπούλου.  
198 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



μικρή πρόοδο, λόγω έλλειψης ειδικευμένων οικοδόμων και αναγκαίων υλικών. Οι κάτοικοι 
κατέβαιναν στην ακτή και παρήγαγαν εκεί πλιθιά μέσα σε αυτοσχέδια καλούπια, βρέχοντας 
τη λάσπη με θαλασσινό νερό. Μετά τη διανομή των σπιτιών, απανωτές επεμβάσεις 
πραγματοποιούνταν από τους ενοίκους. Επεκτείνονταν οι κατοικήσιμοι χώροι με πρόσθετες 
κάμαρες, αποθήκες, στάβλους για τα οικόσιτα ζώα. Οι αυλές μετατρέπονταν σε κήπους 
λαχανικών199. Στην Περαία, τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κατοικιών ήταν κοινά, με 
πρόβλεψη για τρία δωμάτια και κουζίνα. Ως κατασκευαστικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν η 
λάσπη, το άχυρο, το ξύλο. «... Δεν είχαμε και νερό τότε και πηγαίναμε εκεί στου Πανδίρη 
[βρύση στο κτήμα του Πανδίρη], παίρνανε νερό και φτιάχνανε με χώμα πλιθιά και μετά τα 
κουβαλούσαν στο χωριό και χτίζανε τα σπίτια τους. Όταν πρωτοήρθανε, μέχρι να χτίσουν τα 
σπίτια τους, μένανε σε αντίσκηνα από τον Αύγουστο του 1922 μέχρι το 1923. Ήρθε ξυλεία 
από τον εποικισμό [υπηρεσία αποκαταστάσεως προσφύγων] για να φτιάξουν τα σπίτια τους 
και δεν ερχόταν άνθρωπος να τους τα μοιράσει, τα είχανε στην αποθήκη, και τελικά 
ανέλαβαν κάποιοι δικοί μας και τα μοιράσανε.200» Λόγω έλλειψης άχυρου (δεν υπήρχε ακόμη 
παραγωγή δημητριακών), το μετέφεραν από τα γειτονικά χωριά, την Επανωμή, Ζουμπάτες 
[Τρίλοφος], Πλαγιάριον. Ακολούθησαν ατομικές προσπάθειες για βελτίωση της υποδομής με 
πρόσθετα υλικά, τούβλα, κεραμίδια, αχυροσοβά. «Το σπίτι του γείτονα, είχε περισσότερα 
τούβλα από πλιθιά, πιο καλοστεκούμενο και τα κεραμίδια ίσια βαλμένα, καθόμουνα και τα 
χάζευα. Ένα μπρούμυτα, ένα ανάσκελα, βυζαντινά τα λένε. Είχε και το φούρνο της γειτονιάς, 
όπου ψήναμε όλοι τα ψωμιά μας, δίνοντας το δικαίωμα, μια φουσκωτή [τύπος ψωμιού] ήταν. 
Πώς τα κατάφερνε να έχει αυτά τα παραπανίσια από μας, δεν το κατάλαβα.201

Ο καταστροφικός σεισμός, το 1932, επέφερε την ισοπέδωση της Ιερισσού και 
προξένησε σοβαρές ζημιές στις κατασκευές, κτιριακές και άλλες, περιοχών της Χαλκιδικής 
και της Θεσσαλονίκης. Κατά την ανασυγκρότηση της υποδομής, πρόσφυγες μάστορες 
δίδασκαν στους εντόπιους χτίστες την τεχνική του ανάγλυφου σοβά και διακόσμησης στην 
εξωτερική τοιχοποιία

» Στις αυλές 
δημιουργήθηκαν κήποι, με λαχανικά και δένδρα. Ποτίζονταν από τα απόνερα της κουζίνας, 
που διοχετεύονταν μέσω αγωγού. 
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. Μικρές εγκαταστάσεις κατασκευής τούβλων και κεράμων, 
χειροποίητων, εξυπηρέτησαν μέρος της ζήτησης. 

 
2.2.4. Παραγωγή και διανομή ενέργειας, φωτός, υδάτων, ψύχους. 
 
 
Η κινητήρια δύναμη που χρειάζονταν τα χωριά για τις οικονομικές δραστηριότητες 

και την καθημερινή διαβίωση προέκυπτε από τη φύση, από το νερό και τον άνεμο. Οι μύλοι 
εκμεταλλεύονταν την ενέργεια που παραγόταν από την κίνηση του νερού. Στα τέλη του 19ου 
προστέθηκαν μηχανικοί μύλοι με κινητήρια δύναμη τον ατμό. Στον 20ό αιώνα, λειτούργησαν 
μύλοι με καύσιμα, στις ελαιοπαραγωγούς περιοχές μηχανικά ελαιοτριβεία. Στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης, η πόλη, η οποία διέθετε τις αναγκαίες υποδομές –μεταξύ αυτών, 
ηλεκτροδότηση– από το 19ο αιώνα ως εκ της επένδυσης ξένων κεφαλαίων για τη λειτουργία 
της βιομηχανίας, εμπορίου και μεταφορών, κινούνταν στην κατεύθυνση του τεχνικού 
εκσυγχρονισμού. Η ύπαιθρος, αντιθέτως, καθηλώθηκε στην υπανάπτυξη. Σε κώμες και σε 
κεφαλοχώρια, ελλείψει ηλεκτρικού φωτός, φανάρια στερεωμένα επάνω σε πασσάλους ή σε 
τοίχους σπιτιών ανάβονταν το βράδυ από τον εντεταλμένο για αυτή την εργασία φανοκόρο. 
Μέσα στις κατοικίες, χρησιμοποιούνταν κεριά και λάμπες πετρελαίου. Οι λάμπες λουξ 
                                                      
199 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
200 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., συνεντεύξεις Ιωάννης Γεωργιάδης (γεν. 1951, 
γονείς καταγόμενοι από το Τζιμόβασι Σμύρνης), Σουλτάνα Κυζιλτζά (γεν. 1946), Ανδρέας 
Μαρτάκης (γεν. 1935), Φώτης Μάρτης-Μαρτάκης (γεν. 1925 «συνταξιούχος, απόφοιτος 
δημοτικού, έγγαμος με δύο παιδιά, γονείς πατέρας από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, η μάνα 
από τη Μηχανιώνα της Μικράς Ασίας»). 
201 Ibid. 
202 Cf. παράδειγμα Λιαριγκόβης στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



τοποθετούνταν σε επιλεγμένους χώρους, συνήθως στο καφενείο του χωριού203. Το χωριό 
Χορτιάτης είχε τον κεντρικό δρόμο φωτισμένο με φανάρια204. Στις δεκαετίες 1920 και 
1930, κινήσεις σημειώθηκαν στις μακεδονικές κώμες στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος205, με μηδαμινή πρόοδο στα χωριά λόγω της ένδειας και των αντιξοοτήτων. Στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής Καλαμαριάς, μία ατομική επιχείρηση παραγωγής 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησίας Παβεζόπουλου, ιδρύθηκε το 1934, με έκταση 
της δραστηριότητάς της στο Νέον Ρύσιον Αλιέων [Αρετσού], Καλαμαριά, Κουρή και 
Κατιρλή. Καλυπτόταν η ηλεκτροδότηση 2-3 χιλιάδων οικιών. Η κίνηση της γεννήτριας 
επιτυγχανόταν με μηχανή εσωτερικής καύσεως, με πετρέλαιο ως καύσιμο206

 
.  

Η ύδρευση εξυπηρετούνταν στην ύπαιθρο από τα παρακείμενα ποτάμια, από 
πηγές, πηγάδια. Κατά περίπτωση, οι πηγές παρείχαν γάργαρο νερό, τα πηγάδια 
τροφοδοτούνταν από επιφανειακές υπόγειες δεξαμενές με νερό εξαιρετικής ποιότητας207. 
Εάν δεν διαταράσσονταν τα οικοσυστήματα, η κάθαρση των υδάτων από παθογόνους 
μικροοργανισμούς ήταν απρόσκοπτη. Στους οικισμούς με οργανωμένη ύδρευση, 
υδραγωγοί, κατασκευασμένοι από πηλό, μετέφεραν το νερό, με φυσική ροή, από την πηγή 
του έως ορισμένα τελικά σημεία, όπου κρήνες, γούρνες και ποτίστρες εξυπηρετούσαν την 
κατανάλωση από τους ανθρώπους και τα ζώα. Το χρησιμοποιημένο νερό παροχετευόταν 
σε αυλάκια για το πότισμα των μπαξέδων. Στα χωριά με γηγενείς μουσουλμάνους, η 
χρήση του νερού της βρύσης εξυπηρετούσε τα θρησκευτικά καθήκοντα, με την 
προσέλευση των πιστών για την πλύση ποδιών, χεριών και προσώπου πριν από την 
προσευχή. Η διαδικασία ενδεχομένως επαναλαμβανόταν δύο ή τρεις φορές καθημερινά. 
Στο χωριό Σέδες [Θέρμη], το κάλεσμα του μουεζίνη από το μιναρέ του χωριού ήταν επίσης 
πρόσκληση των χωρικών στην τήρηση της εν λόγω θρησκευτικής διαδικασίας, στην 
παρακείμενη κρήνη. Μέσα σε κατοικημένους χώρους, ένα προηγμένο σύστημα ροής των 
υδάτων σε αυλάκι, στο πλάι του δρόμου, εξυπηρετούσε τα παρόδια σπίτια. Στις βρύσες με 
νερό πόσιμο, συλλεγόταν καθημερινώς από τις γυναίκες μία ποσότητα μέσα σε μετάλλινα 
γκιούμια ή πήλινες στάμνες και μεταφερόταν στο σπίτι. Όπου το πόσιμο νερό διέθετε 
ποιότητα, υφίστατο εμπορική εκμετάλλευση από τους πλανόδιους νερουλάδες, με 
μεταφορά του και πώληση στα νοικοκυριά208

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η περίπτωση του ποταμού Αξιού συνιστούσε, επί 
οθωμανικής κυριαρχίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα οικιακής χρήσης ποτάμιων υδάτων. Στα 
παρακείμενα χωριά Βαλμάδα [Ανατολικόν] και Κουλακιά [Χαλάστρα], οι πλημμύρες 
κατέληγαν σε ολοκληρωτικές καταστροφές, με κατάρρευση σπιτιών, ξερίζωμα δένδρων, 
κατακλυσμό καλλιεργειών, πνίξιμο ζώων, ώστε, το 19ο αιώνα, να οδηγηθούν γηγενείς ομάδες 
σε μετανάστευση. Οι χωρικοί δεν μπορούσαν να κατασκευάσουν πηγάδια για την προμήθεια 
νερού, λόγω του προσχωσιγενούς ασταθούς εδάφους και των ελών που σχηματίζονταν από 
τις πλημμύρες. Όλες οι ανάγκες, ακόμη και σε πόσιμο νερό, καλύπτονταν απευθείας από το 
ποτάμι. Οι γυναίκες γέμιζαν τις στάμνες στην όχθη και τις μετέφεραν στα σπίτια. Τα ύδατα, 
θολά, χρώματος φαιού, εξαιτίας της αιωρούμενης ιλύος, ήταν πλήρη παθογόνων 
μικροοργανισμών. Μαζί με τη μαλάρια (ελονοσία), νόσο ενδημική εξαιτίας της ανάπτυξης 
του ανωφελούς κώνωπος στα στεκούμενα νερά της πεδιάδας, οι ασθένειες από τη χρήση 
μολυσμένου πόσιμου νερού δημιουργούσαν πρόσθετο αρνητικό παράγοντα στη δυσμενή 
εικόνα της υγιεινής στην παραποτάμια περιοχή

. 
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203 Cf. παράδειγμα κώμης Κατερίνης στο Ελευθεριάδου et al., Η ιστορία της Κατερίνης..., op. 
cit. 

. Στους άλλους οικισμούς της περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, η τροφοδότηση εξασφαλιζόταν από πηγές και πηγάδια. Στα Δρυμίγκλαβα 

204 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
205 Cf. περίπτωση Κατερίνης στο Ελευθεριάδου et al., Η ιστορία της Κατερίνης..., op. cit. 
206 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
207 Cf. Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. 
208 Cf. παράδειγμα της κώμης Κατερίνης στο Ελευθεριάδου et al., Η ιστορία της Κατερίνης..., 
op. cit. 
209 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 



[Δρυμός], τα άφθονα νερά της περιοχής του χωριού κάλυπταν τις ανάγκες του, με την παροχή 
τους σε πολλές βρύσες. Από τις πηγές, υδραγωγοί οδηγούσαν με φυσική ροή μεγάλες 
ποσότητες σε γούρνες για τις ανθρώπινες ανάγκες και ποτίστρες για τα ζώα. Αλλού τα νερά 
ανάβλυζαν στην επιφάνεια του εδάφους, ανάμεσα σε πλατάνια και λεύκες. Εάν η ροή 
δυνάμωνε, πλημμύριζε το χώρο μέχρι τους μπαξέδες. Το χώμα διαβρωνόταν και σχημάτιζε 
λάκκους. Στο κέντρο του χωριού, υπήρχαν πέντε βρύσες, που τροφοδοτούνταν από πέτρινο 
κανάλι και διοχέτευαν το νερό σε ισάριθμες γούρνες, κατασκευασμένες επίσης από πέτρα210. 
Στο όρος Χορτιάτη, οι πηγές διέθεταν μεγάλες ποσότητες νερού, υδρεύοντας την πόλη της 
Θεσσαλονίκης επί αιώνες. Πέτρινος υδραγωγός, καλυμμένος με πλάκες, τοποθετημένος στη 
διαδρομή από το βουνό βορειοδυτικά έως την άνω περιοχή της πόλης (Άνω Πόλη), κατέληγε 
σε δεξαμενή στη μονή Βλατάδων. Κατά το Μεσοπόλεμο, παλαιά δεξαμενή, ευρισκόμενη στη 
διασταύρωση των οδών Κρίσπου και Αγίας Σοφίας, τροφοδοτούνταν μέσω αγωγού από τις 
πηγές με άφθονο νερό211. Τα νερά που έρρεαν από το Χορτιάτη ακολουθούσαν μία διαδρομή 
μέσω περιοχής χωριού Αρσακλή [Πανόραμα] και χωριού Σέδες [Θέρμη] και χύνονταν στο 
Θερμαϊκό Κόλπο. Άλλο ποτάμι μετέφερε νερά μέσω περιοχής χωριού Ισενλή [Μερσινούδα] 
και Καγιά Τσαλή - Κραν [Τριάδιον], καταλήγοντας στον ποταμό Ανθεμούντα και τελικώς 
στο Θερμαϊκό. Τρίτη υδάτινη διαδρομή μέσω περιοχής χωριού Τροχανλή [Λακκιά] κατέληγε 
επίσης στον ποταμό Ανθεμούντα. Οι γειτονικοί προς το όρος Χορτιάτη οικισμοί διατήρησαν 
την ικανότητα συντήρησης των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων χάρη στο 
νερό, με μόνη εξαίρεση το Ισενλή (μετά την αναχώρηση των ανταλλάξιμων μουσουλμάνων, 
το 1923, οι εγκατασταθέντες πρόσφυγες σύντομα το εγκατέλειψαν). Όμοια ζωτικότητα 
εξασφάλισαν, στις περιοχές που αρδεύονταν από τον ποταμό Ανθεμούντα, τα χωριά 
Βασιλικά και Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός]. Στη Χαλκιδική, τα νερά του όρους 
Χολομώντος ρύθμισαν την πληθυσμιακή κατανομή στην περιφέρειά του. Στην περιοχή του 
Νεοχωρίου, το μέρος που επιλέχθηκε για τη διαμονή των κατοίκων μειονεκτούσε ως προς τις 
κλιματολογικές συνθήκες, ευρισκόμενο σε ανήλια πλευρά, διέθετε όμως άφθονο νερό. Ήταν 
το κριτήριο που υπερίσχυσε σε σχέση με την επιλογή εγκατάστασης στους πρόποδες του 
απέναντι βουνού, όπου η θέση ήταν προσήλια αλλά χωρίς νερό212. Στη δεκαετία 1920, 
γεωτρήσεις για αναζήτηση αρτεσιανού ύδατος, επίσης γεωτρήσεις μεγάλου βάθους και 
εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων για την πλήρωση δεξαμενών, πραγματοποιήθηκαν 
στη διάρκεια μίας γενικευμένης προσπάθειας για την επίλυση του υδροδοτικού προβλήματος. 
Μέχρι το 1930 καλύφθηκαν στοιχειωδώς οι ανάγκες στις κώμες με έργα κατασκευής 
υδραγωγείων, πρόσληψη ειδικευμένων μηχανικών για την παρακολούθηση της λειτουργίας 
των συστημάτων, επέκταση των δικτύων πέρα από τις δημόσιες κρήνες έως τις κουζίνες των 
σπιτιών. Αντίστοιχος αγώνας αναλήφθηκε στο κάθε χωριό. Στην περιοχή της Καλαμαριάς, 
στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης, κατ’ αρχάς το αστικό δίκτυο υδροδότησε, εκ 
περιτροπής και για ορισμένες ώρες ημερησίως, δημόσιες κρήνες στα προσφυγικά οικοδομικά 
τετράγωνα. Μέχρι τη δεκαετία 1930, εγκαταστάθηκαν συστήματα άντλησης και συλλογής 
του νερού, με οικοδόμηση μικρών δεξαμενών στο Κατιρλή, Νέα Κρήνη, Κουρή, Νέον 
Ρύσιον Αλιέων [Αρετσού]. Το σύστημα ύδρευσης του νεότευκτου συνοικισμού Χαριλάου –
στα χωράφια ανατολικά της πόλης στην κατεύθυνση προς τα χωριά Καπουτζήδες [Πυλαία] 
και Αρσακλή [Πανόραμα]– συνδέθηκε με τους προσφυγικούς οικισμούς στις παρυφές της 
Καλαμαριάς213. Στην εγγύς περιοχή του Θερμαϊκού όπου οικοδομήθηκε το προσφυγικό 
χωριό Περαία, οι ανάγκες των κατοίκων εξυπηρετήθηκαν από δύο πηγές. Το νερό 
διοχετευόταν σε γούρνες στις παρυφές του οικισμού. Η βρύση του Πανδίρη, με άφθονη 
παροχή, κάλυπτε, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, τις οικιακές 
απαιτήσεις, το πότισμα των ζώων, την άρδευση των χωραφιών, την παραγωγή πλίνθων για 
τις οικοδομικές εργασίες. Το πόσιμο νερό συγκεντρωνόταν μέσω σωλήνος σε μία στέρνα και, 
από εκεί, σε βρύσες του χωριού214

                                                      
210 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 

. Στα άνυδρα μέρη, η υπηρεσία εποικισμού κατέληξε στη 

211 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12,13-2-1926. 
212 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
213 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
214 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 



επιλογή της υδροδότησης μέσω γεωτρήσεων μεγάλου βάθους. Οι ποσότητες επαρκούσαν 
μονάχα για τις οικιακές ανάγκες. Αστυνομικές διατάξεις απαγόρευαν, με ποινή επιβολής 
προστίμου, το ξόδεμα για άλλες χρήσεις –οικοδομικές εργασίες, πότισμα μπαξέδων–. Στο 
προσφυγικό χωριό Νέα Μηχανιώνα, τροφοδοτούνταν κοινόχρηστες κρήνες, τοποθετημένες 
στα οικοδομικά τετράγωνα, με επιπλέον παροχή νερού στην παραλία για την εξυπηρέτηση 
των πλοιαρίων215

 
. 

Η παραγωγή πάγου ως ψυκτικού μέσου σε κλίμακα βιοτεχνική επιτεύχθηκε στο όρος 
Χορτιάτη από τους κατοίκους του ομώνυμου χωριού, με αποστολή του προϊόντος στην αγορά 
της Θεσσαλονίκης κατά τους θερινούς μήνες. Κατά τα παλαιότερα χρόνια και εν συνεχεία 
στον 20ό αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι παγοποιοί μετέφεραν το 
προϊόν, τυλιγμένο με τσουβάλια για επιβράδυνση της τήξης, πάνω σε άλογα και οχήματα 
στην πόλη προς πώληση. Οι εγκαταστάσεις παγοποιίας στο Χορτιάτη ήταν λάκκοι (τρύπες), 
ανοιγμένοι σε ανήλιες τοποθεσίες κοντά στην κορυφή. Η διάταξη του παγοποιείου προέβλεπε 
δύο λάκκους. Ο ένας (η «μπάρα») ήταν πλατύς ρηχός, ο άλλος (το «μαγαζί») βαθύς στενός. Η 
τεχνική συνίστατο στην πλήρωση της «μπάρας» με νερό, το οποίο, κατά τις χειμερινές μέρες 
με ισχυρό ψύχος, μετατρεπόταν σε πάγο. Η επιφάνεια του πάγου θραυόταν επανειλημμένως 
ώστε νέα ποσότητα νερού, η οποία εν εναντία περιπτώσει –έχοντας την επιφάνεια παγωμένη– 
προστατευόταν από την ολική πήξη, να παγώσει επίσης. Τα κομμάτια πάγου φυλάσσονταν 
στο βάθος του «μαγαζιού», με ξερά φύλλα τριγύρω –λειτουργούσαν ως μονωτικό μέσο–, έως 
τη θερινή περίοδο216

 
. 

 
2.2.5. Μεταλλουργία. 
 
 
Η βιοτεχνική μεταλλουργία αναπτύχθηκε στην ύπαιθρο σε κλάδους οι οποίοι 

προσέφεραν τεχνική υποστήριξη στις οικονομικές δραστηριότητες των χωρικών, στις 
οικιακές ανάγκες της καθημερινής ζωής στα χωριά, στις πολιτιστικές ανάγκες τους. Τα 
εργαστήρια εξειδικευμένων τεχνιτών όπως σιδεράδες, πεταλωτές, γανωματήδες, αργυροχόοι, 
είχαν παραγωγή απαραίτητη για την κάλυψη των ανωτέρω λειτουργιών. Στην ύπαιθρο 
περιοχή Θεσσαλονίκης, ανώτερης κλίμακας μεταλλουργική εργασία υπήρξε σε 
πολυάνθρωπους συνοικισμούς στα περίχωρα της πόλεως. Στην Καλαμαριά, ιδρύθηκαν 
μηχανουργεία τα οποία δούλευαν με πελάτες τους παραλιακούς ψαράδες217

 
. 

 
2.2.6. Επεξεργασία ξύλου. 
 
 
Οι βιοτέχνες ξυλουργοί ασχολήθηκαν με κατασκευές, οι οποίες συνδέονταν με 

παραδοσιακές χρήσεις στην καθημερινή ζωή. Σε δασωμένες περιοχές με εκλεκτές ποιότητες 
ξυλείας,  η κλίση προ ς την ξυλουργική τέχνη ήταν διαδεδομένη218. Το κόψιμο ξύλων 
προορισμένων για κάλυψη αναγκών –οικιακών και άλλων– παραγωγής θερμότητας, το 
πλέξιμο καλαθιών και κοφινιών με πρώτη ύλη βέργες, η χρησιμοποίηση ξύλων για το 
φτιάξιμο σκευών (γαβάθες, μπούκλες [ξύλινα παγούρια]), η κατασκευή ειδικών εργαλείων ή 
πολιτιστικών αγαθών όπως οι γκλίτσες και φλογέρες, αντιστοιχούσαν σε χαρακτηριστικές 
ξυλουργικές ειδικότητες, αναπτυγμένες στη μακεδονική χειροτεχνία και μανιφατούρα219

                                                      
215 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 

. 
Υποτυπώδη εργαστήρια είχαν παραδοσιακό χειροκίνητο εξοπλισμό, το σφυρί και την 

216 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
217 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
218 Cf. παράδειγμα της πιερικής ξυλείας στο Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
219 Cf. παράδειγμα της Λιαριγκόβης στο Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



τανάλια, το ροκάνι, την πλάνη, το πριόνι, το τρυπάνι, το σκεπάρνι220. Το δυναμικό των 
ειδικευμένων τεχνιτών ανανεώθηκε με άλλους, πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή. Μεταξύ τους, ήταν οι ειδικευμένοι στην κοπή ξυλείας από κορμούς δένδρων των 
δασών, παραγωγή κάρβουνου από δασική ξυλεία, λεπτουργία. Ορισμένοι πρόσφυγες από τη 
Θράκη ήταν άφθαστοι καρροποιοί221, άλλοι ήταν ειδικοί στις οικοδομικές εργασίες 
(κουφωματάδες, παραθυράδες, σκαλάδες, επιπλοποιοί εντοιχισμένων στοιχείων). Στο 
προσφυγικό χωριό Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, εγκαταστάθηκαν μάστορες βαρελάδες 
(κατασκευαστές βαρελιών), γνώστες των τεχνικών αποθήκευσης του κρασιού στην 
αμπελουργική περιοχή της παλιάς Μεσημβρίας222. Στους παραθαλάσσιους προσφυγικούς 
συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, διαθέσιμα κεφάλαια από ανταλλάξιμες 
περιουσίες επενδύθηκαν στον κλάδο ναυπήγησης μικρών ξύλινων σκαφών. 
Ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες (ταρσανάδες ή καρνάγια) ιδρύθηκαν στο Νέον Ρύσιον 
Αλιέων [Αρετσού], στο Καραμπουρνάκι, στην παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρυσίου Αλιέων 
και Μίκρας, στις οποίες απασχολούνταν εμπειροτέχνες γνώστες των τεχνικών των σχετικών 
ξυλουργικών εργασιών. Οι υποδομές περιλάμβαναν τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, μη 
στεγασμένες, και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους223

 
. 

 
2.2.7. Επεξεργασία δέρματος. 
 
 
Η βυρσοδεψία, παραδοσιακή τέχνη, στράφηκε στην επεξεργασία ντόπιων δερμάτων, 

προερχόμενων από την κτηνοτροφία ή από τη θήρα, και στην κατασκευή δερμάτινων ειδών. 
Τα τσαρούχια, σανδάλια, κουντούρες (γυναικείες παντόφλες), σάγματα για τα υποζύγια, 
βούρτσες, ιμάντες, ήταν προϊόντα δραστηριοτήτων σε κλίμακα οικοτεχνίας και μικρής 
επιχειρηματικής χειροτεχνίας. 

 
 
2.2.8. Υφαντουργία. 
 
 
Οι ορεσίβιοι της υπαίθρου ανέπτυξαν την υφαντουργία σε κλίμακα οικοτεχνίας και 

μανιφατούρας. Στα χωριά των Πιερίων, υφαίνονταν στον αργαλειό, με τράγιο μαλλί, αδρά 
υφάσματα (σκουτιά), για το ράψιμο ενδυμάτων (κάπες) στα ο πο ία οι μακριές τρίχες δεν 
επέτρεπαν την ύγρανση από τη βροχή και τα χιόνια. Η παραγωγή υπερέβαινε τα 200 
φορτώματα ετησίως224. Για την περαιτέρω επεξεργασία του υφαντού, λειτουργούσαν τα 
μαντάνια (μηχανές εφοδιασμένες με κόπανους, οι οποίοι, με τη ροή του νερού, αποκτούσαν 
κίνηση και επέφεραν επανειλημμένα δυνατά κτυπήματα στα ρούχα μέχρις ότου συσφιχθούν 
οι μάλλινες ίνες και χνουδιάσουν) και οι νεροτριβές (τεράστιοι ξύλινοι κάδοι, ύψους δύο 
μέτρων και διαμέτρου στο άνω στόμιο δύο μέτρων και στον πάτο 40 εκατοστομέτρων, 
γεμάτοι με υφαντά, στους οποίους το νερό έπεφτε με ορμή και τα ανάδευε). Η διαδικασία 
διαρκούσε μερικές ώρες. Στα χωριά του όρους Χολομώντα, στη Χαλκιδική, οι γηγενείς είχαν 
αναδείξει την οικιακή παραγωγή στον αργαλειό σε παραδοσιακή τέχνη. Στη Λιαρίγκοβα 
[Αρναία], υφαίνονταν από τις γυναίκες μάλλινα, βαμβακερά ή μεταξωτά είδη, τα οποία 
βάφονταν με χρώματα ανεξίτηλα, παραγόμενα από φυτά και ορυκτά της περιοχής. Το 
εμπόρευμα διακινούνταν επί αιώνες στο εσωτερικό της οθωμανικής επικράτειας μέχρι το 
Μοναστήρι (Μπίτολα)225

                                                      
220 Ibid. 

. Στο Νεοχώρι, οι γυναίκες έφτιαχναν τα ρούχα από μαλλί. Οι 
άνδρες φορούσαν μία υφαντή φανέλα, και από πάνω κιλότα, πουκάμισο και γιλέκο (ο 

221 Cf. παράδειγμα των Καϊλαρίων στο Κελάρη, Καϊλάρια..., op. cit. 
222 Cf. Αραμπατζή, Μεσημβρία..., op. cit., συνέντευξη Κλεάνθης Πετρίδης, 7-2-2006. 
223 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
224 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
225 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



ντουλαμάς), ενώ οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούσαν υφαντά παντελόνια (μπενεβρέκια). Οι 
γυναίκες φορούσαν ένα εσωτερικό μακρύ παντελόνι (βρακί), πουκάμισο, φόρεμα, ποδιά, 
πλεκτές κάλτσες, πλεκτές παντόφλες (τα τιρλίκια)226.  Η επό μενη σημαντική παραγωγή 
υφαντών ήταν στον κλάδο της ταπητουργίας (χαλιά, κιλίμια, βελέντζες, φλοκάτες). Η 
παραγωγή του Νεοχωρίου προωθούνταν στο  Άγιον Όρο ς και ευρύτερα στην ο θωμανική 
Μακεδονία227. Μετά την έλευση των προσφύγων, οι ειδικευμένοι ταπητουργοί επανέλαβαν 
τις δραστηριότητες υπό την εποπτεία της υπηρεσίας εποικισμού, με ορισμένα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Η εισαγωγή μηχανικής τεχνολογίας στην παραγωγή, στη δεκαετία 1930, 
εκσυγχρόνισε την κλωστική και ταπητουργία. Στον προσφυγικό συνοικισμό της Καλαμαριάς, 
κατά τη βαθμιαία μετατροπή του υπαίθριου περιβάλλοντος σε αστικό, ιδρύθηκε από 
πρόσφυγα ένα νηματουργείο, το οποίο απασχολούσε τριάντα εργάτριες. Η πρώτη ύλη για την 
παραγωγή μάλλινης κλωστής εισαγόταν από το εξωτερικό. Η λειτουργία διακόπηκε επί 
γερμανικής κατοχής, λόγω καταστροφής των εγκαταστάσεων από πυρκαγιά228

 
. 

 
2.2.9. Δευτερογενής επεξεργασία καπνού. 
 
 
Σύμφωνα με την άφθαστη εμπειρία των μουσουλμάνων της Μακεδονίας, η χωρική 

επεξεργασία (στο χωριό, στο σπίτι του καλλιεργητή) διεκπεραιωνόταν πριν από την 
αποστολή του προϊόντος στα κέντρα καπνεργασίας. Η τεχνική προέβλεπε το χωρισμό των 
καπνοφύλλων από τον παραγωγό σε ποιότητες. Τα φύλλα αρμαθιάζονταν (πέρασμα, με 
βελόνα, μίας κλωστής στο μίσχο του κάθε φύλλου) και τοποθετούνταν σε ξηραντήρια (ξύλινα 
τελάρα), σε σκιερό μέρος μέχρι να μαραθούν. Στη συνέχεια τα τελάρα μεταφέρονταν στον 
ήλιο. Εάν έβρεχε, σκεπάζονταν προς αποφυγή της υγρασίας. Τον Οκτώβριο, ακολουθούσε το 
«παστάλιασμα». Τα μέλη της αγροτικής οικογένειας –με τη συνδρομή ημερομίσθιων 
εργατών, εάν οι ποσότητες ήταν μεγάλες– ξαρμάθιαζαν τις δέσμες φύλλων. Ξεχώριζαν τα 
φύλλα, απομακρύνοντας τα ακατάλληλα, και, χρησιμοποιώντας 50-70 από αυτά, σχημάτιζαν 
ένα παστάλι (σειρά, στην οποία τα φύλλα συμπιέζονταν, ώστε να ταιριάσουν το ένα επάνω 
στο άλλο, να λάβουν το ένα το σχήμα του άλλου, να κολλήσουν). Η επόμενη φάση ήταν η 
δεματοποίηση. Σε μία κάσα (ξύλινο πλαίσιο με βάση 70 επί 50 εκατοστόμετρα και ύψος 160 
εκατοστόμετρα), τοποθετούσαν στο κάτω μέρος ένα χονδρό ύφασμα (τσούλι). Μέσα στην 
κάσα, ταίριαζαν τα παστάλια σε οριζόντιες σειρές και, όταν αυτή γέμιζε, περιτύλιγαν το 
τσούλι και το έδεναν με τριχιές (λεπτά σχοινιά καμωμένα από μαλλί αιγός), πρώτα με όρθιο 
το δέμα, μετά πλαγιάζοντας αυτό από τη μία πλευρά, ύστερα από την άλλη πλευρά. Το κάθε 
δέμα τοποθετούνταν σε θέση «γκιλίτς» (όρθιο, με τα παστάλια σε οριζόντια θέση). Εάν ο 
καιρός ήταν ομιχλώδης –αυξημένη υγρασία–, τοποθετούσαν το δέμα «πλάκα» (το 
πλάγιαζαν). Ακολουθούσε η διαπραγμάτευση πώλησης των καπνών στον έμπορο και η 
μεταφορά τους στα κέντρα καπνεργασίας (πόλεις και χωριά όπου είχαν γίνει επενδύσεις σε 
κτισμένη υποδομή και υπήρχε προσέλευση καπνεργατών). Στα κτίρια καπνεργασίας 
(καπναποθήκες), το προϊόν υποβαλλόταν στην κλασσική επεξεργασία και δεματοποίηση. Οι 
εργασίες αυτής της φάσης απαιτούσαν υψηλού βαθμού καπνεργατική εμπειρία. Οι εργάτες 
αχταρματζήδες έλυναν το δέμα χωρικής επεξεργασίας, έκαναν διαλογή των δεσμών 
(παστάλια), τις βούρτσιζαν με ένα μαλακό πανί ώστε να απομακρυνθούν οι ξένες ύλες και τις 
τοποθετούσαν σε γύρους (τάβλες). Ο γύρος μεταφερόταν στο σαλόνι (ενιαίος χώρος εργασίας 
των εργατών, στην καπναποθήκη) και παραδιδόταν σε ένα ντενκτσή (ειδικευμένος εργάτης 
κλασσικής επεξεργασίας). Ο ντενκτσής διέλυε τα παστάλια φύλλο προς φύλλο και κρατούσε 
μόνο το προϊόν άριστης ποιότητας, προωθώντας τα φύλλα δεύτερης διαλογής στις 
πασταλτζούδες (γυναίκες βοηθοί). Αράδιαζε μπροστά του τα φύλλα πρώτης διαλογής, τα 
συνδύαζε βάσει ποιότητας, μεγέθους, χρώματος, και συναρμολογούσε ένα μάτσο (ποσότητα 
φύλλων που χωρούσαν στην παλάμη του). Με πολλά μάτσα, έφτιαχνε σειρές (τα 
                                                      
226 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
227 Ibid. 
228 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



«μπαστούνια»), μήκους 60 έως 80 εκατοστομέτρων. Για τη δημιουργία ενός δέματος, 
χρησιμοποιούσε μία κάσα, στρωμένη με τσούλι και με χαρτί από πάνω, στην οποία 
τοποθετούσε 52 μπαστούνια. Όταν γέμιζε η κάσα, προσέθετε στις άκρες τα «δουλέματα» 
(παστάλια φτιαγμένα από φύλλα κατώτερης πο ιό τητας) για την προ φύλαξη των καλών 
ποιοτήτων, τύλιγε το τσούλι, έδενε τις τριχιές (με τον ίδιο τρόπο όπως στη χωρική 
επεξεργασία) και παρέδιδε το δέμα στον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος. Εκεί, 
εκτελούνταν εξίσου λεπτή εργασία από τους στιβαδόρους (εργάτες ειδικευμένοι στη 
συντήρηση του συσκευασμένου προϊόντος), οι οποίοι «έκαναν τα δέματα αλαμπούρα» (στον 
αποθηκευμένο όγκο των δεμάτων, με τη μία σειρά πάνω στην άλλη, άλλαζαν τη θέση τους 
τοποθετώντας τα επάνω δέματα στο δάπεδο και αντιστρόφως) για να διευκολύνουν τον 
αερισμό των φύλλων. Η εργασία απαιτούσε άκρα προσοχή, διότι συνέπιπτε με την περίοδο 
εξέλιξης των χημικών αντιδράσεων ζύμωσης στο εσωτερικό του φύλλου, με επικρεμάμενο 
τον κίνδυνο αλλοίωσης (σήψη) και καταστροφής του προϊόντος. Για να ταξιδεύσει το 
εμπόρευμα από την καπναποθήκη στους αγοραστές, οι ραφτάδες (ειδικότητα αμειβόμενη με 
το κομμάτι) αφαιρούσαν τα εσωτερικά τσούλια –χαλάρωναν τις τριχιές και «τραβούσαν τα 
μπόσικα»– και έραβαν εξωτερικό τσούλι πάνω από τους ιμάντες229. Η καπνεργασία με 
εφαρμογή της κλασσικής επεξεργασίας των φύλλων αποτέλεσε, την πιο εύκαιρη επιλογή για 
τους πρόσφυγες, επί ελληνικής εποχής, για τον προσπορισμό του μεροκάματου. Κατά 
χιλιάδες, γυναίκες και άνδρες εντάχθηκαν στο επάγγελμα230

                                                      
229 Cf. Dagkas, Recherches..., op. cit. 

. Στα τέλη της δεκαετίας 1920, 
εμφανίσθηκε σύγχρονη μέθοδος, η «τόγκα», η οποία γενικεύθηκε έως το 1932, εκτοπίζοντας 
την παλαιά κλασσική. Την επιμελημένη επεξεργασία διατήρησαν οι επιχειρήσεις μόνο για 
μικρές ποσότητες ακριβού προϊόντος, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη βελτίωση των 
χαρμανιών (μείγματα ποιοτήτων, για την οργανοληπτική βελτιστοποίηση). Με τη νέα 
επεξεργασία, που αποτέλεσε καμπή στην τεχνική, επιτυγχανόταν ο βασικός σκοπός –η 
αποτροπή της σήψης των φύλλων– με μικρότερο κόστος. Η υστέρηση βρισκόταν στην 
κατώτερη εμφάνιση του προϊόντος, για το οποίο η επιδίωξη των ενδιαφερομένων 
(υψηλόμισθοι καπνεργάτες) ήταν να προσφέρεται ως προϊόν πολυτελείας (επεξεργασία με 
την κλασσική μέθοδο –άρα, διατήρηση των υψηλών εργατικών αμοιβών). Σύμφωνα με την 
τεχνική της τόγκας, ο εργάτης έφτιαχνε ένα χαρμάνι με φύλλα διαφόρων ποιοτήτων 
(προηγουμένως, γινόταν διαλογή σε πολλές ποιότητες). Με το χαρμάνι, δημιουργούσε μία 
θημωνιά (σωρός), την οποία περνούσαν μέσα από ένα κόσκινο, ώστε να αποχωρισθούν τα 
«κιριντιά» (σπασμένα κομμάτια φύλλων) και η ξένη ύλη (χώμα, σκόνη) που προσμειγνυόταν 
κατά τον αερισμό. Τα άρτια φύλλα έπεφταν σε ένα τελάρο, ξύλινο ή πάνινο, σε ποσότητες 30 
περίπου χιλιογράμμων. Ο εργάτης έριχνε τα φύλλα σε μία τροχήλατη κάσα. Αυτή είχε 
διαστάσεις βάσης 40 επί 80 εκατοστόμετρα και ύψος 120 εκατοστόμετρα, με σίδερα τριγύρω 
–για να μη ανοίγει–, με καπάκι κινητό και με μία πλευρά κενή, η οποία έφερε εγκαρσίως τρία 
κανάτια (σανιδάκια) στερεωμένα σε υποδοχές που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Πριν αρχίσει η 
τοποθέτηση των φύλλων μέσα στην κάσα, ο εργάτης είχε φροντίσει να βάλει ένα τσούλι στον 
πάτο, όπως στην κλασσική επεξεργασία. Ρίχνοντας τα φύλλα με το ένα χέρι στην κάσα, με το 
άλλο τα συμπίεζε σταθερά, μέχρις ότου φθάσουν σε ύψος 5 εκατοστομέτρων. Έθετε μία 
λεπτότατη ξύλινη σανίδα (κόντρα-πλακέ) διαστάσεων ίσων με τη βάση της κάσας (η σανίδα 
κόντρα-πλακέ είχε ένα σπάγκο περασμένο στην άκρη), ξαναέβαζε φύλλα και ούτω καθ’ εξής, 
τοποθετώντας συνολικώς μέχρι 10 κόντρα-πλακέ, ύψους 50 εκατοστομέτρων. Μετέφερε την 
κάσα στην πρέσσα του καταστήματος. Η πλάκα της πρέσσας πίεζε το κινητό καπάκι της 
κάσας και συμπίεζε το περιεχόμενο επί 5 λεπτά της ώρας. Ο εργάτης επέστρεφε στη θέση του 
και συμπλήρωνε το κενό στην κάσα με νέα φύλλα, τα πατούσε με το χέρι, τα μετέφερε πάλι 
στην πρέσσα για συμπίεση και συνέχιζε μέχρις ότου φθάσουν τα συμπιεσμένα φύλλα στα 
χείλη της κάσας. Για να κρατούνται τα φύλλα πατημένα, υπήρχαν τρύπες στις αντικριστές 
πλάγιες πλευρές της κάσας, μέσα από τις οποίες περνιόντουσαν σιδερόβεργες. Το προϊόν 
παραδιδόταν κατόπιν στο ράφτη. Αυτός αφαιρούσε τα τρία πλαϊνά κανάτια της κενής 
πλευράς, η οποία ήταν πλέον ανοικτή για να μπορεί να βγει το δέμα. Τραβούσε τη «μάνα» (η 
άκρη από το τσούλι), έβγαζε έξω το δέμα, αφαιρούσε τα κόντρα-πλακέ έλκοντας τους 

230 Cf. Κουγιουμτζή, Δράμα..., op. cit. 



σπάγκους τους και έραβε το δέμα. Η διαφορά της μεθόδου από το παρελθόν ήταν ότι, στην 
κλασσική επεξεργασία, η διαλογή των φύλλων γινόταν κατά ποιότητα, χρώμα και λοιπά 
χαρακτηριστικά, με κατάταξη σε πέντε κατηγορίες, από τις οποίες φτιάχνονταν τα 
μπαστούνια, ενώ στην τόγκα συμπτύχθηκαν οι πέντε κατηγορίες σε τρεις, με προσφορά στο 
εμπόριο της πρώτης μόνο κατηγορίας σε αποδεκτή τιμή ενώ των δύο επόμενων σε μειωμένη 
τιμή. Η πολιτική για προσφορά φθηνού προϊόντος στην κατανάλωση (σιγαρέττα) 
συμφωνούσε με την καινοτομία στην επεξεργασία των καπνοφύλλων. Στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης, μία εκ των εστιών της επεξεργασίας των εκλεκτών μακεδονικών καπνών, οι 
αρχικές διαμαρτυρίες των καπνεργατών για εκφυλισμό της ειδικότητάς τους κάμφθηκαν. Νέα 
κέντρα καπνεργασίας λειτούργησαν στην ύπαιθρο, στο Σωχό, στο Ζαγκλιβέρι.  

 
 
2.3. Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας. 
 
 
2.3.1. Η δυνατότητα επικοινωνίας. 
 
 
Τα χερσαία και θαλάσσια δίκτυα μεταφορών, τα δίκτυα επικοινωνιών, στη 

Μακεδονία εντάσσονταν σε ένα άυλο πλέγμα, το οποίο συνέβαλλε στην πρόοδο της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας προς ένα μοντέρνο σύστημα οικονομικών ανταλλαγών, 
κοινωνικών δομών, πολιτιστικής επαφής, όμως η καθυστέρηση της εκβιομηχάνισης στη χώρα 
συντήρησε τις αναχρονιστικές παραγωγικές σχέσεις. Οι δυνατότητες επικοινωνίας 
επιβλήθηκαν εκ των άνω, όχι λόγω μίας πίεσης εκ μέρους των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά 
μέσω της παρέμβασης του διεθνούς κεφαλαίου για την ευχερέστερη διείσδυση στις ντόπιες 
αγορές. Συναφείς υλικές υποδομές (δρόμοι, κτίρια, σκάφη, καλωδιακές επικοινωνίες, 
εκπαιδευμένο προσωπικό) κατασκευάζονταν κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη 
σφαίρα του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, και παραλλήλως αντίστοιχα άυλα δίκτυα 
διαμορφώνονταν.  

 
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η διαδρομή από το Χορτιάτη προς την πόλη 

αποτυπωνόταν, μεταξύ του όρους και των ανατολικών περιχώρων αυτής, με δύο 
διακλαδώσεις εν συνεχεία δυτικώς, προς την Πύλη Βαρδαρίου μέσω Ασβεστοχωρίου η 
πρώτη και προς την ακρόπολη (Γεντί Κουλέ) μέσω των ύπερθεν λόφων η άλλη. Κατά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι στρατιωτικές προτεραιότητες ώθησαν σε πύκνωση του 
δικτύου, με την εγκαινίαση διαδρομών προς το Αρσακλή [Πανόραμα], το Αρδαμέριον, τη 
λίμνη Κορώνεια (Αγίου Βασιλείου)231

 

. Στα πεδινά, η νότια ύπαιθρος περιοχή προς τη 
Χαλκιδική ήταν κατά το μάλλον ή ήττον προσβάσιμη. Οι θαλάσσιες διαδρομές γύρω από τις 
τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής και απέναντι στα παράλια του όρους Ολύμπου 
υποκαθιστούσαν τις χερσαίες, με υπέρβαση των αδυναμιών συγκοινωνιακής επαφής των 
διαφόρων περιοχών. 

Η προφορική ενημέρωση στην ύπαιθρο ήταν διαδεδομένη πρακτική. Ο κλητήρας του 
κοινοτικού καταστήματος αντικατέστησε τους τελάληδες του παρελθόντος στη 
γνωστοποίηση των εντολών της κεντρικής αρχής. Οι εγγράμματοι διάβαζαν στο καφενείο, εις 
ευήκοον όλων, τις εφημερίδες που σπανίως έφθαναν στο χωριό.  

Η γραπτή επικοινωνία (ταχυδρομική υπηρεσία) στην ύπαιθρο στηρίχθηκε στην 
κατασκευή ενός νέου πολιτισμού, ο οποίος εδραιωνόταν στο βαθμό που υποχωρούσε ο 
αναλφαβητισμός. Σε ορισμένα μέρη, υπήρχε ταχυδρομικό γραφείο από την οθωμανική εποχή. 
Ο έφιππος ή πεζός ταχυδρόμος χρειαζόταν μερικές ώρες για να μεταφέρει τις επιστολές στον 
προορισμό τους. Οι αστοιχείωτοι αγρότες αποτείνονταν στο γραφιά του χωριού για το 
γράψιμο μίας επιστολής. Στις δεκαετίες μετά τη μακεδονική ενσωμάτωση στην Ελλάδα και 
έως τη γερμανική κατοχή, ο αγροτικός διανομέας διεκπεραίωνε τη μεταβίβαση της 
                                                      
231 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 



αλληλογραφίας στον κάθε τόπο. Για το κάλεσμα των χωρικών, χρησιμοποιούσε την 
ταχυδρομική σάλπιγγα. Στην περιοχή Ανθεμούντος, στο Σέδες, ο ταχυδρομικός σάκκος 
μεταφερόταν από τη Θεσσαλονίκη έως τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου με την οδική 
παράκαμψη σύνδεσης του χωριού (απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου), όπου αφηνόταν, 
για να τον παραλάβουν οι άνθρωποι της κοινότητας. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, οι 
προσφυγικοί συνοικισμοί εξυπηρετούνταν από τοπικά ταχυδρομικά παραρτήματα. Στην 
περιοχή Καλαμαριάς, δύο διανομές κάλυπταν τις κατοικίες προς το Καραμπουρνάκι και προς 
το Ρύσιον Αλιέων232

 
. 

 
2.3.2. Εμπόριο, αγορά, πίστη. 
 
 
Για μακρά περίοδο, το μικρεμπόριο στην ύπαιθρο ήταν κυρίως ανταλλακτικό. 

Μικρές ποσότητες αγροτικών προϊόντων προσφέρονταν έναντι των εμπορευμάτων των 
πλανόδιων πωλητών, με αξίες χρήσης που λογίζονταν ως ανταλλακτικές αξίες βάσει ενός 
κοινά αποδεκτού μέτρου. Η διάθεση της σοδειάς, κτηνοτροφικών προϊόντων και άλλων ειδών 
περιωπής, για παράδειγμα επεξεργασμένων προϊόντων όπως ο καπνός, γινόταν με αντίτιμο σε 
χρήμα. 

Η απήχηση της αγοράς ως θεσμού στις προκαπιταλιστικές δομές της οθωμανικής 
υπαίθρου,  με τη μορφή του παζαριού στις πόλεις και κώμες,  βρήκε αποδοχή στην ύπαιθρο 
μέσω των πανηγύρεων. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το πρώτο βήμα ένταξης στις 
παραδόσεις των χριστιανών χωρικών ήταν οι ιερές πανηγύρεις στο Άγιον Όρος, αφιερωμένες 
στη μνήμη αγίων. Περαιτέρω, στη συνείδηση αυτών η θρησκευτική πανήγυρις έλαβε το 
χαρακτήρα της συνεύρεσης, όπου ικανοποιούνταν πολιτιστικές ανάγκες τους (θρησκευτικός 
εορτασμός, φαγοπότι, οινοποσία), επίσης όμως της ευκαιρίας για συμμετοχή στις λειτουργίες 
της αγοράς. Σε ορισμένα μέρη, ο θεσμός συνέστησε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Η 
ζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμα, πραγματοποιούμενη στις αρχές Σεπτεμβρίου προς τιμήν του 
πολιούχου αγίου του χωριού, είχε σημαντικότερο τον εμπορικό χαρακτήρα. Επί πέντε ή έξι 
ημέρες, προμηθευτές και καταναλωτές συνέρρεαν, επιδιδόμενοι σε συναλλαγές με 
αντικείμενο ζώα βοσκής, μεγάλα και μικρά (αγελάδες, αιγοπρόβατα), υποζύγια (όνους, 
βόδια), μεταφορικά (άλογα, ημιόνους). Πωλήσεις επίσης ειδών οικιακής χρήσης –υφαντά, 
δερμάτινα– λάμβαναν χώρα233

Στη δεκαετία 1920, οι πρόσφυγες συνεισέφεραν στην αναζωογόνηση της αγοράς. 
Στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, οι ψαράδες των παραθαλάσσιων προσφυγικών χωριών 
έφερναν τα αλιεύματα στα ενδότερα προς ανταλλαγή με χρειαζούμενα αγροτικά προϊόντα, 
φρούτα, λαχανικά, αποξηραμένους καρπούς. Οι παραγωγοί του Νέου Ρυσίου Αγροτικού 
μετέφεραν σταφύλια, όσπρια και άλλα προϊόντα προς πώληση στην αγορά του αστικού 
κέντρου, με ιππήλατα οχήματα (αραμπάδες)

. Άλλες εμποροπανηγύρεις καθιερώθηκαν στον Άγιο 
Πρόδρομο –στους πρόποδες του όρους Χολομώντος–, στο Γαλαρινό –επί του ποταμού 
Ανθεμούντος–.  

234

Το εμπόριο απέκτησε σύγχρονη μορφή στην περίοδο προ του Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πολέμου. Στις πόλεις και κώμες της Μακεδονίας, εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές οργανώθηκαν, 
αντιγράφοντας το παραδοσιακό παζάρι, με εγκατάσταση μικρών παραπηγμάτων στους 
καθορισμένους χώρους. Μικρέμποροι πουλούσαν τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, 
οικοδομικά υλικά, ξυλεία. Παραπλεύρως, κάρρα ή φορτηγά αυτοκίνητα είχαν σιτηρά από τα 
περίχωρα. Στα χωριά, οι αγρότες απευθύνονταν για τις προμήθειές τους σε μικρές 
επιχειρήσεις (μαγαζιά), στεγασμένες σε παράγκες κοντά στην κεντρική πλατεία. Στο Σέδες, 

. Οι καπνοκαλλιεργητές ανέμεναν στο χωριό 
τους μεσίτες και εμπόρους για να πουλήσουν την παραγωγή. 

                                                      
232 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
233 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρία Παναγιώτης Μουχτιδιώτης. 
234 Cf. Τσιβιτόπουλος, op. cit. 



για παράδειγμα, η τοπική αγορά περιλάμβανε παντοπωλεία, λαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, 
υποδηματοποιεία, αρτοποιεία, σιδηρουργεία, καπνοπωλεία235

Η κίνηση της οικονομίας με κεφαλαιικούς όρους μετατόπισε τις λειτουργίες του 
χρήματος από την τοκογλυφία στο τραπεζικό σύστημα, με ανάθεση του δανεισμού στην 
Εθνική και στην Αγροτική Τράπεζα. Οι αγρότες, ιδιαίτερα οι πρόσφυγες στα χωριά, 
βρέθηκαν υπερχρεωμένοι μετά από χρηματοδοτήσεις για οικοδόμηση σπιτιών και για 
αγροτικό εξοπλισμό. Οι περισσότεροι δήλωναν αδυναμία να ανταποκριθούν, στις συνθήκες 
της οικονομικής κρίσης μετά το 1929. 

. 

 
 
2.3.3. Υπηρεσίες. 
 
 
Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, συναντιούνταν, κατά το Μεσοπόλεμο, στο χωριό τα 

επαγγέλματα του δημοσίου και δημοτικού υπαλλήλου, του διδάσκαλου, γιατρού, δικηγόρου, 
συμβολαιογράφου, χωροφύλακα, ιερέα. Στην περίπτωση του Σέδες, υπήρχαν το 1937 
καφενεία, κουρεία236

 
. 

                                                      
235 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 18, 2-7-1937. 
236 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 18, 2-7-
1937. 



 
 
3. Τάξεις και στρώματα στην κοινωνία της υπαίθρου. 
 
 
Στο μωσαϊκό της κοινωνικής δημογραφίας στην ύπαιθρο, ήταν διακριτές οι 

κατηγορίες των αγροτών, εργατών, των μικρών (και μεσαίων, σε ορισμένες περιπτώσεις) 
«αστικών» στρωμάτων του χωριού. 

Ο μετασχηματισμός των αγροτικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Ευρώπη, σε 
ορισμένες φάσεις και στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκτυλίχθηκε σε ένα 
γενικό πλαίσιο, γεωγραφικό, δημογραφικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, εντός του 
οποίου οι διαρθρωτικοί μετασχηματισμοί της βιομηχανικής επανάστασης περιέλαβαν την 
εισαγωγή τεχνολογίας και ακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας, τις θεσμικές και 
ιδεολογικές προσαρμογές στις νέες συνθήκες237. Στην οθωμανική επικράτεια, αφ’ ετέρου, με 
τη συνεχιζόμενη στασιμότητα ή αργή βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα, 
σοβούσε η αδυναμία επίτευξης συσσώρευσης κάποιας μορφής (αγαθών, χρήματος, 
κεφαλαίων), απαραίτητης για δημογραφικές και οικονομικές αναδιαρθρώσεις. Η 
απορρόφηση πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου από εσμούς κεφαλοχωρίων, 
η συρροή του στο δίκτυο των πόλεων, ήταν για μακρό χρόνο ανολοκλήρωτες κοινωνικές 
εξελίξεις. Μέσα σε ένα καθεστώς κλειστής - ανταλλακτικής οικονομίας, επιβίωναν 
μουσουλμάνοι και χριστιανοί, απασχολούμενοι στα τσιφλίκια και στις μικρές ατομικές 
ιδιοκτησίες. Στο παράδειγμα της γεωγραφικής περιοχής της δυτικής Μακεδονίας, στο 
Βογατσικόν, όπου, από τα πολύ παλιά χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης 
ήταν φυτεμένο με αμπέλια, οι γυναίκες κάλυπταν τις ανάγκες της παραγωγής εκτός από το 
σκάψιμο που απαιτούσε μυϊκή δύναμη και το κλάδεμα που ήταν ειδική εργασία, 
διεκπεραιωνόμενη από αγροτεργάτες αμπελουργούς. Ο προσπορισμός εισοδήματος από τους 
αγρότες ήταν αντίστοιχος προς την ποσότητα σταφυλών (υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο 
οκάδες)238. Σε έτερο παράδειγμα, στην ανατολική Μακεδονία, οι αγρότες στην εύφορη 
περιοχή της κώμης Δεμίρ Χισάρ [Σιδηρόκαστρον] ανάλωναν την ατομική εργασία στην 
καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, καπνού, βάμβακος, αμπέλων239

                                                      
237 Cf. Derek H. Aldcroft, The European Economy 1750-1914. A Thematic Approach, 
Manchester University Press, Manchester 1994, ελληνική μετάφραση: Η ευρωπαϊκή 
οικονομία 1750-1914, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2005, pp. 93-135. 

. Στα βουνά της Μακεδονίας 
και Ηπείρου, οι εργασίες του κοινωνικού στρώματος που συνέθεταν οι ορεσίβιοι, βλάχοι, 
καραγκούνηδες, σαρακατσάνοι και άλλοι, συγκεντρώνονταν στην κτηνοτροφία, 
παρεμπιπτόντως στην υλοτομία, στην κατασκευαστική χρήση της πέτρας, σε ορισμένους 
άλλους τομείς που υπόσχονταν κέρδος. Στις διαθέσιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, που 
συντηρούσαν μεγάλους αριθμούς γιδοπροβάτων –εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια–, η 
βουκολική ζωή στα βουνά και χειμαδιά κυλούσε ήρεμα, στο παραδοσιακό περιβάλλον της 
οικονομικής, διανοητικής και πολιτιστικής αυτάρκειας. Συν τω χρόνω, οι συνθήκες, 
οικονομικές-κοινωνικές (εξέλιξη) και πολιτικές (κρατικά σύνορα στη Βαλκανική), 
διαφοροποιήθηκαν. Το φυσικό περιβάλλον δεν επαρκούσε για την εκτροφή υπερβολικού 
αριθμού ζώων. Η ακμάζουσα παραδοσιακή χειροτεχνία, με πρώτη ύλη το δέρμα και μαλλί (ο 
αμπάς, η κάπα, το σκουτί [ύφανση με τράγιο μαλλί], το κιλίμι, η βελέντζα), υπέστη 
αποδιοργάνωση οφειλόμενη στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού των βιομηχανικών προϊόντων, 
την ανατροπή του συστήματος ανταλλαγής γεωργικών ειδών με τη βαθμιαία εγκατάσταση 
δικτύου συγκοινωνιών. Στο δευτερογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας (νερόμυλοι), τα 
κόστη ορισμένων προϊόντων δευτερογενούς επεξεργασίας (αλεύρι) ήταν απαγορευτικά για 
την εισαγωγή τους στην εκχρηματισμένη οικονομία. Άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως 
τα τυροκομικά, διατήρησαν την αξία του εμπορεύματος, η νομαδική [μετακινούμενη] 
κτηνοτροφία συντηρήθηκε επ’ ολίγον. Η συνεχιζόμενη διαδικασία εκφυλισμού αυτής της 
παραδοσιακής οικονομικής δραστηριότητας έστρεψε τους ορεσίβιους σε επιλογές 

238 Cf. Καραδήμου, Βογατσικό..., op. cit. 
239 Cf. Γεωργοπούλου, Η ιστορία του Σιδηροκάστρου..., op. cit. 



μετατροπής της σύνθεσης του κεφαλαίου τους, από ζωικό σε χρηματικό, το οποίο 
επενδύθηκε σε αγορά γης. Οι χρησιμοποιούμενοι ελεύθερα ή ενοικιαζόμενοι, προηγουμένως, 
μικρολειμώνες και λειβάδια μετατράπηκαν σε έγγεια ιδιοκτησία των ποιμένων. Αστικά 
ακίνητα, σπίτια και οικόπεδα, στο χωριό και στην πόλη αποκτήθηκαν, ομοίως. Για τη 
συντήρηση των κοπαδιών, το νέο στρώμα ιδιοκτητών στράφηκε από τα αυτοφυή φυτά στα 
καλλιεργούμενα, το τριφύλλι και άλλα. Βαθμηδόν η στροφή ολοκληρωνόταν με τη σπορά 
δημητριακών, βιομηχανικών φυτών (βάμβαξ, καπνός), οπωροκηπευτικών. Στη μερίδα των 
στρωμάτων βλάχικων πληθυσμών τα οποία προσαρμόσθηκαν ταχύτερα στην οικονομική-
κοινωνική εξέλιξη, εμφανίσθηκε, εναλλακτικά για την απόκτηση καλύτερου εισοδήματος ή 
σε περιόδους κρίσης, η απασχόληση με επαγγέλματα του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, 
τεχνικής ή εμπορικής φύσης ή του κλάδου των υπηρεσιών. Αργότερα, όταν οι αλλαγές 
έλαβαν χαρακτήρα μόνιμο, οι πρώην τσομπάνηδες αφομοιώθηκαν πλήρως240

Η κοινωνική διαστρωμάτωση που παρατηρούνταν, κατά την περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας, στις ομάδες ορεινών κτηνοτρόφων, απόρροια της εποχής κατά την οποία η 
ληστεία και λεηλασίες αποτελούσαν εγγενές συμπλήρωμα της νόμιμης τάξης στην ύπαιθρο, 
συνιστούσε την ορεινή μικρογραφία του συστήματος εν ισχύι. Τα τσελιγκάτα, εξέλιξη 
παλαιότερων μορφών κοινωνικής οργάνωσης –αυτής που στηριζόταν στην οικογενειακή 
ιδιοκτησία–, κατάλοιπο της πατριαρχικής κοινωνίας, μετέτρεψαν τις στάνες σε μικρές 
κοινωνικές μονάδες που διέθεταν τα προκαπιταλιστικά χαρακτηριστικά της εταιρικής σχέσης, 
την ανιδιοτέλεια και ευθύνη έναντι αλλήλων, αλληλεγγύη, αλληλοπροστασία. Παρά τους 
άγραφους καταστατικούς σκοπούς του συνεταιρισμού, αναπαρήγαγαν, αναπόφευκτα, 
πλευρές της ταξικής διαφοράς, την άνιση κατανομή των πόρων, την εκμετάλλευση ενός 
στρώματος από άλλο. 

. Διαπιστώνεται 
ότι το μοντέλο της κινητικότητας των πληθυσμών της υπαίθρου, με την εποχιακή 
μετανάστευση από το βουνό στον κάμπο, στην πραγματικότητα υπέσκαπτε το οικονομικό-
κοινωνικό ιδιότυπο της ορεινής κτηνοτροφίας. Με την απίσχναση των οικονομικών πόρων 
του βουνού, που μεταφέρονταν στο πεδινό χωριό, στην τελική φάση το μοντέλο ανατράπηκε. 
Η μνήμη του βουνού παρέμεινε μονάχα ως παράδοση, ως υπόβαθρο πολιτιστικό που 
μεταδιδόταν από τους πρεσβύτερους στις νεώτερες γενεές, με όλο και μικρότερη εμβέλεια. 

 
 
3.1. Αγρότες. 
 
 
3.1.1. Αγροτικές κοινωνικές δομές. 
 
 
Η οργάνωση της εργασίας, κατά συνέπεια ο κοινωνικός διαχωρισμός των ανθρώπων 

σε ομάδες προσδιοριζόμενες από τα κοινά χαρακτηριστικά και συμφέροντα των μελών τους, 
υπάκουε, εντός των δομών της οικονομικής - κοινωνικής οθωμανικής πραγματικότητας και 
των ασήμαντων αναδιαρθρώσεων, σε ένα εξωοικονομικό καταναγκασμό (επιβολή του 
μοντέλου με πολιτικά μέσα, με στήριξη στον κρατικό μηχανισμό καταστολής), ο οποίος 
οδηγούσε σε αυξανόμενη αναντιστοιχία των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών 
δυνάμεων. Στην ορεινή οικονομία, οι ταξικές αντιθέσεις δεν ήταν ακραίες. Στην κοινωνική 
δομή και στον κοινοτικό βίο των μελών του τσελιγκάτου [παραγωγική συνεταιριστική 
μονάδα εκ 15-20 οικογενειών που ανήκαν στην ίδια φάρα], ο γενάρχης τσέλιγκας, ιδιοκτήτης 
των μέσων παραγωγής (καλύβες, εγκαταστάσεις, εργαλεία), κατείχε εκτός ενός σοβαρού 
ζωικού κεφαλαίου (χιλιάδες γιδοπρόβατα) το κοινωνικό επίσης κεφάλαιο. Ήλεγχε τους μη 
υλικούς πόρους που συνέδεαν την ομάδα του με το κοινωνικό περιβάλλον, επιλύοντας τα 
προβλήματα συνεργασίας και διεξαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων εντός αυτού, 
προνοώντας για την εξεύρεση βοσκότοπων και ζωοτροφών, για τις χρηματικές δοσοληψίες. 
Συμμετείχε, ωστόσο, στην κατανομή της χειρωνακτικής εργασίας όπως οι άλλοι, επιδείκνυε 
                                                      
240 Cf. συναφή στοιχεία για βλάχους στο Μπάφα, Η οικονομική-κοινωνική και πολιτισμική 
ανάπτυξη του ορεινού χωριού Συρράκο...., op. cit. 



δικαιοσύνη στο μοίρασμα των κερδών (διανομή βάσει αριθμού μελών οικογένειας και 
μεγέθους του οικογενειακού ζωικού κεφαλαίου). Αποκρύπτονταν οι ταξικές αποστάσεις στο 
εσωτερικό της κοινοπραξίας, που όμως υπήρχαν. Ορισμένοι συντελεστές διαμόρφωσης 
διαφορών τάξης συνδέονταν με το γεγονός του μη αιρετού του αξιώματος του τσέλιγκα –σε 
περίπτωση διαφωνιών, οι οικογένειες, χωρίς να διαθέτουν τη δυνατότητα αντικατάστασης 
του επικεφαλής, αποχωρούσαν προς άλλο τσελιγκάτο–. Επίσης, στην κοινωνία του 
τσελιγκάτου ενσωματώνονταν οι δουλευτάρηδες, άτομα με την ιδιότητα του 
απασχολούμενου με κοινωνικά (ή και οικονομικά) εξαρτημένη σχέση εργασίας (υποτακτικοί 
του τσέλιγκα), μεταξύ αυτών οι ιδιοκτήτες μεταφορικών ζώων (αγωγιάτες), ειδικευμένοι 
τυροκόμοι, μικροί ιδιοκτήτες ζωικού κεφαλαίου, μισθωτοί εργάτες (βοσκοί)241

Στην πεδιάδα, ο εξωοικονομικός καταναγκασμός, με την εφαρμογή των κανόνων του 
αναχρονιστικού οθωμανικού θεσμικού πλαισίου υπό την απειλή επιβολής τους βιαίως, 
συντηρούσε τις μεγάλες γαιοκτησίες (τσιφλίκια). Η γαιοκτησία με τη μορφή του τσιφλικίου 
επικρατούσε μέχρι τον 20ό αιώνα, με διάφορες επιβιώσεις κατά περιοχή όπως η υποχρέωση 
αγγαρείας, το δικαίωμα του τσιφλικούχου στην παρθενοφθορία, η απαγόρευση αυθαίρετης 
μετοίκησης του κολλήγου από το τσιφλίκι, που ισοδυναμούσαν με ένα είδος προσωπικής 
δουλείας. Τα παλαιά έθιμα της καλλιέργειας της γης με το σύστημα της μορτής [μερίδιο της 
παραγωγής που έδιδε ο καλλιεργητής στον ιδιοκτήτη], τα οποία κάλυπταν τον κολλήγο, είχαν 
φθαρεί.  Στο  παράδειγμα της περιο χής Αγίου Μάμα Χαλκιδικής,  το  χωριό  ανήκε σε ένα 
εκτεταμένο κτήμα, ιδιοκτησίας Τούρκου αξιωματούχου. Σύμφωνα με το τοπικό εθιμικό 
σύστημα, οι κολλήγοι διέμεναν μέσα σε αγροτεμάχια, σε σπίτια ιδιοκτησίας του 
τσιφλικούχου. Η μόνη ατομική περιουσία ήταν τα κινητά αντικείμενα και τα ζώα. Η εργασία 
του καλλιεργητή, πολύωρη και σκληρή, χαρακτηριζόταν από χαμηλή απόδοση εξαιτίας της 
στασιμότητας των μέσων παραγωγής. Ένα δένδρο στο κάθε χωράφι διευκόλυνε τον έλεγχο 
της γης και των ανθρώπων από τον επιστάτη. Η καλλιέργεια απέδιδε σοδειά, από την οποία 
ένα μέρος φυλασσόταν για τη σπορά της επόμενης χρονιάς, δεύτερο μέρος παραδιδόταν στον 
επιστάτη και το υπόλοιπο προοριζόταν για τη συντήρηση της αγροτικής οικογένειας. Οι 
εθιμικοί κανόνες ήταν απαράβατοι, οι ασυμμόρφωτοι εκδιώκονταν από το τσιφλίκι

. Οι εν λόγω 
σχέσεις ενείχον το στοιχείο της εκμετάλλευσης του ασθενέστερου και επιβολής εξουσίας από 
τον ισχυρότερο. Η ιεραρχία στο τσελιγκάτο προσέδιδε στον τσέλιγκα το προφίλ που 
διέθεταν, στην κοινωνική πυραμίδα της οθωμανικής υπαίθρου, οι ευρισκόμενοι στην κορυφή. 
Τον τοποθετούσε στον κύκλο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ελίτ. 

242. Σε 
άλλα μέρη, ο εξωοικονομικός καταναγκασμός δεν λειτούργησε γραμμικά. Παραλλήλως προς 
την κοινωνική δομή του τσιφλικίου, διαφορετικά χαρακτηριστικά οικονομικού - κοινωνικού 
περιεχομένου εμφανίσθηκαν και αναπτύχθηκαν. Το πιο ρωμαλέο συστατικό μέρος της 
αγρο τικής κοινωνίας απο χώρησε από τα τσιφλίκια και τις πατριές, με κατεύθυνση προ ς τα 
κεφαλοχώρια243. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οικιστικοί πυρήνες δυσπροσάρμοστων 
χωρικών επέζησαν επί του όρους Χορτιάτη, στην περιοχή Ανθεμούντος, στη Χαλκιδική. Στο 
χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κατά το 19ο αιώνα γαίες 
ιδιόκτητες –κατόπιν εξαγοράς– ή ξένης κυριότητας ως ελεύθεροι καλλιεργητές244. Στις 
κώμες, περί τα τέλη της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία, η κοινωνική 
διαστρωμάτωση οριζόταν από την οικονομική - επαγγελματική ταυτότητα των κατοίκων, όχι 
πλέον από την κοινωνική προέλευση. Τα κοινωνικά στρώματα, πλην των πλουσίων 
(γαιοκτήμονες), διαχωρίζονταν σε μεσαία (νοικοκυραίοι, έμποροι, επαγγελματίες) και 
κατώτερα (φτωχοί γεωργοί, κτηνοτρόφοι, εργάτες, υπάλληλοι)245

                                                      
241 Cf. συναφή στοιχεία για σαρακατσάνους στο Φλώρου, Κάριανη..., op. cit., και για τους 
βλάχους στο Μπάφα, Η οικονομική-κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του ορεινού χωριού 
Συρράκο...., op. cit. 

. 

242 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
μαρτυρίες Μάμας Αυγερινός, Παναγιώτης Μουχτιδιώτης. 
243 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 414-421. 
244 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
245 Cf. περίπτωση Πολυγύρου στο Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 



Η ύπαρξη ταξικών διαφορών οδήγησε το κοινωνικό σύστημα εν ισχύι στην απαίτηση 
μίας κοινής ομολογίας αποδοχής αυτών. Η κοινωνική ιεραρχία όφειλε να είναι διακριτή. Στο 
ζήτημα της δημόσιας εμφάνισης, ο κανόνας για τις ενδυμασίες επέβαλλε στους χωρικούς των 
δύο φύλων τη δήλωση της οικονομικής και επαγγελματικής ομάδας στην οποία ανήκαν 
(γεωργός, κτηνοτρόφος, μεταφορέας, εργάτης, μάστορας, έμπορος), σε αντίστιξη με τα 
διακριτικά στο ντύσιμο των μελών των προνομιούχων στρωμάτων246

 
. 

 
3.1.2. Το ελληνικό αστικό καθεστώς και το ζήτημα της γης.  
 
 
Επί ελληνικής κυριαρχίας, το εισαχθέν στη Μακεδονία αστικό σύστημα και η 

κοινωνική απελευθέρωση των διαφορετικών εθνικών πληθυσμών από τα κατάλοιπα των 
φεουδαρχικών δομών δεν προξένησαν θεαματικές αλλαγές λόγω της βραδείας εναρμόνισης 
της κοινωνικής ζωής με τους αστικούς θεσμούς, ως και της έκτακτης εμπόλεμης κατάστασης 
μέχρι το 1922. Το αγροτικό ζήτημα παρέμενε επίκαιρο.  

Το πρόβλημα της γης ήταν άμεσο λόγω της ύπαρξης ακτημόνων και τσιφλικίων247. 
Σαρκαστικά σημείωνε ο Nίκος Καστρινός ότι «... κάθε επανάσταση στην Ελλάδα δεν 
απέβλεπε στην απόκτηση ενός άυλου και αιθέριου σπονδυλετού, όπως φαντάσθηκε ο 
υμνητής της ελευθερίας, αλλά είχε βάση καθαρά οικονομική». Η «επανάσταση» [αγώνας για 
την ανεξαρτησία] το 1821, σύμφωνα με τον Καστρινό, δεν ήταν παρά μία οξεία φάση του 
αγροτικού ζητήματος, το οποίο ακολούθως αναζωπυρώθηκε με την «απελευθέρωση» 
[ενσωμάτωση] της Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Στην προσπάθεια να λύσει ανώδυνα το 
πρόβλημα, η αστική τάξη πήρε αποφάσεις που κάλυπταν το ελάχιστο των αγροτικών 
αξιώσεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, τα διατάγματα περί απαλλοτριώσεων έχαναν 
την αξία τους σαν ρωσσικά ρούβλια248

Η νομική επέμβαση, μετά το 1917, στην οποία προχώρησε το αστικό καθεστώς, 
οδήγησε σε περιορισμένη απαλλοτρίωση τσιφλικίων στις σπουδαιότερες περιοχές της 
Μακεδονίας. Ορισμένοι ιδιοκτήτες μπέηδες συμβιβάσθηκαν ιδιωτικώς με τους κολλήγους για 
την εξαγορά τσιφλικίων. Αρνητικές εξελίξεις σημειώθηκαν, με το χειρισμό μεταβίβασης 
μεγάλων εκτάσεων των μπέηδων σε Έλληνες ευνοουμένους, αυλικούς του προτέρου 
καθεστώτος. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε το προηγούμενο της αγοράς 
τσιφλικίου από τον ιατρό Πρασακάκη, καταγόμενο εκ Χίου, στην περιοχή του χωριού 
Καπουτζήδες [Πυλαία]

. 

249, αγοραπωλησίες γης συμφωνήθηκαν. Το 1914, Έλληνες 
ενδιαφερόμενοι μερίμνησαν για τα συμφέροντά τους, συμπράττοντας με Τούρκους και 
Εβραίους κτηματίες για την ίδρυση συνδέσμων. Ο Κτηματικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης 
είχε ως καταστατικούς σκοπούς την προαγωγή των υλικών θεμάτων και υποστήριξη των 
συμφερόντων ακίνητης περιουσίας των μελών. Υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο 12 ιδρυτικά 
μέλη, εξ ων 4 Έλληνες, 4 Τούρκοι και 4 Ισραηλίτες, και εκλέχθηκε πρόεδρος ο Κλέων 
Χατζηλαζάρου250. Η Γεωργική Ένωσις συγκροτήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα των 
μελών ιδιοκτητών γαιοκτημόνων και πακτωτών. Επισήμως ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 
1915 στο ξενοδοχείο Όλυμπος-Πάλας από 15 Τούρκους (10 μπέηδες, 2 πασάδες και 3 
επιπλέον άτομα), 2 Ισραηλίτες, 1 Φράγκο, 7 Έλληνες. Επίλεκτα μέλη ήταν οι Κωνσταντίνος 
Αγγελάκης, Οσμάν Σαΐτ, Γιακό Μοντιάνο. Ως πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Χαρίσης251

                                                      
246 Cf. περίπτωση κατοίκων όρους Ολύμπου στο Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. 

. 

247 Cf. Ξενοφών Ζολώτας, Αγροτική Πολιτική, Τζάκα-Δελαγραμμάτικα, Αθήναι 1934, pp. 97-
106. 
248 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 7-7-1921. Ο Καστρινός, ιστορικό μέλος της ελληνικής 
σοσιαλδημοκρατίας, εκδότης της εφημερίδας Εφημερίς των Βαλκανίων, ήταν, εκείνη την 
εποχή, ηγετικό στέλεχος του κομμουνιστικού κόμματος [ΣΕΚΕ(κ)]. 
249 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
250 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 48, 
ημερομηνία αναγνώρισης 25-1-1915. 
251 Ibid., Νο 58, ημερομηνία αναγνώρισης 25-1-1915. Καταστατικόν, 5 pp. 



Εξ αυτών, ο Αγγελάκης είχε την κυριότητα εκτάσεων γης στην περιοχή Ανθεμούντος στο 
χωριό Ταγαρτζήδες [Ταγαράδες]. Άλλο σωματείο, η Ένωσις Δασοκτημόνων Μακεδονίας, 
είχε 11 ιδρυτικά μέλη –6 Έλληνες, 2 Ισραηλίτες, 3 μουσουλμάνοι–, με πρόεδρο τον Κ. 
Αντωνιάδη, και απέβλεπε στην προαγωγή των συμφερόντων των μελών252. Ενώπιον του 
φαινομένου των πρώην κολλήγων που παρέμεναν ακτήμονες, ο Αριστοτέλης Σίδερις, 
απολογούμενος εκ των υστέρων, θεωρούσε ότι η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης [κίνημα 
Εθνικής Αμύνης] δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τα προβλεφθέντα μέτρα για τη διανομή της γης 
διότι στην αρχή ήταν δυσκίνητη, ενώ μετά το 1920 ανατράπηκε253. Με τη μικρασιατική 
καταστροφή το 1922 και την πλημμύρα προσφύγων, τα δεδομένα άλλαξαν άρδην όταν 
διπλασιάσθηκαν οι κάτοικοι σε όλες τις γωνιές της Μακεδονίας. Το ιδιοκτησιακό ετέθη, εκ 
των πραγμάτων, ξανά επί τάπητος και, με το διάταγμα της 15ης Φεβρουαρίου 1923, εδόθη, 
σύμφωνα με τον Α. Σίδερι, «επαναστατική λύσις» (αναγκαστικά –αυτό το στοιχείο δεν 
αναφερόταν από το συγγραφέα–)254

 
. 

 
3.1.2.1. Οι γηγενείς στις νέες συνθήκες. 
 
 
Οι αγρότες των μακεδονικών χωριών δεν απόλαυσαν των ευκαιριών γνωριμίας με τις 

δομές του κεφαλαιικού συστήματος, τις αντιλήψεις που αποτυπώνονταν στους νέους 
θεσμούς, τις ιδέες της αστικής σκέψης. Οι πόλεμοι έως το 1918 ανάγκασαν τους πληθυσμούς 
που κατοικούσαν πλησίον των μετώπων και των εχθροπραξιών να μετακινηθούν, αφήνοντας 
εγκαταλελειμμένους τους αγρούς. Τα ζώα επιτάχθηκαν από το στρατό255. Οι χωρικοί 
έφθασαν στα όρια της εξοικονόμησης των προς το ζην και της αντοχής έναντι των 
προβλημάτων επιβίωσης. Μετά την ανακωχή, δρομολογήθηκε η ανασυγκρότηση της 
οικονομίας και ανασυντάχθηκαν προηγούμενες πνευματικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Οργανώθηκε η προσφορά βοήθειας στις γεωργικές εργασίες από 
στρατιωτικές ομάδες256. Εμπειρογνώμονες του Στρατού της Ανατολής υποστήριξαν στο 
Σέδες [Θέρμη] τις τοπικές εργασίες για την αποκατάσταση των δρόμων και του αεροδρομίου. 
Βελτίωσαν τις αλυκές στο Καραμπουρνού, αυξάνοντας τις ποσότητες άλατος που 
αποκομίζονταν, και εγκαινίασαν καλλιέργειες λαχανικών και φρούτων στις ελώδεις περιοχές 
της Μίκρας257. Το ζητούμενο, ωστόσο, ήταν η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, με πρώτη τη 
διανομή γης. Το 1919, ξεκίνησε, με την αποστολή στρατιωτικών ομάδων, η μέτρηση 
εκτάσεων προς απαλλοτρίωση258.  Το  πρό βλημα ήταν ο ξύ σε κώμες και χωριά ό πως ο  
Λαγκαδάς, Μπάλτζα [Μελισσοχώριον], Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], Επανωμή, Βασιλικά, που 
ασφυκτιούσαν περιβαλλόμενα από μετόχια και τσιφλίκια259

                                                      
252 Ibid., Νο 918, ημερομηνία αναγνώρισης 31-3-1928. 

. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι 
κατέφθαναν μετά το 1912 από την Τουρκία και μετά το 1917 από τη Ρωσσία, επιδείνωναν το 
αδιέξοδο. Στα τσιφλίκια της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής –το κυριώτερο οικονομικό 
δυναμικό της περιοχής–, οι μπέηδες είχαν στη δούλεψή τους, όπως επί οθωμανικής 

253 Cf. Αριστοτέλης Σιδέρις, Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν 
εκατονταετίαν (1833-1933), Παπαδογιάννη, Αθήναι 1934, pp. 171-186 (άγνωστο εάν ο 
συγγραφέας υπονοούσε ότι, αλλιώς –εάν οι φιλελεύθεροι δεν ανατρέπονταν–, θα το έλυναν). 
Ο Σιδέρις [Σίδερις],  βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1 9 1 5  με τις ψήφο υς των Εβραίων 
σοσιαλιστών, μετεξελίχθηκε σε συνεργάτη των φιλελευθέρων, υπουργό γεωργίας.  
254 Ibid., pp. 176-181. 
255 Cf. Ριζοσπάστης (Αθήνα), 11-4-1927. 
256 Cf. Archives Centrales de la Marine - France [ACM], 1BB7, 141, dossier Bulletins de 
renseignements 1919 : Légation de France en Grèce - Attaché Naval, Bulletin d'informations, 
Athènes 27-6-1919. 
257 Cf. Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de la France [AMAE], 
Europe, Grèce, 94, ff. 76-78 : M. Graillet à S. Pichon, Nº 95, Salonique 23-12-1918, 5 pp. 
258 Cf. ACM, 1BB7, 141, loc. cit. 
259 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-8-1921. 



κυριαρχίας, τους καλλιεργητές που ζούσαν μέσα στην ιδιοκτησία τους. Οι νύξεις για ανάγκη 
αλλαγών αντιμετωπίζονταν με σιωπή260. Το 1921, ο βουλευτής Σες Μπες μπέης, στη 
γαιοκτησία του στην Επανωμή, υποχρέωνε, με τη συνδρομή του χωροφύλακα, τους θεριστές 
(ανεξάρτητοι παραγωγοί των κεφαλοχωρίων, που προσλαμβάνονταν εποχιακά) να δουλεύουν 
με τιποτένια μεροκάματα261. Η αναντιστοιχία των παραγωγικών σχέσεων με την τρέχουσα 
εξέλιξη (αστική διαδικασία) ενίσχυσαν μεταξύ των χωρικών ένα πνεύμα αντίστασης. Οι 
αγρότες αρνούνταν να παραδώσουν τα χωράφια στους τσιφλικούχους. Τον Ιανουάριο 1921, 
στην Πορταριά Χαλκιδικής, ο Χατζή Οσμάν με δικαστικό κλητήρα αξίωσε από τους 
χωρικούς να του παραδώσουν το κτήμα του. Συνάντησε ένοπλη άρνηση και έφυγε 
άπρακτος262. Στην Κασσάνδρα, αντιπρόσωποι των κοινοτήτων Βάλτας [Κασσανδρεία], 
Κασσανδρινού, Φούρκας, Αθύτου, Αγίας Παρασκευής, Παλιουρίου, Καλάνδρας, Καψόχωρας 
[Πευκοχώρι], σε συνέλευση στις 29 Απριλίου 1921 στη Βάλτα συνέστησαν Σύνδεσμο 
Κοινοτήτων και εξέλεξαν επιτροπή για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των μοναστηριακών 
τσιφλικίων γύρω από τα χωριά υπέρ 1.500 οικογενειών ακτημόνων263. Τον Ιούνιο 1922, οι 
κάτοικοι του χωριού Χορτιάτη παραπέμφθηκαν στο κακουργιοδικείο διότι γκρέμισαν 
κτίσματα που τους εμπόδιζαν στην καλλιέργεια. Απαλλάχθηκαν264. Το Σεπτέμβριο 1922, 25 
άτομα κατέλαβαν τσιφλίκι στο Λέβεν [Βασιλούδι]. Παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της 
αυτοδικίας μετά βιαιοπραγιών265. Το τσιφλίκι της περιοχής Ματζάρηδων [Νέα Ραιδεστός] 
ήταν αντικείμενο διεκδίκησης από τους κατοίκους του γειτονικού χωριού Βασιλικά 
(καλλιεργούνταν από ιδιώτη, τον Κ. Αγγελάκη), με αίτημα την επίταξή του. Στα μετόχια των 
μοναστηρίων της Χαλκιδικής, καταγγέλλονταν η αναχρονιστική κατάσταση και τα μαρτύρια, 
που υφίσταντο οι καλλιεργητές από τους μοναχούς, και προβαλλόταν ομοίως η αξίωση να 
επιταχθούν266. Μετά από κυοφορία, η κυβέρνηση καθόρισε, το καλοκαίρι του 1922, 567 
κτήματα ως απαλλοτριωτέα, εξ ων σε μακεδονικές περιοχές τα 10 στη Δράμα, 53 στη 
Θεσσαλονίκη, 30 στην Κοζάνη, 4 στην Πέλλα, 14 στις Σέρρες, 20 στη Φλώρινα267. Στο χωριό 
Άγιος Μάμας Χαλκιδικής, για παράδειγμα, οι γηγενείς έλαβαν χωράφια μεγέθους που ποίκιλε 
αναλόγως των μελών της κάθε οικογένειας. Πρόσθετα τεμάχια δόθηκαν εν συνεχεία στους 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν επί τόπου μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών268. Θεσμικά, 
επενδύθηκε συνταγματικά η ιδιοκτησία στη γη, χωρίς να λείψουν οι παραφωνίες (στις 22 
Μαρτίου 1927, κατά τη συζήτηση για το άρθρο 19 του συντάγματος και τη διακήρυξη των 
αστών βουλευτών ότι η ιδιοκτησία [της γης] αποτελούσε δικαίωμα, οι διαφωνούντες 
υποστήριξαν ότι επιδεικνυόταν τσιφλικάδικη νοοτροπία και ότι οφειλόταν μία διερεύνηση 
της διαδικασίας κατά την οποία προέκυψε ιστορικά η κυριότητα της γης269). Ωστόσο, παρά 
την πρόοδο στο ζήτημα της ιδιοκτησίας, το φεουδαρχικό σύστημα φορολόγησης αυτής 
εξακολούθησε να έχει εφαρμογή. Η δεκάτη, κατάλοιπο της «τουρκοκρατίας», θεωρούνταν 
ότι αφαιρούσε από τον αγρότη οιαδήποτε επιθυμία για δημιουργικότητα και πρωτοβουλία 
(εξαιτίας του, μονάχα το 7% των εδαφών αξιοποιούνταν στην καλλιέργεια)270

                                                      
260 Cf. L’Opinion (Salonique), 24-10-1921. National Archives of the United States [DS], 
Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of Greece, 1910-1929, M 443, 
N° 5, 273-277, Leland Morris to State Dept. - Washington, Salonica 28-10-1921, 5 pp. 

, όμως η 
αδυναμία μεταρρύθμισης της φορολογίας συντήρησε τον αναχρονιστικό θεσμό, με διακοπή 

261 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-7-1921. 
262 Cf. Ριζοσπάστης, 22-1-1921. 
263 Cf. Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), 9-5-1921. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-5-1921. 
264 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-6-1922. 
265 Cf. Αρχείο Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, Ποινικαί Αποφάσεις, 5101-5300, 1923, Νο 
5226, 3-8-1923. 
266 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-4-1923. 
267 Ibid., 2-7-1922. 
268 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρία Π. Λαμπροπούλου. 
269 Cf. Ριζοσπάστης, 23-3-1927. 
270 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 96, ff. 9-16 : M. Graillet à S. Pichon, No 31, Salonique 1-3-
1919, 15 pp. 



και επανέναρξη (επί δικτατορίας Παγκάλου, το μέτρο επεκτάθηκε το 1926 σε περιοχές που 
ποτέ δεν την είχαν271

Η διανομή γης σήμανε την απογείωση των καλλιεργειών. Ενώ προηγουμένως, στο 
τσιφλίκι, υπήρχε μικρή εκτατική εκμετάλλευση, στη νέα κατάσταση οι μικροϊδιοκτήτες, 
απελεύθεροι κολλήγοι και πρόσφυγες, παρήγαγαν ποικιλία προϊόντων, που προσέθεσε 
οικονομικό πλεονέκτημα στη ζωή του χωριού

), μέχρι την οριστική κατάργηση το 1927. 
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. Η αγροτική οικονομία της υπαίθρου διέφερε 
από την πατριά ή την κολληγική οικογένεια του τσιφλικίου –τις μορφές που παρουσιάζονταν 
έκπαλε στη Βαλκανική και στην οθωμανική επικράτεια– στο ζήτημα της υπερεργασίας, μέσω 
της οποίας υπερφαλαγγίζονταν οι επιπτώσεις των κρίσεων στην παραγωγή και στην 
οικονομία. Η εντατικοποίηση αφορούσε στην εκμετάλλευση και της τελευταίας σπιθαμής 
γης. Η αυλή του σπιτιού μετατρεπόταν σε μπαξέ με φασόλια, κρεμμυδάκια, μαρούλια, η 
γωνιά του φράκτη σε χώρο οικόσιτων, το ισόγειο του σπιτιού σε εργαστήριο κρασιού. Το 
περίσσευμα προοριζόταν για το παζάρι. Επιδείχθηκε κοινωνική πειθαρχία, με την ένταξη των 
οικογενειών στις συλλογικές δράσεις (συνεταιρισμοί) κατά τον εκκεφαλαιοκρατισμό της 
οικονομίας. Οι ειδικεύσεις σε προϊόντα όπως ο καπνός, τα κουκούλια, απέδωσαν με σκληρή 
δουλειά ένα εισόδημα συμπληρωματικό.  

 
3.1.2.2. Η αποκατάσταση των προσφύγων. 
 
 
Μετά το 1912, πρόσφυγες που ενδεχομένως έφθασαν τον αριθμό των 1.800.000 

ατόμων ήλθαν στην Ελλάδα, εκ των οποίων 1.300.000 μετά την ήττα το 1922 στη Μικρά 
Ασία. Οι περισσότεροι από τους 500.000 που ήλθαν προ του 1922 και το μεγαλύτερο μέρος 
(900.000 άτομα) των υπολοίπων, συνολικά μία ανθρώπινη μάζα που ίσως άγγιξε το 1,5 
εκατομμύριο, εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία273. Η δημογραφική μεταβολή ήταν 
καταλυτική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επί συνόλου πληθυσμού 6.204.684 κατοίκων 
στη χώρα, το 1928, οι 1.221.849 ήταν πρόσφυγες, παρουσιάζοντας αύξηση, από το 1920, σε 
αναλογία 20% περίπου. Εξετράπη προς τα άνω ο βαθμός αστικοποίησης. Στη Μακεδονία, το 
ποσοστό των μη Ελλήνων ορθοδόξων, 48% το 1920, κατήλθε το 1928 στο 12% (οι κρατικοί 
χειρισμοί αξιολογήθηκαν ως αποβλέποντες στη διατάραξη της προηγούμενης ισορροπίας και 
ενίσχυση της ελληνικότητας της περιοχής)274. Το αρχικό ρεύμα διαμορφώθηκε στη διάρκεια 
των βαλκανικών πολέμων. Το 1916, συνολικά 3.000 πρόσφυγες διέμεναν μέσα στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης275. Νέες ομάδες κατέφθαναν συνεχώς. Μπορούν να μνημονευθούν 
ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καυκάσιοι πρόσφυγες αποβιβάσθηκαν το 1918 
στην έρημη και άγονη Καλαμαριά. Μέχρι το Νοέμβριο 1920, συγκεντρωμένοι σε δύο 
στρατόπεδα, υπερέβησαν τον αριθμό των 26.000 ατόμων –οι περισσότεροι, χωρικοί–276. Την 
άνοιξη του 1919 κατέφθασαν πρόσφυγες από την Οδησσό, μετά από μέτρα των μπολσεβίκων 
εναντίον των Ελλήνων277

                                                      
271 Cf. Ριζοσπάστης, 16,17-12-1926. 

 [τα γεγονότα συνέπιπταν με την εισβολή των δυνάμεων της Αντάντ 
στη σοβιετική Ουκρανία με ελληνική συμμετοχή στο πρώτο πεντάμηνο του 1919]. Το 
Νοέμβριο 1920, εγκλωβίσθηκαν 1.000 Ρώσσοι στρατιώτες, τα λείψανα της στρατιάς του 

272 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 155-160. 
273 Cf. DS, M 443, N° 34, 413-421, Robert Fernald to State Dept. - Washington, Salonica 19-
3-1926, 9 pp. 
274 Cf. Παναγιώτα Κασαπίδου, Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα (1922-1930), 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2004, passim. 
275 Cf. Το Φως (Θεσσαλονίκη), 3-10-1916. 
276 Cf. PRO, FO286-786: British Committee Russian Red Cross (sign. S. Day), Salonica 6-5-
1921, 1 p. 
277 Cf. Centre des Archives Diplomatiques de Nantes [CADN], Carton Νο 24 : Graillet à 
Pichon, Salonique 19-4-1919, 2 pp. Paris-Balkans (Salonique), 17-4-1919. 



Βράνγκελ [Λευκοί αντεπαναστάτες]278. Το 1921, απέμειναν στην Καλαμαριά 8.000 
πρόσφυγες, μετά από τη μετακίνηση των υπολοίπων προς άλλες κατευθύνσεις279. Μέχρι το 
Σεπτέμβριο 1923, από τους πρόσφυγες που κατευθύνθηκαν στη Μακεδονία οι 88.783 
εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης (69.911 άτομα αστικής προέλευσης και 
18.872 χωρικοί)280. Στις ερημιές της περιοχής Ανθεμούντος, οι οικιστικοί θύλακες γηγενών 
κολλήγων και κτηνοτρόφων καταπλημμύρησαν από τα κύματα προσφύγων. Στο χωριό 
Σίνδος, το 1922, 450 προσφυγικές οικογένειες υπερακόντισαν αριθμητικά τις 50 ντόπιες281. 
Στα παράλια της Χαλκιδικής, αποικίες ψαράδων, συνολικά 800 οικογένειες, διαμορφώθηκαν 
στην Αμουλιανή, Πυργαδίκια, Σάρτη282

 

. Αμέτρητα άλλα παραδείγματα στοιχειοθετούσαν την 
ανατροπή των δημογραφικών όρων.  

 
3.1.2.2.1. Η προσφυγική εμπειρία από τις πατρίδες. 
 
 
Οι πρόσφυγες έφεραν στη Μακεδονία ένα πολιτισμό και μόρφωση βαθμού ανώτερου 

σε πολλές περιπτώσεις σε σύγκριση με τους ντόπιους χωρικούς. Στις μνήμες τους είχαν 
περισυλλεχθεί εικόνες των πατρίδων με οικονομία ανθηρή και κοινωνία πολυπολιτισμική και 
ανεκτική. Τα αντανακλαστικά τους χαρακτηρίζονταν από ένα πνεύμα αποδοχής της 
διαφορετικότητας, περίσκεψης για το απροσδιόριστο μέλλον. Μετά την εμπόλεμη περίοδο, 
από το 1912 έως το 1922, και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, η μετακίνηση 
στη Μακεδονία αποτέλεσε μία δοκιμασία. Οι συνθήκες εξαθλίωσης της δεκαετίας 1920 μέχρι 
τη στοιχειώδη αποκατάσταση στους νέους τόπους κατοικίας συμπληρώνονταν από την 
εχθρότητα και το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού που βίωναν κατά την επαφή με γηγενείς 
κατοίκους. 

Η ανάμνηση της οικονομικής κατάστασης περιείχε εικόνες ευημερίας. Ελληνικά 
κτήματα σε εδάφη γόνιμα αντάμειβαν την αγροτική προσπάθεια. «Γύρω από το χωριό υπήρχε 
πλούσιος κάμπος και τα καλλιεργούμενα είδη ήταν λάχανα, ρύζια, πατάτες, πεπόνια και 
καρπούζια... Είχαν πολύ νερό και μπορούσαν να καλλιεργούν ακόμα και ρύζι.283» Η ποιότητα 
της διαβίωσης ήταν ικανοποιητική. «... Ακόμα και οι αγρότες είχαν πάντα φαγητό στα πιάτα 
τους γιατί η σοδειά ήταν πάντα καλή. Ποτέ δεν πεινάσαμε. Μπορεί να μην ήμασταν όλοι 
πλούσιοι αλλά και παπούτσια είχαμε να φορέσουμε και ρούχα να ντυθούμε και είχαμε πάντα 
φαγητό χωρίς να χρειάζεται να πεθαίνουμε στη δουλειά για να το αποκτήσουμε.284

                                                      
278 Cf. ACM, 1BB7, 141, dossier Télégrammes : Macé à Leygues, télégramme Athènes 23-
11-1920, 1 p. 

» Οι 
δραστηριότητες που συνδέονταν με την αγορά αναλήφθηκαν δυναμικά. Στα παράλια, η 
εμπορική κίνηση και η ναυτιλία, με εξαγωγές πλήθους αγαθών, ενθαρρυνόταν από την 
οθωμανική πολιτική με προνόμια και παραχωρήσεις. Η κοινή αντίληψη για τα επαγγέλματα 

279 Cf. PRO, FO286-786: Mitchell to Granville, Nº 50, Salonica 16-8-1921, 2 pp. L’Opinion, 
16-8-1921. 
280 Cf. PRO, FO286-881: Bentinck to Curzon, No 720, Athens 13-9-1923, 3 pp. 
281 Cf. Guy Burgel, «Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα», Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, Νο 
31-31, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1977 (pp. 190-213) [μετάφραση από: 
Guy Burgel, Recherches agraires en Grèce, Mémoires et Documents du CNRS (Recherches 
rurales en Grèce), Paris, 1972 (60 pp.)], pp. 190-191. 
282 Cf. PRO, FO286-1042: 19e Rapport trimestriel de l’Office Autonome pour l’Etablissement 
des réfugiés, Athènes 15-8-1928, 57 pp. 
283 Cf. Στυλιανή Φωτακάκη, Η ζωή των προσφύγων της Ανατολικής Θράκης πριν και μετά την 
προσφυγιά: Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός Βρυσοχωρίου Αδριανούπολης κατά την 
περίοδο 1900-1922, Κυανής Έβρου κατά την περίοδο 1922-1960, προπτυχιακή εργασία 
ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2004, 
προσωπική μαρτυρία Μαριάνθης Τσολακίδη, «κατοίκου Κυανής Έβρου, κόρης προσφύγων 
από το Βρυσοχώρι Ανδριανούπολης».  
284 Ibid. 



αναδείκνυε ως αξιοζήλευτη την ιδιότητα του διδάσκαλου και του ιερέα, του ιδιοκτήτη 
καφενείου, φούρνου, παντοπωλείου285

Τα δείγματα αστικής ανάπτυξης, που παρουσίαζαν ορισμένες τουρκικές περιοχές με 
ελληνικούς πληθυσμούς κατά τις παραμονές της ανταλλαγής των πληθυσμών, 
δημιουργούσαν κατοπινούς διαλογισμούς στους εκπατρισθέντες για μία ευκαιρία που 
απωλέσθηκε. Σε σύγκριση με το μακεδονικό περιβάλλον καθυστέρησης, οι μνήμες της 
συσσώρευσης κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της τουρκικής υπαίθρου, του τεχνικού 
πολιτισμού και της άνθησης των γραμμάτων σε άλλες, συγκρούονταν με την επόμενη 
τραυματική εμπειρία της προσφυγικής αποκατάστασης

. 

286

Στην ψυχολογία των προσφύγων, δίπλα στις νοσταλγικές αναμνήσεις εντυπώθηκε ο 
κλονισμός από τη βία που ασκήθηκε εις βάρος τους. Στους νέους συνοικισμούς στην 
παραθαλάσσια ζώνη της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, Νέον Ρύσιον Αλιέων 
[Αρετσού], Νέα Κρήνη, Νέον Ρύσιον, Περαία, Νέοι Επιβάται, Νέα Μηχανιώνα, όπου 
ανθρώπινα ράκη, μετά από περιπλάνηση, επέλεγαν τόπους μόνιμης διαμονής υπό το κράτος 
του φόβου για την επιβίωση, κατασκευάσθηκαν από τους ανθρώπους η αφήγηση για τους 
διωγμούς, τους οποίους υπέστησαν από την τουρκική αρχή, ο μύθος –σε εξιδανικευμένες 
εξιστορήσεις– του πνεύματος αντίστασης, ο ι μαρτυρίες για τη μαύρη περιπέτεια της 
προσφυγικής αποκατάστασης μετά την αποβίβαση από τα πλοία στο ακρωτήριο του Μικρού 
Καραμπουρνού (Καραμπουρνάκι) στην Καλαμαριά. Φήμες –χωρίς έρεισμα σε επαληθεύσιμα 
γεγονότα– διαδόθηκαν ότι οι μουσουλμάνοι ανταλλάξιμοι, κατά την αναχώρησή τους, 
κατέστρεφαν τα ακίνητα στοιχεία που εγκατέλειπαν στα χωριά τους –τα κτίσματα–, επίσης τα 
δένδρα, οπωροφόρα και άλλα, για να μη καταλείπουν περιουσιακά στοιχεία στους Έλληνες. 
Οι προσφυγικές διηγήσεις, στην περίπτωση της Μηχανιώνας Μικράς Ασίας, αναφέρονταν 
στον πρώτο διωγμό το 1915 και τον αποδεκατισμό των κατοίκων, το αντάρτικο κίνημα, το 
καταφύγιο στους Επιβάτες στα παράλια της ανατολικής Θράκης στις αρχές Σεπτεμβρίου 
1922, την οριστική μετακίνηση προς την Ελλάδα στις 29 Σεπτεμβρίου 1922

. Η κουλτούρα της συλλογικότητας, 
με την ανάπτυξη συντεχνιακού και αλληλοβοηθητικού πνεύματος σε κάποιες παλιές 
πατρίδες, οι αντιλήψεις οργάνωσης και λειτουργίας της οικογένειας στη γεωργική οικονομία, 
η πρό σληψη της θέσης του θήλεο ς,  που απο λάμβανε ελευθεριών, πήγαινε στο σχολείο και 
είχε δικαιώματα, σχολιάζονταν σε σχέση με αντίστοιχες διαφορετικές καταστάσεις και 
νοοτροπίες στους Μακεδόνες γηγενείς. 

287

 

. Στην 
περίπτωση του Ρυσίου, μνημονευόταν η απόφαση για εγκατάσταση στη Μακεδονία και η 
αναζήτηση μίας θέσης στα παράλια του Θερμαϊκού Κόλπου που να συνδύαζε τη δυνατότητα 
γεωργίας και αλιείας (επιλέχθηκε τελικώς η λύση της κατανομής του πλήθους σε δύο 
διακριτούς οικισμούς, μεσόγειο και παραθαλάσσιο –αντιστοίχως Νέον Ρύσιον Αγροτικόν και 
Ρύσιον Αλιέων–). 

 
3.1.2.2.2. Απαλλοτριώσεις, φόροι, δάνεια. 
 
 
Η αρχική κατανομή της γης διεκπεραιωνόταν με συλλογικές αποφάσεις των 

προσφύγων κατοίκων. Στην περίπτωση της Περαίας, επιτροπή γερόντων καθόρισε τη 
μοιρασιά των οικοπέδων με κριτήρια τη γειτνίαση των κατοικιών των συγγενών και την 
καταγωγή (διαχωρίσθηκαν, σε διαφορετική έκταση του χωριού, οι Μικρασιάτες από τους 
Θρακιώτες)288. Αλλού, το κράτος και η υπηρεσία εποικισμού επέδειξαν αποτελεσματικότητα. 
Στις περιοχές κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ Νέου Ρυσίου και Μικρού 
Καραμπουρνού, τακτοποιήθηκαν έως το 1929 προσφυγικές αστικοαλιευτικές 
αποκαταστάσεις, με πολλά οικήματα, για τους πρόσφυγες αλιείς και μικροαστούς289

                                                      
285 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit., μαρτυρία «της Φαρασσώτισσας Κιρτικίδου Κυριακής».  

. Για την 

286 Cf. Κασαπίδου, Η αποκατάσταση..., op. cit. 
287 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. (συνεντεύξεις Παρασκευά Ποτηρόπουλου). 
288 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
289 Cf. παράδειγμα συνοικισμού Νέα Κρήνη στο Ταχυδρόμος (Θεσσαλονίκη), 12-4-1929. 



καλλιεργήσιμη γη, η κατάσταση σε ορισμένα μέρη εξελίχθηκε ομαλά εξαρχής. Για 
παράδειγμα, στις προσχώσεις του ποταμού Αξιού, οι πρόσφυγες έλαβαν κλήρο 42 
στρεμμάτων ανά οικογένεια 5 έως 6 μελών. Οι διαδικασίες τακτοποίησης των αγροτών, το 
1928-1931, συνεχίσθηκαν με νέες κατανομές γαιών μέχρι το 1942290. Σε πληθώρα 
περιπτώσεων όμως, οι αποφάσεις και πράξεις απαλλοτριώσεων, στις οποίες προχώρησε η 
πολιτεία, αναζητούσαν εφαρμογή μέσα σε ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και κοινωνικών 
συγκρούσεων για την πραγματική αποκατάσταση των ακτημόνων προσφύγων. Ενδεικτικά 
αναφέροντας, στα νοτιοανατολικά περίχωρα της Θεσσαλονίκης απαλλοτριώθηκαν μετά το 
1923 κτήματα, τα οποία δόθηκαν στον Επαμεινώνδα Χαρίλαο για ανοικοδόμηση 
[συνοικισμός Χαριλάου]291. Το 1924 στο Μικρό Καραμπουρνού, η κυβέρνηση νομοθέτησε 
την απαλλοτρίωση γης για τη στέγαση προσφύγων. Οι ιδιοκτήτες αντιπρότειναν να γίνει 
επέκταση του σχεδίου πόλεως και ζήτησαν την αρωγή του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, το οποίο το Φεβρουάριο 1924 υιοθέτησε την πρόταση και αποφάσισε να 
ενεργήσει για την ακύρωση της απαλλοτρίωσης. Καταγγέλθηκαν τα μέλη του ότι από 
πρόθεση ή από αφέλεια έγιναν όργανα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ιδιοκτητών292. 
Στη Θεσσαλονίκη, το 1928, οι κληρονόμοι του σουλτάνου (έως το 1908) Αβδούλ Χαμήτ 
διεκδίκησαν τα πλείστα των μουσουλμανικών κτημάτων της Μακεδονίας ισχυριζόμενοι ότι 
αυτά ανήκαν στον έκπτωτο μονάρχη. Τα αποσπάσματα του τουρκικού κτηματολογίου που 
προσκόμισαν κρίθηκαν πλαστά, συμπεραίνοντας ότι τα κτήματα ανήκαν στο τουρκικό 
δημόσιο (άρα με τη συνθήκη της Λωζάννης περιέρχονταν στο ελληνικό δημόσιο)293. Στον 
Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, ο μπέης, ενόψει της απαλλοτρίωσης από το ελληνικό δημόσιο, 
πρόφθασε να πωλήσει, το 1929, σε γηγενείς κολλήγους το κτήμα του. Περί τις 120 
οικογένειες μοίρασαν μεταξύ τους –αναλόγως του αριθμού μελών εκάστης– 12.000 
στρέμματα γόνιμης γης, με χρήματα από δάνεια ή πώληση ζώων294

 
. 

Το φορολογικό σύστημα χαρακτηριζόταν από ανισότητες. Οι δεκατσήδες (οι 
πράκτορες του ενοικιαστού της δεκάτης [είσπραξη του 10% της παραγωγής]) αυθαιρετούσαν 
εις βάρος των αγροτών. Στις δημοπρασίες του 1924 για την ενοικίαση του φόρου της 
δεκάτης, οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί λόγω του κέρδους που είχε προκύψει μέχρι τότε. Ο 
ανταγωνισμός ανέβασε το κασέ στα ύψη. Για ορισμένα χωριά όπου η δεκάτη είχε ενοικιασθεί 
το 1923 20.000 δραχμές, οι προσφορές από ενδιαφερόμενους ανήλθαν το 1924 στις 150.000 
δραχμές. Εισπράχθηκαν από το κράτος ενοίκια δεκάτης εκατομμυρίων δραχμών, Όπου ήταν 
καταστραμμένη η παραγωγή σιτηρών –αυτή κατά κύριο λόγο συνεισέφερε στη δεκάτη–, οι 
κερδοσκόποι είδαν τις προσδοκίες να διαψεύδονται και αντί για κέρδος αποκόμισαν ζημία. 
Στις ακτές, οι αλιείς όφειλαν μετά το ψάρεμα να παρουσιασθούν σε καθορισμένο μέρος για 
να δώσουν στον ενοικιαστή του φόρου το 22% του προϊόντος, Εάν λόγω κακοκαιρίας άραζαν 
το πλοιάριο σε κάποιο άλλο απόκεντρο μέρος, ο χωροφύλακας προέβαινε σε κατάσχεση της 
συνολικής ποσότητας των ψαριών295

                                                      
290 Cf. Burgel, «Αγροτικές..., loc. cit. 

. Στις λίμνες απαγορευόταν το ψάρεμα, διότι ήταν 
ενοικιασμένες σε κεφαλαιούχους. Οι αλιείς από τα γύρω χωριά πλήρωναν το φόρο 
πηγαίνοντας να παρουσιασθούν σε σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούσαν με υπαλλήλους 
απασχολούμενους από τον ενοικιαστή, και να δηλώσουν το ύψος της συγκομιδής. Πολλοί 
χωρικοί δάρθηκαν άγρια από τους χωροφύλακες διότι ψάρεψαν στις λίμνες. Το φορολογικό 
σύστημα, ως κατάλοιπο της φεουδαρχίας, έχρηζε μεταρρύθμισης. Το 1927, όταν ο Αλ. 
Παπαναστασίου ανέλαβε ως υπουργός γεωργίας, επέλεξε ως υφυπουργό τον αγροτικό 
Αναστάσιο Μπακάλμπαση και γενικό γραμματέα το σοσιαλιστή Αρ. Σίδερι. Είχαν πρόθεση 
να προβούν σε αλλαγή του δασμολογικού καθεστώτος. Τελικώς, αντί της μεταρρύθμισης 
έγινε επαναφορά κανόνων του προηγούμενου καθεστώτος, με επιβολή γεωργικών φόρων 

291 Cf. Ριζοσπάστης, 11,12-6-1925. 
292 Ibid., 17-2-1924. 
293 Ibid., 1,4-3-1928. 
294 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρίες Στέλιος Μουχτιδιώτης, Κ. Λαμπροπούλου. 
295 Cf. Ριζοσπάστης, 15-11-1927. 



μέσω άλλου συστήματος εμπειρικού296. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η οικονομική κρίση δεν 
επέτρεπε στους γεωργοκτηνοτρόφους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Για την 
καταβολή καθυστερούμενων φόρων, δέχονταν πίεση εκ μέρους των εισπρακτόρων της 
οικονομικής εφορίας. Αντιπροσωπείες των κοινοτήτων προέβαιναν σε διαβήματα προς το 
γενικό διοικητή [υπουργός Μακεδονίας] με αίτημα την αναστολή εισπράξεων των φόρων, 
μέχρις ότου οι φτωχοί αγρότες κατορθώσουν να πληρώσουν τα χρέη, και παύση των 
διώξεων297

Οι αγρότες είχαν υποστήριξη, για την αποπληρωμή των χρεών, από το τραπεζικό 
σύστημα. Η Εθνική Τράπεζα λειτούργησε με ορθολογικά κριτήρια, με δανεισμό προς τα 
νοικοκυριά και αποκόμιση κέρδους από τον τόκο. Για τα φαινόμενα μη ανταπόκρισης 
ομάδων αγροτών στις υποχρεώσεις τους, προβλεπόταν η επιβολή τόκου επί του τόκου. Το 
μέτρο θεωρούνταν αντιλαϊκό και κατηγορίες απευθύνονταν από τους θιγόμενους προς την 
τράπεζα ότι επιδίωκε να τους «γδέρνει

. 

298

 
». 

 
3.1.2.2.3. Τριβές. 
 
 
Οι προστριβές ανάμεσα στους χωρικούς (γηγενών μεταξύ τους, γηγενών και 

προσφύγων, προσφύγων μεταξύ τους) είχαν αιτίες υλικές και πολιτιστικές. 
 
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονταν συχνά σε διένεξη, εξαιτίας της καταπάτησης 

γης από τα ζώα. Αιματηρές συμπλοκές λάμβαναν χώρα με αιτία αγροτικές ζημίες, τις οποίες 
προξενούσαν τα κοπάδια, και αποτέλεσμα μέχρι και θανάσιμους τραυματισμούς των 
εμπλεκομένων. Οι καλλιεργητές διαμαρτύρονταν για την αδράνεια των αρχών. Για 
παράδειγμα, το 1923, στο Λαγκαδά, Ακίντζαλη [Μουριές επαρχίας Κιλκίς], Κιλκίς, 
Κουλακιά [Χαλάστρα], Μπάλτζα [Μελισσοχώριον], Γαλάτιστα, κτηνοτρόφοι λυμαίνονταν 
τους αγρούς και δενδρόκηπους των γεωργών, με την ανοχή της χωροφυλάκων299

 
. 

Οι εντόπιοι έδειξαν καχυποψία απέναντι σε γνωρίσματα της κουλτούρας των 
προσφύγων. Η αρνητική στάση τροφοδοτούνταν από τις διαφορές πολιτιστικής παράδοσης. 
Ένας στους δέκα πρόσφυγες παρουσίαζαν επίσης διαφορές διαλέκτου και γλώσσας –
τουρκόφωνοι–300. Για την αμάθεια των ντόπιων και για τον πολιτισμό τους, επρόκειτο για 
σοβαρό ατόπημα. Η προσκόλληση των γηγενών στη γλώσσα αντλούσε έρεισμα από τη 
συμβολή που είχαν οι ελληνικές γλωσσικές ταυτότητες στην απόκτηση ελληνικής 
συνείδησης301

                                                      
296 Cf. Αριστοτέλης Σιδέρις, Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας, 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1931, pp. 55-59. 

. Η αντίδραση εναντίον των προσφύγων ήταν, μέσα από αυτό το πρίσμα, 
ερμηνεύσιμη. Στο παράδειγμα της κώμης του Σωχού, οι ντόπιοι ονόμαζαν τους πρόσφυγες 
μαζίρ (ματζίρης [κακομοίρης]). Ενοχλούνταν από τους σύγχρονους τρόπους και ένδυση των 

297 Cf. την περίπτωση της κοινότητας Σίνδου στο Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-5-1930. 
298 Cf. Ριζοσπάστης, 4-5-1927 
299 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-4-1923. 
300 Γνωστή είναι η ευτράπελη διήγηση για τον καπετάνιο, που μετέφερε με το καΐκι του 
ανταλλάξιμους πρόσφυγες [Τούρκοι] από την Ελλάδα στην Τουρκία και τους άκουγε να 
μιλούν ελληνικά, ενώ στην επιστροφή μετέφερε άλλους [Έλληνες] από Τουρκία προς Ελλάδα 
που μιλούσαν τουρκικά, και προς στιγμήν αναρωτήθηκε μήπως υπήρχε κάποιο σφάλμα σε 
αυτές τις ανταλλαγές πληθυσμών που του ανέθεσαν. 
301 Για τα κοινωνικά, ιδεολογικά και γλωσσικά αίτια και αποτελέσματα του ελληνικού 
γλωσσικού ζητήματος στις πολλαπλές εκδηλώσεις του στη διάρκεια των δύο τελευταίων 
αιώνων, για την κρίσιμη διαδικασία κατά την οποία οι ελληνικές γλωσσικές ταυτότητες είχαν 
αλληλεπίδραση στη δημιουργία του νεοελληνικού έθνους μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας 
του 1821, cf. Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 
University Press, Oxford etc. 2009, passim. 



προσφύγων, από την άσεμνη (για τα τοπικά ήθη) εμφάνιση των γυναικών με τα ακάλυπτα 
χέρια. Οι πρόσφυγες ήταν κριτικοί απέναντι στον κοινωνικό συντηρητισμό των γηγενών, την 
τραχιά συμπεριφορά, την ενδυμασία των ανδρών με τις μάλλινες βράκες και των γυναικών με 
τα ποδήρη φορέματα302. Στην περίπτωση του προσφυγικού χωριού Νέα Μηχανιώνα, την 
αντιπαλότητα τροφοδοτούσαν οι γηγενείς της γειτονικής Επανωμής. Οι οικονομικές 
συναλλαγές (εμπόριο, προσφορά εργασίας, παροχή υπηρεσιών) σκιάζονταν από την 
πολιτιστική διαφορά. Οι πολιτικές προτιμήσεις, παρεπόμενο των αντιλήψεων από τις οποίες 
εμφορούνταν οι δύο ομάδες (γηγενείς συντηρητικοί, πρόσφυγες φιλελεύθεροι –κατά κανόνα–
), συνέθεταν μία αντίθεση που μετατρεπόταν σε σημείο τριβής303. Οι αιτίες όμως πιο 
σοβαρών αντιπαραθέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων ήταν υλικές, επακόλουθες της 
άρσης κεκτημένων δικαιωμάτων στη χρήση της γης. Στην περίπτωση της άφιξης προσφύγων 
στα παράλια της Χαλκιδικής, η απόπειρά τους να εγκατασταθούν στον Άγιο Μάμα και στην 
Πορταριά βρήκε τις πόρτες των εντοπίων κλειστές. Με παρέμβαση των αρχών 
μετακινήθηκαν προσωρινά στο γειτονικό έλος, όπου αποδεκατίσθηκαν από τις ασθένειες304. 
Εάν οι αποφάσεις των προσφύγων για οριστική εγκατάσταση ήταν ειλημμένες και οι 
καινούργιοι κάτοικοι επέμεναν στη διεκδίκηση δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις τότε δεν 
αποφεύγονταν. Σε συμπλοκές για το σπάρσιμο χωραφιών, εκμετάλλευση του νερού, χρήση 
βοσκότοπων, συμμετείχαν ολόκληρα χωριά, με όπλα τα δρεπάνια και κλαδευτήρια, με 
θύματα τραυματίες και νεκρούς. Σε ορισμένες περιοχές, οι συγκρούσεις ήταν 
επανειλημμένες. Τα περιστατικά στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης τα οποία απασχολούσαν τις 
εφημερίδες ήταν εύγλωττα. Σταχυολογώντας, το Δεκέμβριο 1924 συμπλοκή εντοπίων και 
προσφύγων εξελίχθηκε στα Νέα Μουδανιά για τη γη305. Σε συμπλοκή γηγενών του χωριού 
Δουμπιά και προσφύγων του χωριού Καρή Γκιόλ στις 15 Σεπτεμβρίου 1927, για καλλιέργεια 
χωραφιών, χρησιμοποιήθηκαν πελέκεις και ρόπαλα, με 25 τραυματίες306. Σε σύγκρουση στις 
4  Οκτωβρίου 1 92 7  γηγενών των Βασιλικών και προ σφύγων της Αγίας Παρασκευής, 
ρίφθηκαν πυροβολισμοί και προξενήθηκαν τραυματισμοί. Συνελήφθη ο πρόεδρος του 
γεωργικού συνεταιρισμού Βασιλικών Ιωάννης Πατίκας307

 
. 

Η σχέση των προσφύγων μεταξύ τους ήταν αμφίσημη. Στους τόπους εγκατάστασης, 
συμβίωσαν ομάδες διαφορετικής καταγωγής. Τους χώριζαν τα πολιτιστικά γνωρίσματα 
(διάλεκτος, μορφωτικό επίπεδο, έθιμα, διατροφικές συνήθειες), τους ένωνε η αναγκαιότητα 
πνεύματος αλληλοβοήθειας308. Σε ακραίες περιστάσεις, σημειώνονταν συμπλοκές, για την 
καλλιέργεια της γης. Το 1925, οι συγκρούσεις στην περιοχή Τοψίν μεταξύ προσφύγων 
ευαγγελιστών και ορθοδόξων για τα χωράφια ήταν επανειλημμένες, με τραυματισμούς. 
Συμμετείχαν γυναίκες και γέροντες309

 
. 

 
3.1.2.2.4. Σκάνδαλα, χειραγώγηση. 
 
 
Η υπηρεσία εποικισμού (Εποικισμός [Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων]) 

άρχισε να εργάζεται στις 21 Ιανουαρίου 1924, με πολλά παραρτήματα, υπαλλήλους, 
εξοπλισμό. Βρετανός απόστρατος αντισυνταγματάρχης μέλος της επιτροπής, με μισθό 18.000 
δραχμές, αυτοκίνητο και διερμηνέα, φερόταν άσπλαχνα κατά τη διευθέτηση των 
                                                      
302 Cf. Μάρθα Ντουμανίδου, Ο Σοχός Θεσσαλονίκης. Οικονομία - κοινωνία - πολιτισμός, 
προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2007, passim. 
303 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
304 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
305 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1,3-12-1924. 
306 Ibid., 16-9-1927. 
307 Ibid., 6,7-10-1927. 
308 Cf. παράδειγμα Νέας Μηχανιώνας στο Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
309 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1,8-10-1925. 



προβλημάτων, με τις αποβολές προσφύγων εγκατασταθέντων άνευ διαταγής310. Για τα 
οικόπεδα, άρχισε στα χωριά διανομή με κλήρωση. Οι κάτοικοι διαχωρίσθηκαν σε 7 
κατηγορίες, με κατανομή κατά την οποία ευνοήθηκαν οι ευνοούμενοι. Υπομνήματα των 
ενιστάμενων απευθύνθηκαν προς την υπηρεσία για ακύρωση της διανομής. Για τις γαίες, 
εκτυλίχθηκαν ελιγμοί επ’ ωφελεία των ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με ένα καταγραμμένο 
τρόπο καταστρατήγησης των όρων της διανομής, σε ένα τσιφλίκι όπου ήταν εγκατεστημένες 
στο παρελθόν οικογένειες ντόπιων κολλήγων στη δούλεψη του Τούρκου μπέη και επίσης 
οικογένειες γηγενών επιστράτων [έφεδροι] που μετά το 1922 καταλάμβαναν και 
καλλιεργούσαν εκτάσεις, γίνονταν δεκτές από τους ντόπιους κατέχοντες μερικές οικογένειες 
προσφύγων, οι οποίες λάμβαναν κλήρο με διανομή. Κατόπιν εμφανίζονταν οργανώσεις 
αστοαγροτών, ατόμων μη αγροτών, οι οποίες διεκδικούσαν τις γαίες των επιστράτων. Εν 
τέλει, έμεναν τα χωράφια ακαλλιέργητα μέχρι να δοθεί λύση. Το 1925, αποκαλύφθηκαν τα 
εποικιστικά [σκάνδαλα καταχρήσεων]. Συμμετείχαν μέλη του προσωπικού του Εποικισμού. 
Φυλακίσθηκε ο γενικός διευθυντής του γραφείου εποικισμού στη Θεσσαλονίκη, και επενέβη 
ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης Τζων Κάμπελ, μέσω του νομικού σύμβουλου της υπηρεσίας, 
Παμπούκη, με απειλές ότι ο οργανισμός θα αποχωρήσει311. Το 1926, τα κρούσματα 
διαφθοράς γενικεύονταν. Στο συνοικισμό Τούμπα στην ύπαιθρο ανατολικώς της πόλεως 
Θεσσαλονίκης, οι πρόσφυγες αναγκάζονταν να δωροδοκούν μεσάζοντες για να πάρουν γη 
από τον Εποικισμό. Έγγραφα για προς απαλλοτρίωση οικόπεδα υπέρ των προσφύγων, που 
ανήκαν στο Γεωργιάδη, ιδιοκτήτη της βιομηχανίας ζύθου Όλυμπος-Νάουσσα, 
αποκρύφθηκαν312. Στην ΠΟΑΔΑ (Παμπροσφυγική Οργάνωσις Αμύνης Δικαιούχων 
Ανταλλαξίμων), προσφυγοκάπηλοι στάλθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία 
καταχρήσεων. Τα σκάνδαλα συνδέονταν με προσφυγοπατέρες, οι οποίοι, μέσω της υπηρεσίας 
εποικισμού, παντοδύναμης μετά το 1924 (αρμοδιότητες στη διανομή γαιών, στέγαση, 
βοηθήματα), κέρδισαν πολλά. Στο προσφυγικό κίνημα, αρκετοί κατά το πλείστον αργόσχολοι 
που επαγγέλλονταν τον πρόεδρο σωματείου, είχαν ανάμειξη. Η ΠΟΑΔΑ είχε δυσφημισθεί –
για όλα ζητούσε λεφτά–. Κυκλοφορούσαν φήμες κατά των προσφυγοπατέρων που 
απέκτησαν άνομα τίτλους κυριότητας ακινήτων. Η πολιτική και τα κομματικά αποτέλεσαν 
έρεισμα για τις σπείρες προσφυγοκαπήλων της ΠΟΑΔΑ. Το 1927, ο Προσφυγικός 
Κρηναϊκός Σύνδεσμος (στο συνοικισμό στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης δίπλα στο αεροδρόμιο 
Μίκρας) τους κατηγορούσε ότι, όταν οι πρόσφυγες στρέφονταν οι μεν φτωχοί προς την 
αριστερά οι δε κατεργάρηδες προς το μοναρχισμό, η ΠΟΑΔΑ προσχώρησε στη 
στρατοκρατία των Γ. Κονδύλη – Ν. Πλαστήρα, καταλήγοντας σε διένεξη, τότε, με τον 
υφυπουργό γεωργίας Αν. Μπακάλμπαση, του οποίου έκοβαν την εκλογική πελατεία313. 
Αδικίες σε βάρος των προσφύγων πραγματοποιούνταν από τις εκτιμητικές επιτροπές. 
Καταγγέλθηκαν περιστατικά υπερβολικής εκτίμησης περιουσιών, με παραχώρηση ενός 
ποσοστού στους εκτιμητές. Εν τέλει, η αποκατάσταση των προσφύγων εξελισσόταν, σε 
πολλές περιπτώσεις, σε στάσιμη κατάσταση. Για τις εκκρεμότητες στο Ρεντζίκι περιοχής 
Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ο Εποικισμός κατηγορούνταν, το 1927, ότι 
δεν νοιαζόταν για τις 200 προσφυγικές οικογένειες, εγκατεστημένες από το 1914314

 
. 

 
3.1.2.2.5. Διεκδικήσεις, αντίσταση. 
 
 
Οι αντιρρήσεις προς τις στρεβλώσεις του συστήματος προσφυγικής αποκατάστασης 

έλαβαν σύντομα τη μορφή σωματειακού διεκδικητικού κινήματος. Η Γενική Συνομοσπονδία 
Προσφύγων, με συμβούλιο απαρτιζόμενο από άτομα μετριοπαθούς υποχωρητικής στάσης, 
αναγκάσθηκε λόγω της οξύτητας των προβλημάτων να συγκαλέσει Έκτακτο Πανπροσφυγικό 
                                                      
310 Cf. Ριζοσπάστης, 7-8-1924. 
311 Cf. Μακεδονικά Νέα, 11,12,13,24,26-7-1925. 
312 Cf. Ριζοσπάστης, 11,12-9-1926. 
313 Ibid., 31-1-1927. 
314 Ibid., 4-5-1927. 



Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 18 Μαΐου 1924. Η συζήτηση στράφηκε στο ζήτημα των 
τουρκικών περιουσιών, με διαφωνίες των προσφύγων και αστών ενοικιαστών. Ο σύνεδρος, 
εργατικός αντιπρόσωπος, Ασημ. Θεοδωρίδης πρότεινε διαχωρισμό των ζητημάτων σε 
αγροτικό, αστικής εγκατάστασης, και γενικής αντιμετώπισης των σχέσεων που απέρρεαν από 
τη συνθήκη της Λωζάννης. Επικράτησε ριζοσπαστισμός, αποδοκιμάσθηκαν οι πληρεξούσιοι, 
εγκρίθηκε το σύνθημα της απόδοσης της γης στους ακτήμονες, όμως η εκτέλεση των 
αποφάσεων ανατέθηκε στους ίδιους ανθρώπους315. Το 4ο πανπροσφυγικό συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Σκαίτιγκ, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 1925, συγκληθέν από 
την Προσφυγική Συνομοσπονδία, με συμμετοχή 105 αντιπροσώπων των προσφυγικών 
συλλόγων Θεσσαλονίκης και 30 της υπαίθρου, συζήτησε τις καταγγελίες για τις καταχρήσεις. 
εκδίδοντας ψήφισμα με αγροτικά και αστικά αιτήματα316. Προσφυγικά συλλαλητήρια, το 
1927, υποστηριζόμενα από επαγγελματικά και εργατικά σωματεία, ζητούσαν στέγαση των 
αγροτών, δηλώνοντας την αντίθεση στη σχεδιαζόμενη εκποίηση δια πλειστηριασμού των 
σπιτιών των Τούρκων ανταλλαξίμων μετά από συνεννόηση του Εποικισμού με την Εθνική 
Τράπεζα. Για τον τρόπο εκποίησης των ανταλλάξιμων ακινήτων, υπήρχε αντιγνωμία η οποία 
υπέκρυπτε συγκρουόμενα συμφέροντα –οι έχοντες χρήμα επιδίωκαν την ταχεία εκποίηση, οι 
πτωχοί πρόσφυγες όχι–. Στο συνοικισμό Καλαμαριάς, η Πανπροσφυγική Ένωσις οργάνωσε 
συλλαλητήριο στις 6 Φεβρουαρίου 1927 στα γραφεία της –δίπλα στο σινεμά Ορφεύς–, με 
αίτημα την επίλυση του στεγαστικού και άλλων τοπικών προβλημάτων317. Στις 3 Ιουλίου 
1927, επιχειρήθηκε η ίδρυση του Πανπροσφυγικού Κέντρου σε αντίπραξη προς την ΠΟΑΔΑ, 
η οποία χειμαζόταν στη Θεσσαλονίκη από τα συνεχή προβλήματα –παραιτήσεις πολλών 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, εσωτερικές αντιδικίες, αδυναμία σύγκλησης της τοπικής 
διοίκησης σε σώμα–. Το εγχείρημα δεν επιβίωσε318. Σε συνέδριο Καυκασίων στη 
Θεσσαλονίκη στις 2 έως 4 Φεβρουαρίου 1928, συμμετείχαν αντιπρόσωποι των οργανώσεων 
και συνοικισμών Καυκασίων. Διακρίθηκαν ο Κώστας Γαβριηλίδης από την Κοκκινιά Κιλκίς, 
ο Σ. Λαπουρίδης από το Μεταλλικό Κιλκίς. Συζητήθηκαν το εποικιστικό και τα δάνεια, οι 
αποζημιώσεις περιουσιών319.  Για το  πρό βλημα της απο πληρωμής των χρεών για τους 
οικίσκους του συνοικισμού Τούμπας, συγκέντρωση κατοίκων πραγματοποιήθηκε στις 12 
Φεβρουαρίου 1928 στο σινεμά Φοίνιξ. Θορυβούσαν κομμουνιστές και εκδιώχθηκαν320. 
Τέσσερις προσφυγικές ομοσπονδίες, που εκπροσωπούσαν πρωτοβάθμια σωματεία της πόλης 
και υπαίθρου, προχώρησαν σε σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 8 Απριλίου 1928, για την 
επίλυση συναφών προβλημάτων321

 
.  

Οι αντιρρήσεις για την πολιτική επί της γης, των φόρων και δανείων, έφθαναν σε 
μορφές εκδήλωσης αντίστασης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τσορμπατζήδες [προύχοντες], 
κάτοχοι εκτάσεων χιλιάδων στρεμμάτων, τις οποίες αυτοί καλλιεργούσαν μόνο κατά ένα 
μέρος χρησιμοποιώντας γύφτους (το υπόλοιπο το ενοικίαζαν σε σαρακατσαναίους) και 
εξακολουθούσαν μετά το 1920 και την αναχώρηση των μουσουλμάνων –παρόλο που τα 
τσιφλίκια πέρασαν στο κράτος– να τις νέμονται. Οι πρόσφυγες προκαλούσαν διαταγές 
παραχώρησης της γης από το κράτος, αλλά οι τσορμπατζήδες τις ανέτρεπαν με τη βοήθεια 
πολιτικών μέσων. Το 1923, εκδηλώθηκαν βίαιες καταλήψεις. Οι χωρικοί παραπέμπονταν και 
αθωώνονταν. Οι υπάλληλοι του Εποικισμού δεν αναμειγνύονταν, ούτε τους βοηθούσαν322

                                                      
315 Ibid., 24-5-1924. 

. Σε 
ένα απάνθισμα βίαιων γεγονότων, έποικοι Καυκάσιοι το 1922 καταλάμβαναν βιαίως 
χωράφια. Απειλούνταν με στρατιωτική επέμβαση εάν συνέχιζαν να τα καλλιεργούν. Το 1923, 
οι ακτήμονες της περιοχής Ανθεμούντος κατέλαβαν γη στους Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός]. 
Απαίτησαν την αντικατάσταση των προέδρων και μελών συμβουλίων αγροτικών κοινοτήτων, 

316 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13,14,15,16-9-1925. 
317 Ibid., 5-2-1927. 
318 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27,29-7-1927. Μακεδονικά Νέα, 4-7-1927.  
319 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 3,4-2-1928. 
320 Ibid., 13-2-1928. 
321 Ibid., 8-4-1928. 
322 Cf. Ριζοσπάστης, 24-10-1926 



οι οποίοι ήταν άσχετοι με τους γεωργούς αλλά και κεκηρυγμένοι εχθροί τους323. Τον 
Αύγουστο 1923, 33 άτομα στο Μεγάλο Καραμπουρνού εμπόδισαν τη μεταφορά των καρπών 
και σιτηρών από το τσιφλίκι. Παραπέμφθηκαν (τα αδικήματα ήταν αυτοδικία, αντίστασις, 
εξύβρισις)324. Αιματηρά γεγονότα εξελίσσονταν σε προσφυγικούς συνοικισμούς που 
βρίσκονταν μέσα σε τσιφλίκια, μετά από επιδρομές των γαιοκτημόνων με ενόπλους, το 1924, 
και κατεδάφιση των σπιτιών. Καταγγέλλονταν οι υπάλληλοι του Εποικισμού για ολιγωρία 
και σιωπηρή υποστήριξη. Υπήρχαν περιοχές όπου, έως το 1925, καμμία απαλλοτρίωση δεν 
έλαβε χώρα, παρά τις υποσχέσεις. Λίγοι κτηματίες, κάτοχοι μεγάλων εκτάσεων, και άλλοι μη 
γεωργοί εκμεταλλεύονταν τη γη. Καθημερινά, σκηνές πυροδοτούνταν ανάμεσα σε ακτήμονες 
και ιδιοκτήτες325. Στις 5 Φεβρουαρίου 1925, πρόσφυγες στα Πυργαδίκια κακοποίησαν τους 
καλόγερους του μετοχίου326. Το Νοέμβριο 1925, συλλαλητήριο προσφύγων 
καπνοπαραγωγών για την παροχή δανείων στις καπνικές περιοχές της υπαίθρου 
Θεσσαλονίκης κατέληξε σε αναταραχή. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, εξελίσσονταν 
ταραχές. Η Πανπροσφυγική Ένωσις Καλαμαριάς (πρόεδρος Ιωάννης Κωνσταντινίδης, 
γενικός γραμματέας Γεώργιος Κυριακίδης) διέψευσε τις κατηγορίες ότι ήταν κομμουνιστική 
οργάνωση. Ενδιέφεραν τους μετέχοντες μόνο οι υποθέσεις των προσφύγων και η επίλυση 
των προβλημάτων τους327. Η δυναμική διεκδίκηση κοινόχρηστων χώρων προκαλούσε θετικό 
αντίκτυπο μεταξύ των προσφύγων. Συλλαλητήριο στην Καλαμαριά στις 6 Φεβρουαρίου 1927 
αξίωσε την απαλλοτρίωση του χώρου όπου βρισκόταν το γήπεδο328. Στο χωριό Λιμπάνοβον 
[Αιγίνιον] οι Γκοντίνας και Πετρωτός, οι οποίοι είχαν ενοικιάσει το δικαίωμα της δεκάτης, 
απαιτούσαν υπερβολικό φόρο από τους αγρότες. Κινητοποίηση εκδηλώθηκε, τον Ιούνιο 
1927, και αίτηση για αγροτική συγκέντρωση κατά της δεκάτης υποβλήθηκε στον αστυνομικό 
διευθυντή Κατερίνης, η οποία απορρίφθηκε329. Στους συνοικισμούς της υπαίθρου, 
σημειώθηκαν περιστατικά κατά τα οποία πρόσφυγες που εξώνονταν από τις παράγκες τους 
για την ανοικοδόμηση χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια για μεταστέγαση, αντιστάθηκαν. 
Λάμβαναν χώρα άλλες εκτροπές, κατά τις οποίες ενεργούνταν επιθέσεις εναντίον 
χωροφυλάκων που επιχειρούσαν να εκτελέσουν δικαστικές αποφάσεις επί κατεχόμενων 
ποιμενικών βοσκών. Το 1928, αγρότες κυνήγησαν κατ’ επανάληψη τους υπαλλήλους του 
Εποικισμού, που πήγαιναν στην ύπαιθρο για διανομή γαιών, και συγκρούσθηκαν με την 
αστυνομία. Στον προσφυγικό συνοικισμό Τούμπα, σε συνέλευση του Σωματείου Προσφύγων 
η Αλληλοβοήθεια, στις 13 Φεβρουαρίου 1928, πρόσφυγες γυναίκες επιτέθηκαν κατά του 
προσφυγοπατέρα Σφήκα και των προσκειμένων, προκαλώντας επέμβαση της αστυνομίας330

 
. 

 
3.1.3. Η αρχική επιβίωση. 
 
 
Το παλιό μοντέλο καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης, με το χαμηλό 

προσδόκιμο ζωής, την πενιχρότητα στη στέγαση, σίτιση, περίθαλψη, εκπαίδευση, την 
καθημερινή επίμοχθη απασχόληση στις αγροτικές δουλειές, την παραδοσιακή κουλτούρα, 
ανατράπηκε με τους πολέμους και τις πληθυσμιακές μετατοπίσεις. Οι άδειες από ανθρώπινη 
παρουσία πεδινές εκτάσεις παρουσίασαν συρροή. Προηγουμένως, η πυκνότητα στην ύπαιθρο 

                                                      
323 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-4-1923. 
324 Cf. Αρχείο Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, Ποινικαί Αποφάσεις, 5101-5300, 1923, Νο 
5263, 7-8-1923. 
325 Cf. Ριζοσπάστης, 1-3-1925. 
326 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 7-2-1925. 
327 Cf. Μακεδονικά Νέα, 17-11-1925. 
328 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-2-1927. 
329 Cf. Ριζοσπάστης, 13-7-1927. 
330 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-2-1928. Ριζοσπάστης, 29-2-1928. 



ήταν 7 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κατά μέσο όρο. Μέχρι το 1926, είχε ξεπεράσει 
τους 50331

 
. Έως ότου ανακτηθεί η ισορροπία, το στάδιο ανασυγκρότησης ήταν οδυνηρό. 

 
3.1.3.1. Στέγαση. 
 
 
Η ελεεινή κατάσταση, στην οποία καθηλώθηκε η περιοχή μετά το 1922, είχε ως 

κορύφωση τους μαζικούς θανάτους. Σε ορισμένους προσφυγικούς συνοικισμούς στα 
περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης, το ψύχος, ασιτία, στερήσεις, κακουχίες οδήγησαν τη 
θνησιμότητα σε αναλογίες μέχρι 45%. Το χειμώνα του 1924, εκατοντάδες θάνατοι από ψύξη 
λόγω του δριμύτατου ψύχους συνέβησαν στην ύπαιθρο περιφέρεια332. Στην περιοχή 
Καλαμαριάς, το «προσφυγικό Σεντάν [μάχη καταστροφική για τους Γάλλους στον πόλεμο με 
την Πρωσσία το 1870]», δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες αποβίωσαν από τον εξανθηματικό 
τύφο. Ο χώρος στέγασης περιβαλλόταν από συρματοπλέγματα και πυροβολούνταν όποιος 
επιχειρούσε να τα πλησιάσει. Το 1925, 25.000 πρόσφυγες ζούσαν στα συμμαχικά μπαράκ 
[παραπήγματα], υπό άθλιες συνθήκες. Δεν υπήρχε νερό, στη βρύση εκτυλίσσονταν μάχες 
μεταξύ των γυναικών με θύματα333. Το 1926, τον τρίτο χειμώνα μέσα σε αντίσκηνα και 
παράγκες, οι συνθήκες παρέμεναν αξιοθρήνητες, με πολλούς θανάτους334. Το Δεκέμβριο 
1926, τέταρτο χειμώνα αποκατάστασης προσφύγων στην Καλαμαριά, σχολιαζόταν: «... Ως 
τώρα έχουν αποκαταστήσει 25.000 στο νεκροταφείο.335

Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των χωριών συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τον 
Ιούνιο 1923, και στεγάσθηκαν στα τζαμιά. Τα αγαθά τους, ακίνητα και κινητά, επιτάχθηκαν 
και δόθηκαν στους χριστιανούς πρόσφυγες. Το Σεπτέμβριο 1923, τα τζαμιά παραχωρήθηκαν 
σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και οι μουσουλμάνοι αναγκάσθηκαν να μετακομίσουν σε 
καταυλισμούς στα περίχωρα της πόλης σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, μέσα σε αντίσκηνα, σε 
κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης

» 

336. Χιλιάδες οικογένειες μεταφέρθηκαν στην Τουρκία από 
τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 1924337

Οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκατέλειψαν το βιος τους πίσω στην Τουρκία και ήλθαν 
τελείως γυμνοί. Λίγοι έφεραν κάποια υπάρχοντα. Χορηγήθηκαν σκηνές, άλλοι 
εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλελειμμένα σπίτια των ανταλλαξίμων πο υ αναχώρησαν για τη 
Βουλγαρία και των μουσουλμάνων

.  

338. Τα κτίσματα στην ύπαιθρο ήταν παλιά, σε ένα μεγάλο 
αριθμό, «... ρημαγμένα, εάν δεν έπεφταν σε ερείπια, με στέγες χαλασμένες, τοίχους γεμάτους 
σαύρες, πόρτες και παράθυρα ξεχαρβαλωμένα.339

                                                      
331 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 60 (Z-324-1), ff. 102-109 : Notes sur la situation en Grèce, 
sign. P. Mantoux, 21-4-1926, 8 pp. 

» Επιδιορθώνονταν από τους καινούργιους 
ενοίκους. Στους δημιουργηθέντες προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της πόλεως 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε μαζική στέγαση σε νεότευκτους θαλάμους. Στο δρόμο 
προς το χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], ο συνοικισμός Χαριλάου, μέσα στα αμπέλια και 
μπαξέδες, αποτελούνταν από θαλάμους διαστάσεων 50 επί 7 μέτρα, χωρίς οιοδήποτε 
χώρισμα, στρωμένους με τσιμέντο, ασφυκτικά γεμάτους (πενήντα άτομα στοιβάζονταν στον 
καθένα). Τα παράθυρα, αντί για τζάμια, είχαν χαρτόνια και ντενεκέδες. Το εσωτερικό ήταν 

332 Cf. Ριζοσπάστης, 5,6,10,14-1-1924. 
333 Ibid., 11-6-1925. 
334 Ibid., 28-1-1927. 
335 Ibid., 14-12-1926. 
336 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 88, f. 72 : E. Dobrowolski à R. Poincaré, Salonique 18-9-1923, 
2 pp. 
337 Cf. DS, M 443, N° 6, 178-181, Sidney O'Donoghue to State Dept. - Washington, Salonica 
30-1-1924, 4 pp. AMAE, Europe, Grèce, 59 (Z-324-1A), ff.172-173 : F. Wiet à E. Herriot, No 
35, Salonique 4-7-1924, 4 pp. 
338 Cf. AMAE, loc. cit. PRO, FO286-1042: 19e Rapport trimestriel de l’Office Autonome pour 
l’Etablissement des réfugiés, Athènes 15-8-1928, 57 pp. 
339 Cf. PRO, FO286-1042, loc. cit. 



«... ψυγείο το χειμώνα»340. Εντός πενταετίας, πολλοί υπέφεραν από χρόνιες νόσους –
φυματίωση, ρευματισμούς–341. Δεν προβλέφθηκαν δρόμοι, επέκταση ηλεκτρικού και 
υπονόμων, επέκταση τροχιοδρόμων [γραμμή των τραμ], κτίριο σχολείου, φωτισμός δρόμων. 
Τα προβλήματα ύδρευσης ήταν ασταμάτητα.  Η ξύλινη γέφυρα καταστράφηκε και ο ι 
εργαζόμενοι στην πόλη χώνονταν στο νερό ως το γόνατο. Οι εκκλήσεις στον Εποικισμό, 
μάταιες, επιστρέφονταν με υποσχέσεις. Άλλος συνοικισμός –στην ατραπό από την πόλη προς 
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή–, η Τούμπα, συγκέντρωνε, το 1928, 35.000 πρόσφυγες. Οι 
συνθήκες στέγασης κρίνονταν απαράδεκτες, με έλλειψη ηλεκτροδότησης. Η ανεπάρκεια 
νερού ήταν πρόξενος φιλονικιών μεταξύ των γυναικών στη βρύση. Στους δρόμους το βρόχινο 
νερό σχημάτιζε λίμνες, με υποχρεωτική τη διαδρομή μέσα στις λάσπες μέχρι το τραμ342. Στην 
εγγύς ύπαιθρο, στους προσφυγικούς καταυλισμούς που εξελίσσονταν σε χωριά, το κτίσιμο 
σπιτιών και η μέριμνα για σίτιση αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά της αρχικής περιόδου. Στην 
παραθαλάσσια ζώνη του Θερμαϊκού Κόλπου, στην ακτή της Καλαμαριάς, οικογένειες 
ψαράδων στεγάσθηκαν σε σανιδοκαλύβες, υπό ανείπωτες συνθήκες, με γκαζοτενεκέδες για 
απόπατους που τους άδειαζαν οι γυναίκες κάθε πρωί343. Στην πλευρά της θάλασσας, οι 
ένοικοι άπλωναν τα δίχτυα. Τα παιδιά βοηθούσαν τον πατέρα στο πλοιάριο344. Στη Νέα 
Μηχανιώνα, η στέγαση στο ψύχος και βροχή συνέτεινε στην εξαθλίωση345. Στην Περαία, 
τοποθεσία η οποία είναι εκτεθειμένη στον ισχυρό τοπικό βορειοδυτικό άνεμο (Βαρδάρης), η 
αρχική στέγαση σε ογκώδη αντίσκηνα μαζικής διαμονής, που χορηγήθηκαν από τον 
Εποικισμό, δεν προσέφερε τη δυνατότητα ανάπαυσης. Οι ενήλικες ανάλωναν τις νυκτερινές 
ώρες συγκρατώντας τα κεντρικά κάθετα κοντάρια στήριξης του καλύμματος, για να μη το 
παρασύρει ο άνεμος μαζί με τους πασσάλους. Τα νερά της βροχής εισέρχονταν από τα 
ανοίγματα. Νεόδμητες καλύβες, πραγματικές τρώγλες, στέγασαν μερικές οικογένειες346

 

. Σε 
επόμενη φάση, οι όροι στέγασης βελτιώθηκαν όταν παραχωρήθηκαν στους κατοίκους των 
νέων προσφυγικών χωριών προκατασκευασμένα σπίτια. 

 
3.1.3.2. Επισιτιστικά μέτρα. 
 
 
Η σίτιση εξελίχθηκε σε καθημερινό άγχος. Η διανομή τροφίμων και άλλων εφοδίων 

δεν επαρκούσε. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι ήλθαν στην περιοχή μέχρι το 1922, 
κατά 90% γυναικόπαιδα και γέροι, χρειάζονταν υποστήριξη347. Οι καινούργιοι πρόσφυγες 
μετά το Σεπτέμβριο 1922 επιβάρυναν το πρόβλημα της τροφοδότησης, στέγης και 
ανεργίας348. Άσιτα και γυμνά προσφυγόπουλα αναζητούσαν φαγώσιμα στα σκουπίδια. Στους 
συνοικισμούς στην Καλαμαριά, στα τέλη του 1922, η μερίδα ψωμιού των προσφύγων ήταν 
μόλις 100 δράμια349

                                                      
340 Cf. Ριζοσπάστης, 24-11-1926. 

. Καταγγελίες κυκλοφορούσαν ότι οι ενδεείς αναγκάζονταν να δίδουν 
μπαξίσι [φιλοδώρημα] στους υπάλληλους (η ταρίφα ήταν ένα φορτίο ξύλα ή 40 δραχμές) για 
να τους εγγράψουν στις καταστάσεις διανομής αγαθών. Το 1924, οι Σουλιώτης, Νικολαΐδης 
και Τσουπτσόγλου, προμηθευτές που παρασκεύαζαν εργολαβικώς τον προσφυγικό άρτο για 
την Περίθαλψη Προσφύγων, αναμείγνυαν –όπως πιστοποιήθηκε από τις ανακρίσεις– τα 

341 Ibid., 5-3-1928. 
342 Ibid., 19-1-1928. 
343 Ibid., 15-11-1927. 
344 Cf. Αρετσού - Νέο Ρύσιο. Διαχρονική πορεία, Κοινότητα Νέου Ρυσίου - Ηδύλος, 
Θεσσαλονίκη 1998, pp. 98-99. Γρηγόρης Οικονομίδης, Ρύσιο, Αρετσού, Darica, University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, pp. 384-390. 
345 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
346 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
347 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 57 (Z-324-1), ff. 101-104 : F. Wiet à R. Poincaré, No 68, 
Salonique 2-10-1922, 7 pp. 
348 Ibid. 
349 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-11-1922. 



απορρίμματα των εστιατορίων, της στρατιωτικής λέσχης και λοιπών κέντρων με τα άλευρα 
στο μύλο Αλλατίνι350. Στην ύπαιθρο, λιμοκτονούντες αναζητούσαν στους αγρούς ρίζες και 
τρυφερούς βλαστούς. Λόγω της εξαθλίωσης και πείνας, πολλαπλασιάσθηκαν οι κλοπές και 
λεηλασίες351. Το Νοέμβριο 1922, αφαιρέθηκαν κατσαρόλες, πιάτα, κουτάλια, μαχαίρια, 
λάμπες πετρελαίου, ρούχα, χαλιά, βιβλία [καύσιμη ύλη]352. Στα χωριά, είχαν έξαρση η 
ζωοκλοπή, οι επιδρομές στους μπαξέδες. Κατά τον αρχικό αναδασμό από τον Εποικισμό, οι 
προσφυγικές οικογένειες έλαβαν μερικά στρέμματα για καλλιέργεια και η διανομή ζώων, 
αρότρων, σπόρων, ζωοτροφών έδωσε την αρχική ώθηση στις αγροτικές ασχολίες για την 
παραγωγή προϊόντων και εξασφάλιση των προς το ζην. Μικρά βελτιωτικά έργα, με 
αποξήρανση υδάτων, απέδωσαν πρόσθετες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Σπάρθηκαν σιτάρι, 
καλαμπόκι, κριθάρι. Για τα ζώα, βόδια και άλογα, αγροί σπάρθηκαν με τριφύλλι για τη 
διατροφή τους353

 
. 

 
3.1.3.3. Ο αγώνας της εσοδείας. 
 
 
Η τέχνη της διαχείρισης του χώματος, με γνώση των ιδιομορφιών της γης στην κάθε 

γεωγραφική και κλιματική ζώνη, ήταν ένα έλλειμμα στη γεωργική παραγωγή. Η αγροτική 
ανισορροπία, η οποία προκλήθηκε όταν αναχώρησαν οι έμπειροι μουσουλμάνοι, κάτοχοι των 
μυστικών της ορθής καλλιέργειας, απαίτησε, μετά το 1926, τον εμπλουτισμό, κάθε χρονιά, 
του εδάφους με λιπάσματα. Η νέα πρακτική συνιστούσε οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις 
παλαιότερες εποχές. Ο Τούρκος αγρότης γνώριζε άριστα τις λεπτομέρειες των γαιών που 
εκμεταλλευόταν, συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και εργαζόταν 
εξασφαλίζοντας τη γονιμότητα του εδάφους σε αρμονία με τις καλλιέργειες354

Οι καλλιέργειες, λόγω απουσίας έργων υποδομής στην ύπαιθρο, αποτελούσαν 
επισφαλή επιχείρηση. Ως προς τα υδραυλικά έργα, η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης ήταν μία 
από τις πτωχότερες μεταξύ των μακεδονικών περιοχών, παρά τις ανάγκες τις οποίες 
δημιουργούσε η υδρολογική και εδαφολογική σύσταση αυτής. Τα απαραίτητα υδραυλικά 
έργα ήταν η αποστράγγιση των ελωδών εκτάσεων, η διευθέτηση των ποταμών για να 
αποσοβούνται οι πλημμύρες, η κατασκευή νέας κοίτης στον ποταμό Αξιό για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος έμφραξης του Θερμαϊκού Κόλπου, η κατασκευή δευτερευουσών στραγγιστικών 
διωρύγων και τάφρων, η εκτέλεση έργων συγκοινωνίας, αρδευτικού δικτύου, τεχνικών 
έργων, υδροφρακτικών οχετών, αναχωμάτων

. Η εποχή 
εκείνη παρήλθε. 

355. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
υπηρεσία υδάτων του Στρατού της Ανατολής εξασφάλισε πόσιμο νερό με κανάλια που 
έφερναν ποσότητες από τις πηγές ή με γεωτρήσεις στην πεδιάδα. Το σπουδαιότερο έργο, το 
υδραγωγείο και οι σωληνώσεις που έφερναν νερό από το όρος Χορτιάτη σε όλες τις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανατολικώς της Θεσσαλονίκης μέχρι το αεροδρόμιο του Σέδες, 
δεν συνδυάσθηκε με την κατασκευή άλλων έργων υποδομής356

                                                      
350 Cf. Μακεδονικά Νέα, 20,21-8, 15-12-1924. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-8-1924. 

. Η ολιγωρία για τεχνικές 
επεμβάσεις καθιστούσε την προστασία ανεπαρκέστατη και στοίχιζε στους αγρότες βαριές 

351 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 57 (Z-324-1), ff. 152-153 : F. Wiet à Général Moschopoulos, 
No 892, Salonique 7-11-1922, 4 pp. 
352 Cf. CADN, Carton No 24, Dossier: Réfugiés 1922-1924: Osman Sidoullah à Wiet, 
Salonique 7-11-1922, 4 pp. 
353 Cf. Archives de la Société des Nations [SdN], L’œuvre d’établissement des réfugiés grecs, 
C.524.M.187.1924.II, Genève 30-10-1924 (39 pp.), pp. 17-18. 
354 Cf. Ο Συνεταιριστής [Le Coopérateur] , διευθυντής Θ. Τζωρτζάκης (Αθήνα), 21, Ν° 21, 1-
11-1926, pp. 322-323. 
355 Cf. Μ. Μαυρογορδάτος - Α. Χαμουδόπουλος, Η Μακεδονία. Μελέτη δημογραφική και 
οικονομική, Παπαδοπούλου-Μαρινέλη, Θεσσαλονίκη 1931, pp. 120-123. 
356 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 94, ff. 76-78 : M. Graillet à S. Pichon, Nº 95, Salonique 23-12-
1918, 5 pp. Πληροφορίες χωρικών. 



συνέπειες. Οι πλημμύρες, την άνοιξη του 1922, από το λιώσιμο των χιονιών προξένησαν το 
ξεχείλισμα των ποταμών και καταστροφές καλλιεργειών, τις χειρότερες στη διάρκεια των 
προηγούμενων δέκα ετών357. Κατά τους εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες από το 1923 
μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τα φαινόμενα και οι συνέπειες επαναλαμβάνονταν. Σε άλλες 
χρονιές, προσετέθησαν στις ζημίες των πλημμυρών οι καταστροφές στις καλλιέργειες και τα 
σταφύλια από τον παγετό και το χαλάζι358. Το χαλάζι χτυπούσε, στα χρόνια έως το 1927, τους 
αμπελώνες σε χωριά που ζούσαν από την παραγωγή ρακιού και τα έφερνε σε δεινή θέση359. 
Το 1930, κατέπεσε ραγδαία βροχή και χαλάζι, που κατέστρεψε τα δημητριακά στο 
Μπογιάροβο [Καραβία] σε εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων. Στο Βαθύλακκο καταστράφηκαν 
2 χιλιάδες στρέμματα360. Η παρεμπόδιση της ροής των όμβριων υδάτων στις κοίτες των 
χειμάρρων οδηγούσε σε υπερχείλιση, που παρέσυρε τα πάντα, απειλώντας με πνιγμό 
ανθρώπους και ζώα. Το 1931, στο κλίμα ευφορίας από το θετικό κρατικό μέτρο της διανομής 
γης και αποκατάστασης των προσφύγων και ακτημόνων, οι συγκομιδές στη νότια περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης επλήγησαν από πλημμύρες. Τον Ιούνιο 1934, πλημμύρες στην περιοχή 
Ανθεμούντος προκάλεσαν ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης των χωριών, με κίνδυνο μόλυνσης του 
πόσιμου νερού από τα όμβρια ύδατα361. Εκτός των ζημιών στις καλλιέργειες, οι καταστροφές 
οδών λόγω των πλημμυρών διατάρασσαν τη στοιχειώδη ανάγκη επικοινωνίας των χωριών με 
το περιβάλλον. Συχνά, αποκόπτονταν στα χωριά η επικοινωνία μέχρι και μεταξύ των 
συνοικισμών τους. Αυτό συνέβη, τον Οκτώβριο 1928, στην κοινότητα Τριλόφου, επί 
προεδρίας Χρήστου Κουκουλή, όταν αφανίσθηκε ο δρόμος στο βάθος της χαράδρας που 
συνέδεε το χωριό με την Καρδία και παρέλυσαν οι οικονομικές, διοικητικές και άλλες 
διεκπεραιώσεις. Η επιδιόρθωση όφειλε να εκτελεσθεί με προσωπική εργασία των 
κατοίκων362

Αντιστρόφως, η ξηρασία προξενούσε απώλειες στην παραγωγή. Το 1924, σε μία 
κρίσιμη στιγμή κατά την έναρξη της προσφυγικής ανασυγκρότησης, καταστράφηκε από τον 
καύσωνα και την ξηρασία η παραγωγή πολλών οικογενειών. Διανεμήθηκαν από τον 
Εποικισμό σίτος, βρώμη και σίκαλη, ζωοτροφές για τα κτήνη, σπόροι για τις καλλιέργειες

.  

363. 
Το 1927 και 1928, η ανομβρία έβλαψε τα αμπέλια. Η μελισσοκομία, διενεργούμενη με 
απαρχαιωμένους τρόπους, δεν ήταν αποδοτική, ενώ η ξηρασία προκάλεσε απώλειες στα 
σμήνη364. Η πρωτοφανής ανομβρία το χειμώνα και την άνοιξη 1933 στην περιοχή 
Ανθεμούντος κατέστρεψε τη σοδειά και, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έφερε σε 
απελπιστική θέση τους χωρικούς. Η λειψυδρία εξανέμιζε το πνεύμα αλληλεγγύης. Σε μία 
περίπτωση, στο Σέδες [Θέρμη], τον Ιούλιο 1933, ο Απόστολος Μακαρίκας χρησιμοποίησε 
όλη την ποσότητα του νερού του Ρεύματος (ροή υδάτων, δίπλα στο χωριό, από το Χορτιάτη 
έως τη θάλασσα), με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι λαχανόκηποι των καλλιεργητών365

                                                      
357 Cf. DS, M 443, N° 5, 427-432, Leland Morris to State Dept. - Washington, Salonica 25-3-
1922, 6 pp. 

. 

358 Cf. PRO, FO286-1042 : Société des Nations, Settlement of Greek refugees, Genève 7-9-
1928, 9 pp. 
359 Cf. Ριζοσπάστης, 11-2-1927. 
360 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-6-1930. 
361 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, 
Αριθ. 22, 29-6-1934. Πληροφορίες χωρικών. 
362 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, φάκελλος Εφημερίς κ.τ.λ., Απόφασις Συνεδριάσεως του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Τριλόφου, Νο 47, 4-11-1928, 2 pp. 
363 Cf. SdN, Réfugiés grecs, Quatrième rapport trimestriel sur l’œuvre de l’Office autonome 
pour l’établissement des réfugiés, C.767.M.269.1924.II, Athènes 25-11-1924 (8 pp.), p. 2. 
364 Cf. PRO, FO286-1042: 19e Rapport trimestriel de l’Office Autonome pour l’Etablissement 
des réfugiés, Athènes 15-8-1928, 57 pp. 
365 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 
1932-1933, Αριθ. 31, 16-7-1933. 



Η εναλλαγή καταρρακτωδών βροχοπτώσεων και παρατεταμένης ξηρασίας ήταν ο 
χειρότερος συνδυασμός. Το 1928, ο χειμώνας ήταν από τους πλέον βαρείς. Ακόμη και την 
άνοιξη έπεφτε άφθονο χιόνι, συνοδευόμενο από παρατεταμένο κρύο και ασταμάτητες βροχές. 
Ο ποταμός Αξιός και τα άλλα ποτάμια στις πεδινές εκτάσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
οι χείμαρροι, ξεχείλισαν. Τα χωράφια μετατράπηκαν σε έλη. Απελπισία και αποθάρρυνση 
κατέλαβε τους χωρικούς366. Το καλοκαίρι, η ζημία συμπληρώθηκε από τη συνεχή ξηρασία 
και τους θερμούς ανέμους (λίβας) που έκαψαν τα σπαρτά. Σπόροι ποικιλιών σίτου 
ανθεκτικών και μεγαλύτερης απόδοσης μοιράσθηκαν στα χωριά της Θεσσαλονίκης, της 
Χαλκιδικής και αλλού. Εναλλακτικές καλλιέργειες (αμπελουργία, σηροτροφία, δενδροκομία, 
μελισσουργία) ενθαρρύνθηκαν367

Άλλες θεομηνίες,  για παράδειγμα ο ι ασθένειες φυτών ή η ακρίδα,  απειλούσαν την 
αγροτική παραγωγή. Σε μία περίπτωση, το καλοκαίρι του 1930, στην περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης, ο κίνδυνος από ακρίδες έθεσε σε επαγρύπνηση την αρμόδια κρατική 
υπηρεσία για πρόληψη ενδεχόμενης καταστροφής, με έρευνα στην κτηματική περιοχή 
Ανθεμούντος, ιδίως στα ακαλλιέργητα μέρη

. 

368

Η εισαγωγή του χωρικού στο δαίδαλο των αγοραπωλησιών και της προ σδο κίας 
κέρδους από την άνοδο των τιμών πραγματοποιήθηκε ιδίως με τα βιομηχανικά φυτά, καπνό 
και βαμβάκι. Η πολυπλοκότητα του παιχνιδιού στο οποίο συμμετείχε ως ασθενέστερος –
πωλήσεις από τις οποίες εξαρτιόταν η επιβίωση της αγροτικής οικογένειας– τον εξέθετε στη 
βουλιμία των αγορών. Σε μία αντιφατική κατάσταση, το 1926, ενώ η κατάσταση στον καπνό 
ήταν ευνοϊκή, με συγκομιδή ικανοποιητική και τιμές πώλησης αυξημένες

.  

369, στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης –στα χωριά Σέδες, Περαία, Μπαχτσέ Τσιφλίκ, Νέα Μηχανιώνα, Τοψίν, 
Βαθύλακκο– οι καπνοπαραγωγοί αναγκάστηκαν να ξεπουλήσουν σε ληστρικές τιμές370. Οι 
αγροτικές ελπίδες για ανάκαμψη του οικογενειακού εισοδήματος χάθηκαν μέσα στις 
στατιστικές του Γραφείου Προστασίας Καπνού για το 1926 και στην αναφορά τους στις 
θετικές συνέπειες του καπνικού νόμου, στην επέκταση της καλλιέργειας του φυτού σε 
πρόσθετες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική371

 
. 

 
3.1.4. Ένταξη των αγροτών στην αστική εξέλιξη. 
 
 
Οι ασήμαντες οικιστικές μονάδες της οθωμανικής περιόδου, που, με το δημογραφικό 

άλμα κατά το Μεσοπόλεμο, μετατράπηκαν σε μεγάλα χωριά και κώμες372

Στη δεκαετία 1930, οικοδομήθηκαν κτίσματα κοινοτικών λειτουργιών, οι οποίες 
υποκατέστησαν τις πλευρές της κοινωνικής ζωής που συνδέονταν με την παραδοσιακή 

, παρουσίασαν 
όμοια τομή, σε σχέση με το παρελθόν, στην οικονομική - κοινωνική ζωή. Η αργή βελτίωση 
των όρων ζωής των αγροτών ήταν μία από τις παραμέτρους της επίπονης ένταξης της 
υπαίθρου στην αστική εξέλιξη. 

                                                      
366 Cf. PRO, FO286-1042: 18e Rapport trimestriel de l’Office Autonome pour l’Etablissement 
des réfugiés, Athènes 14-5-1928, 16 pp. 
367 Ibid., FO286-1042: 19e Rapport trimestriel de l’Office Autonome pour l’Etablissement des 
réfugiés, Athènes 15-8-1928, 57 pp. 
368 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 52, 8-6-1930. 
369 Cf. PRO, FO286-987: Refugee Settlement Commission, The work of the Refugee 
Settlement Commission in 1926, confidential, Athens 19-2-1927, 9 pp. 
370 Cf. Ο Συνεταιριστής, 2, Ν° 1, 1-1-1926, p. 7. Πληροφορίες χωρικών. 
371 Cf. Μακεδονικά Νέα, 26-1-1927. 
372 Η κώμη Αικατερίνη [Κατερίνη] έφθασε από 6.540 κατοίκους το 1920 στους 29.166 το 
1951, για να καταλήξει, το 1961, στο τέταρτο αστικό κέντρο της Μακεδονίας (μετά τη 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σέρρες) και δωδέκατο της Ελλάδας, cf. Ελευθεριάδου et al., Η 
ιστορία της Κατερίνης..., op. cit. 



αγορά. Ο χαρακτήρας των δοσοληψιών μεταβαλλόταν, με το πέρασμα από τις ανταλλαγές 
αγαθών στο χρήμα, με αποστολή των προϊόντων γεωργικής - κτηνοτροφικής προέλευσης και 
λαϊκής κατανάλωσης στις οργανωμένες αγορές προς πώληση. Οι κρατικές ιδιοκτησίες 
χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση προσφύγων. Ιδιωτικοί χώροι παραχωρήθηκαν στους 
δικαιούχους της ανταλλαγής περιουσιών. Οι πρόσφυγες συνέπηξαν σωματεία, μέσω των 
οποίων έλαβαν πρόνοια για την επίλυση του στεγαστικού, με την προμήθεια οικοδομικών 
υλικών και κτίσιμο συνοικισμών. Η λειτουργία της κεντρικής πλατείας του χωριού 
συγχρονίσθηκε, με τη συγκέντρωση καταστημάτων στην περίμετρό της, με νέες πολιτιστικές 
επικοινωνίες ως τόπος συνάντησης και ψυχαγωγίας των χωρικών. 

Ο βηματισμός της υπαίθρου προς την αστική εξέλιξη καθηλώθηκε ιδιαίτερα σε 
απομακρυσμένες, απομονωμένες περιοχές, όπου οι οικονομικές συνθήκες (παραγωγικά μέσα, 
υποδομή) όριζαν τη ζωή πολλών αγροτικών νοικοκυριών στο πλαίσιο της αυτάρκειας. Στους 
χωρικούς –εποχιακούς νομάδες κτηνοτρόφους και εναλλακτικώς γεωργούς– του όρους 
Πάικου, η διαβίωση –και ο συνοδός πολιτισμός– στηριζόταν σε παραδοσιακές συνήθειες. «... 
Τρώγαμε όσο για να ζήσουμε και πολλές φορές και πιο λίγο ενώ πατούσαμε πολλή δουλειά. 
Τρώγαμε πατάτες, τυρί από αυτό που φτιάχναμε, κρεμμύδια, μακαρόνια, ρύζι... 
Καλλιεργούσαμε τα πάντα όπως κρεμμύδια, σκόρδα, ντομάτες, αγγούρια, είχαμε μεγάλες 
καρυδιές γύρω από το σπίτι μας και άλλα δέντρα... Δε χρησιμοποιούνταν μεγάλες ποσότητες 
από τρόφιμα. Με φορτίο ξύλα πήγαιναν οι χωρικοί, 4 ώρες με το γαϊδουράκι, μέχρι τα 
Γιαννιτσά, για μισή οκά λάδι και για μισή οκά ζάχαρη. Στο φαγητό μας βάζαμε μόνο μισό 
κουτάλι λάδι. Ζούσαμε πολλά άτομα σ’ ένα σπίτι και τρώγαμε όλοι από το ίδιο ταψί. Κάναμε 
τότε και πολλά παιδιά, δεν ξέραμε να προφυλασσόμαστε, αλλά και μας ήταν χρήσιμα στις 
δουλειές μας στα χωράφια... Αυτά ήθελαν θέρισμα, αλώνισμα. Το πρωί πηγαίναμε στα ζώα 
με τους άντρες μας (οι γυναίκες βοηθούσαν τους άνδρες πάρα πολύ στη δουλειά τους) και 
μετά εμείς πηγαίναμε στο χωράφι για να θερίσουμε. Όλα γίνονταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν 
μηχανήματα. Ψωμί, φασόλια, ρύζι, πατάτες ήταν κυρίως αυτά που τρώγαμε... Κρέας σπάνια 
τρώγαμε κι αυτό μόνο στις μεγάλες γιορτές, δηλαδή Χριστούγεννα και Πάσχα... Από το 
γουρουνάκι, κρατούσαμε μέσα σε έναν τενεκέ το λίπος του και τρώγαμε από εκεί όλο το 
χειμώνα. Ήταν πολύ νόστιμο. Όλες οι τροφές τότε ήταν πολύ νόστιμες. Η φύση ήταν 
καθαρή... Τα ξύλα ήταν χλωρά και δυσκολευόμασταν πολύ ν’ ανάψουμε φωτιά... 
Ασχολούμασταν με τα ζώα, είχαμε ο καθένας από ένα κοπάδι... Αλλά και μαζί με άλλους τα 
είχαμε τα ζώα, ιδίως το καλοκαίρι, έτσι βοηθούσε ο ένας τον άλλον... Είχαμε μεγάλη 
φτώχεια. Κάναμε οικονομία ακόμα και στο ψωμί αλλά ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι.373

 

» Οι 
πρόσφυγες, αφ’ ετέρου, με δυναμική προβολή στις τοπικές κοινωνίες, ενσωματώνονταν 
βαθμηδόν στα μέρη με μικτό –και γηγενή– πληθυσμό. Το κεφαλαιικό σύστημα προήλαυνε, 
εν είδει οδοστρωτήρος, σάρωνε τις διαφορές, εξομοίωνε τους ανθρώπους και εν συνεχεία 
τους αφομοίωνε. 

 
3.1.4.1. Ανασυγκρότηση. Πρόοδοι στην υποδομή. 
 
 
3.1.4.1.1. Σπίτια. 
 
 
Τα προβλήματα στα χωριά εκ της ατελούς ή ανύπαρκτης οικιστικής υποδομής 

διορθώθηκαν από τα ελληνικά υπουργεία και την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 
στο μέτρο των οικονομικών παροχών που προβλέφθηκαν. Η ανέγερση και συντήρηση 
σπιτιών στα παλιά και στα νεοϊδρυθέντα χωριά, η στέγαση στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, το κτίσιμο διδακτηρίων, εκκλησιών, 
έφθασαν, σε ορισμένους τόπους στη δεκαετία 1930, σε σημείο ανεκτό σε σύγκριση με τη 
χαώδη κατάσταση προ δεκαετίας. Οι μικρές πρόοδοι στην επίλυση του στεγαστικού 
                                                      
373 Cf. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της Κρώμνης..., op. cit., υλικό από προφορικές 
μαρτυρίες. 



ανεκόπησαν από έκτακτες συνθήκες. Ο σεισμός στις 26 Σεπτεμβρίου 1932 με επίκεντρο τον 
κόλπο της Ιερισσού, στη Χαλκιδική, μεγέθους 6,9 της κλίμακας Ρίχτερ, φονικός (το χωριό 
Ιερισσός ισοπεδώθηκε, με 161 θύματα –δεν υπήρξε ούτε μία οικογένεια που να απέφυγε τις 
απώλειες–), κατέστρεψε ολοσχερώς εκατοντάδες οικοδομές της εγγύς περιφέρειας, με 
πρόκληση ζημιών στα χωριά μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Στο Νεοχώρι, ελάχιστα ήταν τα παλαιά 
κτίρια που δεν επλήγησαν ανεπανόρθωτα374, το ίδιο στο Παλαιοχώρι. Η Αρναία υπέστη 
σοβαρές ζημίες375. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ο Σωχός και τα χωριά πλησίον του Λαγκαδά 
είχαν πολλές αβαρίες. Ο καθηγητής του πολυτεχνείου Νίκος Κιτσίκης, πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, απηύθυνε θερμό έγγραφο προς το γενικό διοικητή Σ. 
Γονατά, με το οποίο του γνωστοποιούσε ότι απέστειλε δύο επιστήμονες –ο ένας, γεωλόγος– 
στα σεισμόπληκτα μέρη για να δουν τα προβλήματα376. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης 
προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν αρωγή στους σεισμοπαθείς, διενεργήθηκαν έρανοι για το 
μάζεμα χρημάτων που απέφεραν σημαντικό ποσό, εκδηλώθηκε κοινωνική αλληλεγγύη με 
χειρονομίες γενναιοδωρίας377. Επί κυβέρνησης Λαϊκών –μετά το Νοέμβριο 1932–, επεδείχθη 
ενδιαφέρον και ο νέος γενικός διοικητής, Γεώργιος Εξηντάρης, ξεκίνησε περιοδεία στην 
ύπαιθρο, στις 30 Ιανουαρίου 1933, συνοδεία εμπειρογνωμόνων, για να εξετάσει εκ του 
σύνεγγυς την κατάσταση. Στις ακτές της σεισμόπληκτης Χαλκιδικής, οι χωρικοί –πολλοί εκ 
των οποίων συντηρητικοί ψηφοφόροι– τον υποδέχθηκαν με ελπίδες. Στις 3 Φεβρουαρίου 
1933 επισκέφθηκε το Νέο Μαρμαρά, τη Συκιά, Σάρτη, Πύργο, Αμουλιανή και ενδιαφέρθηκε 
για τις ανάγκες των κατοίκων. Ανακοίνωσε ότι το πρώτο μέλημα ήταν η σύσταση συνεργείων 
με έργο τη διενέργεια έρευνας από στατιστικής, μηχανικής και γεωλογικής απόψεως για τη 
μόνιμη στέγασή τους378. Μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 και την οριστική άνοδο των 
Λαϊκών στην κυβέρνηση, ο νέος γενικός διοικητής Φίλιππος Δραγούμης θεώρησε 
προτεραιότητες για την ύπαιθρο τις συγκοινωνιακές και υγειονομικές ανάγκες και την 
ύδρευση. Καταρτίσθηκαν πίνακες με τα αιτήματα των κοινοτήτων, με σκοπό την ανακούφιση 
του πληθυσμού και τη χορήγηση εργασίας και οριστικής στέγασης379. Το επόμενο δίμηνο, ο 
γενικός γραμματέας της γενικής διοίκησης Μακεδονίας, Λεοντίδης, εργάσθηκε προς την ίδια 
κατεύθυνση, επιβλέποντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση οριστικής στέγασης 
για τους χωρικούς και εργασίας για τους ανέργους εξ αυτών. Ένα συνεργείο έρευνας, 
αποτελούμενο από ειδικούς, ασχολήθηκε με τον καθορισμό της έκτασης των ζημιών του 
σεισμού και τον τρόπο ανοικοδόμησης των καταστραμμένων κτισμάτων380. Στις 24 Απριλίου 
1933, επιτροπή από την Αθήνα μετέβη στην Αρναία προκειμένου να μελετήσει επιτόπου τον 
τρόπο αποκατάστασης της υποδομής της περιφέρειας Χολομώντος381. Μελετήθηκαν οι 
προτάσεις ξένων τεχνικών εταιρειών, οι οποίες ζήτησαν να αναλάβουν την ανοικοδόμηση με 
κατασκευή 2.000-4.000 οικημάτων από πέτρα, τούβλο ή ξύλο382. Νέες υπουργικές επισκέψεις 
(του υπουργού προνοίας Ιωάννη Μακρόπουλου, γεωργίας Ιωάννη Θεοτόκη, συγκοινωνίας 
Πέτρου Ράλλη) σκοπούσαν στην εξακρίβωση των ζημιών, αεροφωτογράφηση των χωριών, 
χωρισμό των οικοπέδων όπου προβλεπόταν ανέγερση νέων οικιών, προσδιορισμό των 
συγκοινωνιακών μέσων, τρόπο συγκέντρωσης των οικοδομικών υλικών για την 
αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων383

                                                      
374 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 

. Έγινε αντιληπτό στους ενδιαφερόμενους αγρότες ότι 
οι ρυθμοί ανταπόκρισης της πολιτείας θα ήταν βραδείς. Εν τέλει, κατατέθηκε στις 31 
Αυγούστου 1933 στη βουλή από τον υπουργό Μακρόπουλο το νομοσχέδιο ανοικοδόμησης 
των περιοχών Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής. Η κρατική συμπαράσταση αποδείχθηκε φτωχή, 

375 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη), 16-11-1933. 
376 Cf. Μακεδονικά Νέα, 15-10-1932. 
377 Ibid., 5-10, 11-11-1932. 
378 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 30-1, 4-2-1933. 
379 Ibid., 23-3-1933. 
380 Ibid., 10-4-1933. 
381 Ibid., 24-4-1933. 
382 Ibid., 16-5-1933. 
383 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 15-5, 6-6-1933. Εφημερίς των Βαλκανίων, 29-4, 
4,19-5-1933.  



αφού η προβλεπόμενη παροχή χρηματικής ενίσχυσης του κράτους για την αποκατάσταση της 
ασφάλειας των οικημάτων δεν θα υπερέβαινε το ήμισυ της αναγκαίας δαπάνης επισκευής ή 
ανεγέρσεως. Οι σεισμοπαθείς θα μπορούσαν να συνάψουν δάνεια, τα οποία θα τους 
παρέχονταν προοδευτικά σε τρεις ίσες δόσεις. Η πρώτη θα καταβαλλόταν μετά την 
εξάντληση της κρατικής αρωγής384. Ο νόμος ψηφίσθηκε, μετά από μακρά συζήτηση, στις 29 
Σεπτεμβρίου 1933, ένα χρόνο μετά από το σεισμό385. Δυστοκία παρουσίασε κατά τους 
επόμενους μήνες το πρόγραμμα έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Θα επισκευάζονταν 
κατά προτεραιότητα τα οικήματα των χωριών του όρους Χολομώντος που είχαν υποστεί τις 
μεγαλύτερες ζημίες386. Συνεργασίες του γενικού διοικητή Μακεδονίας Φ. Δραγούμη με 
υπουργούς κατέληξαν στη λύση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη των έργων. 
Ικανή δύναμη στρατιωτών από το μηχανικό σώμα ανέλαβε την προετοιμασία των οικοπέδων 
(ισοπέδωση του εδάφους)387. Το Μάρτιο 1934, ο υπουργός προνοίας Μ. Κύρκος, 
ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ασχολήθηκε και αυτός με το ζήτημα της ανοικοδόμησης, 
«... ώστε εντός του έτους το πολύ να έχει λυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό.388» Στις 10 
Απριλίου 1934, μετέβη στη Χαλκιδική, προκειμένου να επισκεφθεί τις σεισμοπαθείς 
περιοχές. Τον συνόδευσαν οι Αθ. Τανούλας, βουλευτής Χαλκιδικής (του Αγροτικού 
Κόμματος, συνεργασθείς με τους Λαϊκούς), και Περικλής Παρασκευόπουλος, καθηγητής του 
πολυτεχνείου Αθήνας (ειδικός οπλισμένου σκυροδέματος)389. Το 1934, για τις ανάγκες της 
αγροτικής στέγασης και για έργα ύδρευσης διατέθηκαν διάφορα κονδύλια στα χωριά 
Σουρωτή και Άγιος Αντώνιος περιοχής Βασιλικών, στο χωριό Νέα Μάδυτος στη λίμνη 
Βόλβη και αλλού. Οικοδομήθηκαν οικίσκοι σεισμοπαθών στη Βαρβάρα Χαλκιδικής390. 
Ευεργετήθηκαν επίσης συνοικισμοί των μετοχίων της Χαλκιδικής (Βατοπέδιον, Άγιος 
Δημήτριος, Βόζινα [Μεταμόρφωση], Νέο Μάλτεπε [Καλλιθέα], Παζαρλήδες [Δίκορφο], Νέα 
Αφισιά [Σάρτη]), με επισκευή οικημάτων τα οποία παραχωρήθηκαν αναγκαστικά στις 
ιδιοκτήτριες μονές του Αγίου Όρους391. Επί δικτατορίας 4ης Αυγούστου, καταρτίσθηκε νέος 
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτούνταν για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης 
των σεισμοπαθών Χαλκιδικής και Σωχού - Λαγκαδά. Κάτοικοι της Ιερισσού και λοιπών 
χωριών κατέφευγαν στο γενικό διοικητή Γεώργιο Κυρίμη για τη λύση των στεγαστικών και 
άλλων προβλημάτων. Το Νοέμβριο 1937, τερματίσθηκε η συνομολόγηση δανείου υπέρ των 
σεισμοπαθών και η Αγροτική Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του Κυρίμη το πρώτο κονδύλιο για 
άμεση χρήση392

Εάν ορισμένες ομάδες αγροτών είδαν βελτίωση της διαβίωσης, εν τούτοις η στέγαση 
πολλών αγροτών προσφύγων στα παλιά χωριά της οθωμανικής περιόδου εξακολούθησε να 
ανταποκρίνεται, μέχρι το τέλος της δεκαετίας 1930, σε συνθήκες οικτρές. Οι 
εγκατασταθέντες στην ύπαιθρο διαμαρτύρονταν, το 1934, ισχυριζόμενοι ότι, διαμένοντες 
«δίκην σαρδελλών» σε παμπάλαια, ετοιμόρροπα αγροτικά χαμόσπιτα των ανταλλαγέντων 
Τούρκων, σε αχυρώνες, τζαμιά και στάβλους, ήταν αναγκασμένοι να ζουν μαζί με ζώα και 
κόττες. Ενήλικες και παιδιά, λόγω του ανηλίου και υγρού των δωματίων, θερίζονταν από την 
ελονοσία, φυματίωση, πλευρίτιδα, ως μαρτυρούσαν οι ετήσιες καταστάσεις θανόντων των 
κατά τόπους κοινοτικών ληξιαρχείων. Οι ενιστάμενοι κατηγορούσαν την επιτροπή 
αποκαταστάσεως προσφύγων ότι προέβη, στα έτη 1928 και 1929, σε διανομή και χρέωση 
αγροτικών οικημάτων σε αυτούς που εν συνεχεία τα κατείχαν, προέβη επίσης σε χορήγηση 
οικοπέδων στους αστέγους με τη ρητή υπόσχεση ότι μελλοντικά θα τους έδιδε δάνεια 
στεγάσεως για την ανέγερση οικημάτων, εντούτοις δεν χορήγησε καμία οικονομική ενίσχυση 
υπό τύπον στεγαστικού δανείου. Η επιτροπή αποκαταστάσεως προσφύγων, που είχε πια 
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διαλυθεί, εγκατέλειψε τους αγρότες, για τους οποίους ουσιαστικά συνεστήθη και «εις βάρος 
των οποίων θησαύρισε και κυριολεκτικά οργίασε». Οι άστεγοι εξακολουθούσαν να 
διαμένουν σε τρώγλες, χαμοκέλες, υπόγεια και κάθε είδους «κατακόμβες», φθείροντας την 
υγεία τους –κατά 65% κατάντησαν φυματικοί–, ζημιώνοντας επίσης την εθνική παραγωγή 
αφού, ελλείψει χώρου για την αποθήκευση, επεξεργασία και συντήρηση των προϊόντων, 
δυσχεραίνονταν οι καλλιεργητικές εργασίες. Τα σχέδια για καταπολέμηση της φυματίωσης, 
ελονοσίας και λοιπών ενδημικών ασθενειών, για αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής της χώρας, δεν επρόκειτο να ωφελήσουν εάν προηγουμένως δεν λυνόταν το 
ζήτημα της αγροτικής στεγάσεως. Ως αντίδοτο προτεινόταν η χορήγηση από την Αγροτική 
Τράπεζα, με την εγγύηση του κράτους, μικρών μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων393. 
Το φθινόπωρο του 1934, δραστηριοποιήθηκε ο γενικός διοικητής Π. Ράλλης για τη 
διαχείριση δανείων και άλλων κονδυλίων προορισμένων για την αγροτική προσφυγική 
στέγαση και για τη στέγαση των γηγενών394. Περιλήφθηκε στους στόχους η περιβαλλοντική 
ανάπλαση, με αναδασώσεις γύρω από τα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης395. Η 
δενδροκομική μέριμνα αναβάθμισε αισθητικώς επιλεγμένα μέρη της υπαίθρου. Για 
παράδειγμα, στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου μετετράπη ο περίβολος του ιδρύματος σε 
κηπάριο αναψυχής396. Οι στεγαστικές ανάγκες συνέχισαν να απορροφούν το ενδιαφέρον 
καλόπιστων πολιτευτών στο διάστημα μέχρι την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 
1936. Σε μία περίπτωση, στις 26 Ιουλίου 1936, οι βουλευτές Λεωνίδας Ιασωνίδης, Ιωάννης 
Αποστόλου, Αναστάσιος Μισιρλόγλου και Λεωνίδας Καραμαούνας επισκέφθηκαν 
προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα νοτίως της Θεσσαλονίκης και γειτονικά χωριά, τη 
Νέα Κρήνη, Κουρή, Κατιρλή, Νέον Ρύσιον (το παλιό Ρύσιον ήταν η γενέτειρα του ιατρού 
Καραμαούνα), Περαία, Νέα Μηχανιώνα, με την πρόθεση καταγραφής των στεγαστικών 
αναγκών πριν από την έναρξη των εργασιών της βουλής397, χωρίς να υποπτεύονται ότι, εντός 
δεκαημέρου, επρόκειτο να κηρυχθεί δικτατορία. Το καθεστώς Μεταξά επέδειξε ευαισθησία 
στο ζήτημα της αναβάθμισης του πρασίνου. Οι κοινότητες διατάχθηκαν να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια. Στην περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], η κοινότητα, το 
Φεβρουάριο 1937, έδωσε την πρώτη μάχη για το πράσινο μέσω των μαθητών της, οι οποίοι 
φύτευσαν 320 δενδρύλλια. Διαδόθηκε το σύνθημα προς τις άλλες κοινότητες στα περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης ότι όφειλαν να μιμηθούν το παράδειγμα398. Η αναδάσωση χώρων πέριξ 
της Θεσσαλονίκης από το Νοέμβριο 1937 έως το Μάρτιο 1938 κάλυψε 1.300 στρέμματα με 
άνοιγμα 150 χιλιάδων λάκκων, στην πλαγιά έναντι της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - 
Ασβεστοχωρίου και στην περιοχή του Σέιχ Σου. Στη νέα αναδασωτική περίοδο, το Νοέμβριο 
1938, συνεχίσθηκε η δενδροφύτευση με κάλυψη της έκτασης κειμένης βορειοανατολικώς του 
πεδίου βολής των συνταγμάτων πεζικού και ανατολικώς του «κόκκινου σπιτιού» μέχρι των 
υψωμάτων του προσφυγικού συνοικισμού Τριανδρίας399

 
. 

Στους προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, η επίλυση του 
ζητήματος της γης και στέγης είχε αναληφθεί, μετά το 1927, με τον κατακερματισμό της 
τεράστιας έκτασης στην ύπαιθρο περιοχή νοτίως της πόλεως. Πλαισίωναν τις αρμόδιες 
υπηρεσίες το γραφείο ανταλλαγών, η Εθνική Τράπεζα (διαχειριστικός φορέας της 
ανταλλάξιμης περιουσίας των ελληνοτουρκικών πληθυσμών), η επιτροπή αποκαταστάσεως 
προσφύγων. Το 1929, τα μαντριά και οι στάνες, ανάμεσα στα οικήματα, ήταν μία αναφορά 
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Διονύσιου Μενύχτα, διότι, ακό μη και μετά την επιβο λή της πο ινής τρίμηνης παύσης, 
συνέχισε να προπαγανδίζει την κομμουνιστική ιδεολογία, κυκλοφορώντας διαρκώς έντυπα 
ανατρεπτικού περιεχομένου (ibid.). 
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399 Ibid., 21-3, 10-11-1938. 



στον αγροτικό χαρακτήρα του χώρου πριν από την άφιξη των προσφύγων. Στις παρυφές της 
πόλης και σε περιφερειακά σημεία της, λειτουργούσαν, από την οθωμανική εποχή, περίπου 
150 βουστάσια, τα οποία είχαν 7 έως 10 αγελάδες το καθένα. Το γάλα και τα άλλα προϊόντα 
πωλούνταν λιανικώς στο αστικό κέντρο. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν κυρίως σε μέρη της 
πόλης (Ντεπώ, Χαριλάου) τα οποία, μέχρι πριν από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ανήκαν 
στην ύπαιθρο, εκτός της οικιστικής ζώνης. Η αποδιάρθρωση των παραδοσιακών δομών της 
αγροτικής οικονομίας στο αστικό σύστημα επήλθε στην προάστια περιοχή μετά την 
εκρηκτική αστική επέκταση. Αστυνομική διάταξη εκδόθηκε, σύμφωνα με την οποία οι 
κτηνοτρόφοι ήταν υποχρεωμένοι να απομακρύνουν τα βουστάσια τουλάχιστον δύο 
χιλιόμετρα πιο έξω, στις εκτάσεις προς την κατεύθυνση του Σέδες. Δεν λήφθηκε πρόνοια για 
την αδυναμία τους να ανταποκριθούν οικονομικά στα θέματα οικοδόμησης νέων 
εγκαταστάσεων για τα ζώα και στέγης για τις οικογένειές τους –μέχρι τότε, ενδιαιτώμενες 
μέσα στα βουστάσια–. Η κατάσταση των κτηνοτροφικών οικογενειών κατέστη αξιοθρήνητη. 
Πολλοί, για να αποφύγουν την τελειωτική καταστροφή, έσπευσαν να πωλήσουν σε 
εξευτελιστικές τιμές τις αγελάδες στους κρεοπώλες400. Άλλοι, που επιδόθηκαν σε τακτική 
χρονοτριβής, διατήρησαν εκκρεμές το ζήτημα των μαντριών στο επόμενο διάστημα. 
Κάτοικοι των συνοικισμών, εστεγασμένοι και άστεγοι, ενεργούσαν, το 1932, για την 
απομάκρυνση 40 οικογενειών κτηνοτρόφων, που ζούσαν στα βουστάσια ανάμεσα στους 
θαλάμους κατοικίας401

Οι άστεγοι στους συνοικισμούς –χιλιάδες οικογένειες– παρέμεναν, έως τις αρχές της 
δεκαετίας 1930, σε απερίγραπτη κατάσταση, ζώντας μέσα στα παλιά συμμαχικά ξύλινα 
παραπήγματα. Με επικείμενη την κατεδάφιση 60 θαλάμων, το 1929, ζητήθηκε εκ μέρους των 
ενοίκων η επέμβαση των αρχών στη γενική διεύθυνση εποικισμού, ώστε να μη 
εγκατασταθούν σε σκηνές, όπως αποφασίσθηκε, αλλά να παραλάβουν τα υπό αποπεράτωση 
οικήματα. Πράγματι, καμπόσοι συνωστίσθηκαν σε 50 γερμανικά σπίτια, άλλοι στεγάσθηκαν 
σε υπό αποπεράτωση οικίσκους του Εποικισμού. Οι υπόλοιπες οικογένειες τακτοποιήθηκαν 
σε σκηνές σε χώρο δίπλα στη θάλασσα
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402. Ο διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού ανέθεσε στις 
στρατιωτικές υπηρεσίες την εκκένωση της έκτασης που καθορίσθηκε να παραδοθεί στην 
εταιρεία Τέκτων προς συνέχιση της ανέγερσης προσφυγικών οικίσκων403. Το στεγαστικό 
στους παραθαλάσσιους συνοικισμούς παρέμενε δυσεπίλυτο και οι πρόσφυγες 
συσπειρώθηκαν σε επιτροπές και σωματεία, για τη διεκδίκηση σπιτιών404.  Η έκβαση της 
συλλογικής δράσης δεν ήταν ενθαρρυντική, τα πρόσωπα βραχυκυκλώθηκαν από τους 
έχοντας διαφορετικά συμφέροντα. Την 1η Νοεμβρίου 1931, η Ένωσις Αστέγων, σε 
«πρωτοφανή συγκέντρωση», έθεσε προς συζήτηση τα φλέγοντα θέματα. Η συνέλευση 
κατάργησε όλα τα σωματεία εκτός των μορφωτικών και ίδρυσε την Ένωση Καλαμαριωτών. 
Εκδόθηκε ψήφισμα προς το γενικό διοικητή Μακεδονίας Σ. Γονατά, τον πρωθυπουργό, τους 
βουλευτές, γερουσιαστές, με αιτήματα την παύση οικοδόμησης από την εταιρεία Τέκτων 
πολυκατοικιών και αντικατάσταση αυτών με μονοκατοικίες με ευρείς χώρους όπως οι 
κατοικίες του Εποικισμού, την επανεκτίμηση των κατοικιών και οικοπέδων που είχαν κτισθεί 
ή παραχωρηθεί από τον Εποικισμό, την παροχή μακροχρόνιας προθεσμίας απόσβεσης των 
χρεών και αναστολή των ενταλμάτων δίωξης, την επιδιόρθωση των θαλάμων στους οποίους 
κατοικούσαν οι άστεγοι και των αποχωρητηρίων τους, την ύδρευση και φωτισμό των 
απομακρυσμένων συνοικισμών, την κατασκευή τροχιοδρομικής γραμμής [τραμ], δρόμων, 
πεζοδρομίων, τάφρων, την αύξηση και βελτίωση του συσσιτίου, τον εφοδιασμό του ιατρείου 
Καλαμαριάς με φάρμακα, την παροχή εργασίας στους ανέργους405

                                                      
400 Cf. Ταχυδρόμος, 8-4-1929. 

. Οι ανάγκες των αστέγων 
έμειναν κατά το μεγαλύτερο μέρος χωρίς απόκριση, στο περίγραμμα της κρατικής οικονομίας 
που παρέπαιε στα πρόθυρα χρεωκοπίας. Ανανεωμένες προσδοκίες, νέα διαβήματα, στο 
επόμενο διάστημα, απευθυνόμενα στους καινούργιους πολιτικούς που εναλλάσσονταν στα 

401 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21-8-1932. 
402 Cf. Ταχυδρόμος, 16,18-5-1929. 
403 Ibid., 31-8-1929. 
404 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27-1, 1-2-1930. 
405 Ibid., 8-11-1931. 



κυβερνητικά κλιμάκια, απαντιόνταν από νέες μελέτες, νέες μάταιες αιτήσεις προς το κέντρο 
για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων. Οι 45.000 αναποκατάστατες προσφυγικές 
οικογένειες ενημερώνονταν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν επέτρεπε δυστυχώς 
την άμεση εκτέλεση των έργων406. Το 1934, ο υπουργός προνοίας Μ. Κύρκος παρέστη σε 
τελετές θεμελίωσης συνοικισμών και έρριψε την ιδέα της αυτοστέγασης μέσω προσφυγικών 
οικοδομικών συνεταιρισμών407. Καινούργιοι άστεγοι, οι ψαράδες που ζούσαν σε εφήμερο 
συνοικισμό μέσα στην Ελευθέρα Ζώνη του λιμένος Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκαν δια της 
βίας σε χώρο στην παραλία της Μίκρας, κοντά στο συνοικισμό Νέας Κρήνης408. Έως το 1936 
–τελευταία χρονιά της αστικής δημοκρατικής διακυβέρνησης–, οι πρώην υπαίθριοι 
συνοικισμοί είχαν μεταμορφωθεί σε ημιαστικούς χώρους, χωρίς αποκατάσταση των χιλιάδων 
αστέγων. Ανεγείρονταν οικήματα σε ανεπαρκή αριθμό και κατασκευάζονταν ξύλινοι οικίσκοι 
για την πρόχειρη συμπλήρωση της υποδομής409. Οι κάτοικοι προέβαλλαν, πλέον, τις 
διαμαρτυρίες με πιο οργανωμένο τρόπο, με συντονισμό δράσης της Καλαμαριάς, Τούζλων, 
Βότση, Αλλατίνι, Κουρή, Ρυσίου και των άλλων συνοικισμών της ανατολικής πλευράς 
Θεσσαλονίκης. Ζητούσαν την αποκατάσταση των αστέγων με διανομή οικημάτων με 
κλήρωση, διαγραφή των χρεών αυτών που ήταν εγκατεστημένοι σε κρατικά οικήματα, 
παραχώρηση τίτλων κυριότητας και κατοχύρωση αυτών δια νόμου, ακύρωση του 
«αντιπροσφυγικού και αντιλαϊκού» νόμου που απέκλειε το δικαίωμα της προσφυγικής 
ιδιότητας όσων δεν εγγράφηκαν στα μητρώα του υπουργείου προνοίας, λειτουργία μόνιμου 
δικτύου συγκοινωνίας, κατασκευή υπονόμων, επίλυση άλλων τοπικών εκκρεμοτήτων410. Επί 
καθεστώτος Μεταξά, οι αξιωματούχοι ανασκουμπώθηκαν, ώστε να φιλοτεχνηθεί στην 
ύπαιθρο η εικόνα δραστήριων εθελοντών ικανών για ταχεία λύση των λαϊκών προβλημάτων. 
Στις 7 Αυγούστου 1936 –τρεις μέρες μετά την επιβολή του νέου καθεστώτος–, συνήλθε το 
συμβούλιο προνοίας και έλαβε αποφάσεις για την άμεση διάθεση κονδυλίου προς ανέγερση 
εκατοντάδων κατοικιών στο συνοικισμό Τούμπα και στους συνοικισμούς της περιοχής 
Καλαμαριάς και Αλλατίνι (20 προορίζονταν για τους κτηνοτρόφους που υποχρεώνονταν να 
απομακρύνουν τα μαντριά τους). Ποσό εκατομμυρίων δραχμών τέθηκε στη διάθεση του νέου 
γενικού διοικητή, Νικόλαου Τσίπουρα. Στα τέλη Οκτωβρίου 1936, τα οικήματα ήταν έτοιμα 
προς παράδοση411. Η δράση συνεχίσθηκε το 1937, επί γενικού διοικητή Γ. Κυρίμη412. Στις 2 
Ιουλίου 1938, στη γενική διοίκηση (στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο του διοικητηρίου), το 
συμβούλιο στεγάσεως πραγματοποίησε, δημοσία συνεδριάσει, κλήρωση 48 προσφυγικών 
οικημάτων της περιοχής Καλαμαριάς413. Τα μέτρα ήταν αλυσιτελή, για το θεαθήναι, απέναντι 
στο πρόβλημα τεράστιων διαστάσεων της στέγασης των προσφύγων. Ο Κυρίμης έγινε 
αποδέκτης αιτημάτων των αστέγων Καλαμαριάς για επισκευή των ημικαταστραμμένων 
οικίσκων που είχε διανείμει προ ετών η επιτροπή αποκαταστάσεως προσφύγων414

Οι ατυχίες –πυρκαγιές, πλημμύρες– στους προσφυγικούς συνοικισμούς πισωγύριζαν 
τα βήματα ανακούφισης των αστέγων. Φωτιές κατέστρεψαν κατ’ επανάληψη θαλάμους όπου 
ζούσαν πολυμελείς προσφυγικές οικογένειες. Παρά την προσδρομή πυροσβεστών και 
στρατιωτών, ήταν πάντα αδύνατη η διάσωση των ξύλινων κατασκευών. Χρηματικά 
βοηθήματα διανέμονταν από τη γενική διοίκηση. Λίγες οικογένειες τακτοποιούνταν 
προσωρινά στα πέριξ, οι υπόλοιπες διαμαρτύρονταν έντονα

. 

415

                                                      
406 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21-8-1932. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26-4, 19-5-1933. Ταχυδρόμος 
της Βορείου Ελλάδος, 8-9, 26-10-1933. 

.  Σε μία περίπτωση, πυρκαγιά 
τεράστιων διαστάσεων, στις 26 Ιουλίου 1934, προκλήθηκε από την Κοριανίτσα Δημητρίου, 
πρόσφυγα που διέμενε στον υπ’ αριθμόν 78 ξύλινο θάλαμο στους προσφυγικούς 

407 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 25-3, 2-9, 5-11-1934. 
408 Ibid., 5-6-1934. 
409 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-11-1935. Το Φως, 5-3-1936. 
410 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-2, 20,30-4, 4-5-1936. 
411 Cf. Μακεδονία, 7-8, 6-10-1936. 
412 Cf. Το Φως, 4-11-1937. 
413 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-7-1938. 
414 Ibid., 26-9-1938. 
415 Cf. Ταχυδρόμος, 29-11, 31-12-1929. Εφημερίς των Βαλκανίων, 15-3-1930, 6-6-1935. 



συνοικισμούς περιοχής Καλαμαριάς. Άναψε ένα κερί μπροστά στο εικονοστάσι της Αγίας 
Παρασκευής και στη συνέχεια βγήκε από το θάλαμο για να προμηθευθεί νερό. Μέχρι να 
επιστρέψει, το κερί είχε πέσει στο στρώμα του κρεβατιού και, στις υψηλές θερμοκρασίες και 
ξηρασία της εποχής, ο χώρος και οι γειτονικοί θάλαμοι τυλίχθηκαν στις φλόγες εν ριπή 
οφθαλμού. Έντρομοι οι ένοικοι έσπευσαν να διασώσουν τα κινητά αντικείμενα. 
Εκκενώθηκαν τα γειτονικά γερμανικά παραπήγματα, από το φόβο μετάδοσης της φωτιάς. Επί 
τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές αντλίες, αποσπάσματα του ιππικού συντάγματος και 
ολόκληρη η δύναμη χωροφυλακής Καλαμαριάς. Αποτεφρώθηκαν επτά θάλαμοι, στους 
οποίους στεγάζονταν εκατοντάδες πρόσφυγες. Ο γενικός διοικητής Π. Ράλλης διέταξε τον 
αστυνομικό σταθμάρχη να υποβάλει κατάσταση ζημιών και αστέγων, για να διανεμηθούν 
βοηθήματα. Οι πυροπαθείς στεγάσθηκαν προσωρινά στα οικήματα του ασύλου Καλαμαριάς 
και στο παλιό σχολείο416

Οι εστεγασμένοι πρόσφυγες στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, 
Κουρή, Κατιρλή, Νέα Κρήνη, Νέον Ρύσιον Αλιέων (Αρετσού), Νέον Ρύσιον Αγροτικόν, 
είχαν τα δικά τους προβλήματα. Η κτηματογράφηση των προσφυγικών συνοικισμών 
καθυστέρησε έως το 1931

.  

417. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χρέωναν ένα εφ’ άπαξ ποσό για την 
εγκατάσταση σε νεοκτισθέντα οικήματα. Το σύστημα αποχέτευσης ήταν προϊόν επινοήσεων, 
με βό θρους που ξεχείλιζαν και διέσπειραν ακαθαρσίες, έως το 1934 που άρχισαν, σε ένα 
πυκνό πλέον οικιστικό χώρο, οι κατασκευές υπονόμων418. Ο έλεγχος των όμβριων υδάτων 
ποτέ δεν προόδευσε. Σε περιόδους άφθονων βροχών, τα νερά, κατερχόμενα στους 
παραθαλάσσιους συνοικισμούς, έβρισκαν διέξοδο στα χαντάκια μέχρι τα σπίτια, όπου 
λίμναζαν στα θεμέλια και πλημμύριζαν τα χαμηλά μέρη.  Στις αρχές το υ 1936, ο γενικός 
διοικητής Κωνσταντίνος Πάλλης μετέβαινε και εξέταζε επιτόπου την κατάσταση των 
πλημμυροπαθών419

 
.  

 
3.1.4.1.2. Κτίρια συλλογικής χρήσης. 
 
 
Η εκκλησία ήταν –μαζί με το σχολείο– στην προτεραιότητα της υποδομής στο κάθε 

χωριό στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης. Κτιζόταν με προσωπική προσπάθεια των κατοίκων, με 
ενίσχυση από τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης και από το κράτος. Τα διδακτήρια στα χωριά της 
Θεσσαλονίκης, προερχόμενα μετά το 1923 από μετατροπή παλαιών μουσουλμανικών 
κτισμάτων, κατοικιών και αποθηκών που είχαν εγκαταλειφθεί από τους γηγενείς κατά τη 
μετοίκησή τους στην Τουρκία, ανταποκρίθηκαν στοιχειωδώς στις λειτουργίες του σχολείου 
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], η εκκλησία βρήκε 
καταφύγιο μέσα σε πέτρινο κτίσμα, κοντά στον ποταμό Ανθεμούντα, το οποίο 
χρησιμοποιούνταν προηγουμένως ως στάβλος του μπέη. Παραπλεύρως, άλλο πέτρινο κτίσμα 
–αχυρώνας, επί οθωμανικής εποχής– στέγασε το σχολείο. Μέριμνα για την οικοδόμηση 
μερικών νέων σχολικών κτιρίων αναλήφθηκε420. Το 1930, η επιτροπή αποκαταστάσεως 
προσφύγων ενέκρινε πίστωση για την ανέγερση σχολικού κτιρίου στο συνοικισμό 
Καλαμαριάς421. Στην περίπτωση της Περαίας, το σχολείο, αρχικά σε μία παράγκα στα 
αλώνια, λειτουργούσε ακολούθως σε κτίριο με τοιχοποιία από τούβλα, διώροφο,  με δύο 
αίθουσες (με δύο τάξεις, μία για τα παιδιά της πρώτης, δευτέρας, τρίτης και άλλη για την 
τετάρτη, πέμπτη, έκτη)422

                                                      
416 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 27-7-1934. 

. Η αντιξοότητα εκ του σεισμού, το 1932, και των ζημιών στις 
περιφέρειες Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης προσέθεσε νέα πτυχή στο υπάρχον πρόβλημα. 

417 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-9-1931. 
418 Ibid., 18-1, 12,19-11-1930, 21-2-1933. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
419 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 9-1, 18-2-1936. 
420 Cf. DS, M 443, N° 17, 893-950, Robert Fernald to State Dept. - Washington, Salonica 21-
11-1927, 58 pp. 
421 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17-4-1930. 
422 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., πληροφορίες Φώτης Μάρτης-Μαρτάκης. 



Τον Ιούνιο 1933, η σύζυγος του πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη οργάνωσε έρανο για την 
ανέγερση νέων ημιμόνιμων διδακτηρίων και για την ανοικοδόμηση των ημικαταστραμμένων 
στις σεισμόπληκτες περιοχές423. Διατέθηκε το συγκεντρωθέν ποσό για την επισκευή 27 
διδακτηρίων και η προσπάθεια μνημονεύθηκε στην έκθεση - απολογισμό της γενικής 
διοίκησης Μακεδονίας, τον Απρίλιο 1934, μαζί με τα στοιχεία για τη συνέχιση των εργασιών 
ανέγερσης 70 ημιτελών σχολικών κτιρίων424. Ωστόσο η κοινότητα Ασβεστοχωρίου 
διαμαρτυρήθηκε, τον Οκτώβριο 1934, με έγγραφό της στη γενική διοίκηση, διότι, αν και 
παρήλθαν δύο χρόνια, δεν είχε επισκευαστεί ακόμη το Α΄ δημοτικό σχολείο, καταστραμμένο 
από τις σεισμικές δονήσεις425 (επισκευάσθηκε, τελικώς το 1939, επί δικτατορίας426).  Σε μία 
από τις συνεδριάσεις της βουλής για το νόμο περί σεισμοπλήκτων, συζητήθηκε στις 8 
Σεπτεμβρίου 1933 το ζήτημα της ανοικοδόμησης των σχολείων427. Οι κρατικοί σχεδιασμοί 
περιέπεσαν στην κατηγορία των μη πραγματοποιηθέντων έργων, με γενικόλογες κρίσεις για 
την ανάγκη της αποπεράτωσης των σχολικών κτιρίων428. Σε μία περίπτωση, επιτροπή 
κατοίκων του χωριού Μελισσουργός στη Βόλβη επισκέφθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1936 τον 
πολιτευτή Βασιλικό και του εξέθεσε τις ανάγκες, αναφερόμενη στην ανέγερση νέου 
διδακτηρίου429.  Στα προσφυγικά χωριά, ο  αγώνας για την παιδεία είχε επαφεθεί,  στις 
συνθήκες της μόνιμης κρατικής δυσπραγίας, στη συνείδηση των κατοίκων. Το 1936, ο 
βουλευτής Λ. Καραμαούνας στο Νέον Ρύσιον ενδιαφέρθηκε για τις ανάγκες εκπαιδευτικής 
υποδομής των συγχωριανών του430

 
.  

 
3.1.4.1.3. Δρόμοι, επικοινωνίες. 
 
 
Οι συγκοινωνίες στην ύπαιθρο παρέμεναν καθηλωμένες σε επίπεδο ανεπαρκές και 

κατάσταση αναξιόπιστη. Οι σιδηρόδρομοι ετίθεντο συχνά εκτός λειτουργίας, τα ποτάμια δεν 
ήταν πλωτά. Το οδικό δίκτυο, εκτός εξαιρέσεων –αρτηρίες με επιστρώσεις υλικών μόνιμης 
κατασκευής–, εξακολουθούσε να διαθέτει δρόμους διανοιγμένους με σκάψιμο (με τον κασμά 
και το φτυάρι) στο χώμα, σε άθλια κατάσταση, με γούβες και χαντάκια. Δεν υπήρχαν 
συστήματα παροχέτευσης και τα νερά, το χειμώνα, έμεναν στο οδόστρωμα λιμνασμένα. Οι 
δευτερεύοντες δρόμοι, τους οποίους είχαν διανοίξει οι Αγγλογάλλοι μετά το 1915 για την 
υποστήριξη των ήδη χαραγμένων κεντρικών αρτηριών (προς Χαλκιδική, Σέρρας και Βέροια), 
είχαν υποστεί σοβαρές διαβρώσεις431. Ορισμένοι ήταν, στα τέλη της δεκαετίας 1920, σε 
κάκιστη κατάσταση, με παράπλευρες διακλαδώσεις απρόσιτες ακόμη και σε ημιόνους432

                                                      
423 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-6-1933. 

. 
Στους δρόμους μέσα στο χωριό, τα νερά κατά τους βροχερούς μήνες καθιστούσαν 
αδιάβατους τους περισσότερους. Στο Σέδες, στα σημεία από όπου περνούσαν τα ζώα, οι 
οπλές άνοιγαν στη λάσπη τρύπες βάθους έως και μισό μέτρο. Οι χωρικοί, όταν στέγνωνε το 
έδαφος και στερεοποιούνταν, έριχναν χώμα για να τις βουλώσουν. Στα προσφυγικά χωριά 
της Χαλκιδικής, ακάθαρτα νερά, χυμένα από τα γύρω φτωχόσπιτα, κάλυπταν τις επιφάνειες 
των δρόμων και των ρείθρων. Οι ανοικτοί χώροι μεταβάλλονταν σε σταύλο τη νύχτα όταν 
διανυκτέρευαν τα διαβατικά ποίμνια. Η κίνηση και εμπορία ήταν δυσχερέστατη, χωρίς 
δρόμους, ούτε μεταφορικά μέσα. Την άνοιξη 1927, ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη έως την 
Επανωμή ήταν επισκευασμένος, αλλά από εκεί μέχρι τον Πολύγυρο παρέμενε απλός 

424 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
425 Ibid., 5-10-1934. 
426 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 3-4-1939. 
427 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 9-9-1933. 
428 Ibid., 1-3-1934. 
429 Cf. Το Φως, 6-1-1936. 
430 Cf. Μακεδονία, 27-7-1936. 
431 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 94, ff. 76-78 : M. Graillet à S. Pichon, Nº 95, Salonique 23-12-
1918, 5 pp. Ibid., 96, ff. 9-16 : M. Graillet à S. Pichon, No 31, Salonique 1-3-1919, 15 pp. 
432 Cf. Ο Αγών (Ανατολικής.Μακεδονίας και Θράκης) (Δράμα), 23-7-1927. 



χωραφόδρομος, αδιάβατος κατά τους χειμερινούς μήνες. Στα μοναστηριακά μετόχια –
απέραντες εκτάσεις, ακαλλιέργητες μέχρι την έλευση των προσφύγων–, δεν είχε μείνει ούτε 
σπιθαμή γης ανεκμετάλλευτη. Μετακινούνταν με τα κάρρα ή πεζή. Στο χωριό Νέα 
Μουδανιά, μέσα στο έλος, δεν υπήρχε τηλεγραφική επικοινωνία, ούτε κτιριακή υποδομή433. 
Στο όρος Χορτιάτη, τα μέσα μετακίνησης φορτίων δεν είχαν τροποποιηθεί. Στην περίπτωση 
της πώλησης οικοδομικών υλικών, στη δεκαετία 1930, ο Παναγιώτης Φράγκος, από το 
Ασβεστοχώριο, έφερνε βοηθούμενος από τους γιους του, με το καροτσάκι, στα χωριά έως τα 
Βασιλικά ασβέστη εγχώριας παραγωγής. Κατά τη διάβαση από τα ενδιάμεσα σημεία, 
πωλούνταν ποσότητες στους ενδιαφερομένους και, στο τέρμα, παραδιδόταν το εναπομείναν 
υλικό. Η διαδρομή με τα πόδια από το χωριό, όπου φορτωνόταν το καρότσι, έως το 
συνοικισμό Νεάπολη ήταν περίπου μιάμιση ώρα. Τέσσερεις έως πέντε ώρες διαρκούσε 
κατόπιν η μεταφορά έως τα χωριά του Ανθεμούντος434. Το διόλου ειδυλλιακό τοπίο 
ανασκευάσθηκε βαθμιαίως, στη δεκαετία 1930, προς επίτευξη μίας πιο ανεκτής ισορροπίας. 
Το 1930, ενώ μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είχαν ασφαλτοστρωθεί η οδός Εγνατία 
μέχρι Βαρδάρη και οι οδοί Λαγκαδά και Μοναστηρίου, επισκευάσθηκαν το καλοκαίρι του 
1930 με επίβλεψη μηχανικού οι δρόμοι που οδηγούσαν στο Χορτιάτη, Κουλακιά [Χαλάστρα] 
και Βαλμάδα [Ανατολικόν]435 και άρχισε τον Οκτώβριο 1930 η κατασκευή της οδού Ντεπώ 
[αφετηρία των τραμ] - Γεωργικής Σχολής, νοτίως της πόλεως προς την περιοχή Μίκρας436. Οι 
χωρικοί της περιοχής Ανθεμούντος και Χολομώντος μέχρι την Αρναία Χαλκιδικής 
ενδιαφέρθηκαν για την πρόοδο της κατασκευής της οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, ώστε 
να εξέλθουν της απομόνωσης437. Στα Βασιλικά, εργασίες ήταν σε εξέλιξη, στις αρχές του 
1931, για τη διαβατότητα του χειμάρρου της κωμόπολης (αν και με τρόπο διευθέτησης της 
κοίτης που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των χωρικών στον υπουργό συγκοινωνιών, βουλευτή 
Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Δίγκα)438

Τα έργα προχωρούσαν βραδέως, με ευθύνη των εργολάβων. Οι καθυστερήσεις στο 
δρόμο της Γεωργικής Σχολής προκάλεσαν τη δυσανασχέτηση των αγροτών των 
παρακείμενων χωριών μέχρι τα Βασιλικά για τις αναβο λές σύνδεσης της περιο χής με την 
πόλη. Επενέβη το ταμείο μονίμων οδοστρωμάτων, τον Ιούνιο 1931, για να συνετίσει τον 
εργολάβο

.  

439. Η οδική σύνδεση ενδιέφερε το κράτος για το στρατηγικό χαρακτήρα της, για 
την ευχερή πρόσβαση στην αεροπορική βάση του Σέδες και την εξυπηρέτηση των σχεδίων 
λειτουργίας πολιτικού αεροδρομίου στη Μίκρα. Συγχρόνως ευνοούνταν οι σκοπιμότητες 
εμπορικής αξιοποίησης και τουρισμού (παραθερισμός) της περιοχής Χαλκιδικής προς όφελος 
του αστικού κέντρου. Πράγματι, έως το 1933 προχώρησαν, με μέριμνα του υπουργού 
συγκοινωνίας Π. Ράλλη, οι διανοίξεις για την κατασκευή της οδού Πολυγύρου και του 
τμήματος της εθνικής οδού που οδηγούσε στην Αρναία440. Δόθηκε ταυτόχρονα θετική 
απάντηση σε επίκαιρες εκκλήσεις τήρησης των εξαγγελιών περί οδοποιίας, που μοιράζονταν 
στους σεισμοπαθείς από το 1932441

                                                      
433 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-5-1927. 

. Το 1934, ο αγροτιστής βουλευτής Αθ. Τανούλας, με 
παρέμβασή του στο ζήτημα της ποιότητας κατασκευής των νέων δρόμων, παρατήρησε ότι τα 
έργα οδοποιίας στη Χαλκιδική είχαν μορφή προσωρινή και δεν αποσκοπούσαν στη θεραπεία 
της μεγάλης πληγής της περιοχής, της έλλειψης συγκοινωνίας. Η διάνοιξη των 
χωραφόδρομων δεν απέφερε μία μελλοντική προοπτική στο δίκτυο, καθώς οι δρόμοι θα 

434 Ο Παναγιώτης Φράγκος (1890-1965), γηγενής Ασβεστοχωρίου, ήταν ασβεστάς 
[ασβεστοποιός] και ασβεστοπώλης, εμπορευόμενος επίσης πρώτες ύλες (ξυλεία, πουρνάρια 
για καύσιμη ύλη, πέτρα) που συνέλεγε ο ίδιος (Χρήστος Φράγκος, πληροφορίες). 
435 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 9-7-1930. 
436 Ibid., 7-10-1930. 
437 Ibid., 12-5-1930. 
438 Ibid., 7-1-1931. 
439 Ibid., 19-6-1931. Πληροφορίες χωρικών. 
440 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-5-1933. 
441 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 15-5-1933. 



έκλειναν με την πρώτη βρο χή και η απο μόνωση της περιο χής από  τη Θεσσαλονίκη θα 
επαναλαμβανόταν442

Η οδός Θεσσαλονίκης - Χορτιάτη ήταν άλλη επίσης εκκρεμότητα. Το 1933, υπήρξε 
ορισμένη πρόοδος και το 1934 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της

. 

443. Οι νέοι οδικοί άξονες, την 
κατασκευή των οποίων ζητούσαν οι πρόσφυγες, ήταν, πρώτον, η πρόσβαση κατά μήκος της 
δυτικής ακτής της περιοχής Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής προς Κασσάνδρα και, δεύτερον, ο 
παράλιος δρόμος από τη Θεσσαλονίκη προς τις κοινότητες του ακρωτηρίου Μεγάλου 
Καραμπουρνού. Στις 7 Ιουνίου 1931, έλαβε χώρα συλλαλητήριο των κατοίκων νοτίου 
Χαλκιδικής, στο χωριό Νέα Μουδανιά, για τη βελτίωση της συγκοινωνίας και άλλα τοπικά 
ζητήματα, και εκδόθηκε ψήφισμα, το οποίο υποβλήθηκε στο γενικό διοικητή Σ. Γονατά444. 
Ομοίως κινήθηκαν οργανωμένα για την άσκηση πιέσεων στους αρμοδίους οι κάτοικοι του 
Νέου Ρυσίου, Περαίας, Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδος στην ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Σε διαβήματα, τονιζόταν ότι το χειμώνα οι συνοικισμοί δεν είχαν δρόμους, ούτε συγκοινωνία 
μέσω θαλάσσης445. Τον Ιούλιο 1931, ο πρόεδρος της γεωργικής ένωσης Περαίας, Γεώργιος 
Καρακώστας, απηύθυνε «ύστατη έκκληση» προς τον υπουργό συγκοινωνίας Δ. Δίγκα για την 
κατασκευή του δρόμου 5 χιλιομέτρων από τους συνοικισμούς του Μεγάλου Καραμπουρνού 
έως τον κόμβο της Γεωργικής Σχολής. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, μόλις έβρεχε, οι χωρικοί 
κολυμπούσαν μέσα στη λάσπη ενώ το χειμώνα η επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη ήταν 
παντελώς αδύνατη. Προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι θα καταδίκαζαν ή θα εκτιμούσαν με την 
ψήφο τους τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνταν για το ζήτημα446. Σύντομα ενεγράφη, 
προς καθησυχασμό, πίστωση για το έργο447. Μετά την πτώση των φιλελευθέρων, το 1933, η 
κυβέρνηση των Λαϊκών επελήφθη της αποπεράτωσης448. Με το τελείωμα των έργων, το 
1934, στην περιοχή Καλαμαριάς, Σέδες, Μίκρας, συνδέθηκαν οδικώς οι νότιοι προσφυγικοί 
συνοικισμοί Θεσσαλονίκης (Καλαμαριάς, Κουρή, Δέρκων, Κατιρλή, Νέου Ρυσίου Αλιέων, 
Νέας Κρήνης και λοιποί), η Γεωργική Σχολή, η αεροπορική βάση Σέδες, το πολιτικό 
αεροδρόμιο Μίκρας449. Η σχετική πρόοδος στις συγκοινωνίες και επικοινωνίες, ένδειξη της 
αναβάθμισης της υποδομής, αποτυπώθηκε στην έκθεση έτους 1933-1934 της γενικής 
διοίκησης Μακεδονίας σχετικά με το επιτελεσθέν έργο κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από 
το Λαϊκό Κόμμα. Στα δημόσια έργα –αναφερόταν–, από συγκοινωνιακής απόψεως 
εκτελέσθηκαν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής έργα συντήρησης εθνικών οδών, 
κατασκευές και συντηρήσεις επαρχιακών οδών, έργα κοινοτικών οδών και γεφυρών, 
οικοδομικά έργα στέγασης μηχανημάτων οδοποιίας, υδραυλικά έργα, έργα κατασκευής 
υδραγωγείων και υπονόμων. Στην «τηλεφωνική συγκοινωνία», υλοποιήθηκε η κατασκευή 
τηλεφωνικών γραμμών μήκους πολλών χιλιομέτρων και τοποθέτηση τηλεφωνικών 
μηχανημάτων στις κοινότητες. Στα παραγωγικά έργα, συνεχίσθηκε η εκτέλεση των έργων της 
πεδιάδας Θεσσαλονίκης, με προστασία των κοινοτήτων από τις πλημμύρες. Εξασφαλίσθηκε 
ο είσπλους στον κόλπο Θεσσαλονίκης με την πραγματοποίηση του έργου της εκτροπής του 
Αξιού. Οι ζημίες που προήλθαν από τις πλημμύρες του Αξιού σημειώθηκαν μόνο στα σημεία 
όπου δεν περατώθηκαν τα έργα της εταιρείας Φαουντέισον450

                                                      
442 Ibid., 20,25-4-1934. 

. Επί Μεταξά, υπήρξε ορισμένη 
αποτελεσματικότητα στην περαίωση έργων υποδομής συγκοινωνιών-μεταφορών, άλλων 
κατασκευών. To 1937, η δικτατορική κυβέρνηση έδωσε προσοχή και ενίσχυσε δια του 
προϋπολογισμού έργα επέκτασης του λιμένος Θεσσαλονίκης. Δόθηκε σε εργολάβους το έργο 
διάνοιξης της παλαιάς «διώρυγος» [πορθμός] Κασσάνδρας, μήκους 1.400 μέτρων, βάθους 7 
και πλάτους 43 μέτρων. Στο στόμιο της «διώρυγας» προς το Θερμαϊκό Κόλπο 
κατασκευάσθηκε λιμενίσκος μήκους 150 μέτρων και πλάτους 80 μέτρων προς εξυπηρέτηση 

443 Ibid., 6-6-1933, 11-4-1934. 
444 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-6-1931. 
445 Ibid., 2-3-1931. 
446 Ibid., 25-7-1931. 
447 Ibid., 1-9-1931. 
448 Ibid., 6-6-1933. 
449 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 28-3, 15-9-1934. Μακεδονία, 12-7-1936. 
450 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 28-4-1934. 



των μικρών πλοίων. Το έργο παραδόθηκε τo 1938 σε κοινή χρήση, η δε εξυπηρέτηση των 
χωρικών της περιοχής αναβαθμίσθηκε δεδομένου ότι συντομεύθηκε η απόσταση από του 
Τορωναίου Κόλπου στο Θερμαϊκό στο ένα τρίτο και εξασφαλίσθηκε η θαλάσσια επικοινωνία 
όλων των παράκτιων συνοικισμών451. Για προσθήκες και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο 
Χαλκιδικής, εκτελέσθηκαν το 1937 αναγκαία έργα υποδομής, όπως οι αποξηράνσεις ελών 
στην Καψόχωρα Κασσάνδρας, διευθετηθείσα με προσωπική εργασία των χωρικών της 
περιοχής με κασμάδες και φτυάρια, και στο Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας με τη βοήθεια της 
βυθοκόρου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάνοιξη του πορθμού της Κασσάνδρας452. Το 1939, 
χρησιμοποιήθηκαν για τις χειρωνακτικές εργασίες στην οδοποιία της Χαλκιδικής οι 
κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας453. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης προς 
τη Γεωργική Σχολή Σέδες, αποκαταστάθηκε μόνιμο οδόστρωμα στο δρόμο. Ο χώρος της 
σχολής, προσβάσιμος με αυτοκίνητα οχήματα, καθιερώθηκε για τη φιλοξενία εκδηλώσεων 
και τελετών. Σε μία περίπτωση, στις 9 Μαΐου 1939, με κάθε επισημότητα τελέσθηκε η γιορτή 
των ιδιοκτητών ταξί. Παρέστησαν ο γενικός γραμματέας της γενικής διοίκησης 
Καραθόδωρος, ο δήμαρχος Κ. Μερκουρίου, εκπρόσωποι της κοινοτικής αρχής Σέδες και 
άλλοι αξιωματούχοι454. Ενισχύθηκαν, στην παραθαλάσσια περιοχή Καλαμαριάς, Κουρή, 
Νέου Ρυσίου Αλιέων (Αρετσού), οι κεντρικές αρτηρίες με μόνιμα οδοστρώματα και 
ρυθμίσθηκε το ζήτημα της σύνδεσης των προσφυγικών συνοικισμών –στο σύνολό τους, 
ολόκληρη πόλη πλέον– με το κέντρο της Θεσσαλονίκης με πύκνωση των λεωφορείων και 
μεταρρύθμιση των τιμών των εισιτηρίων455

 
. 

 
3.1.4.2. Προβλήματα παραγωγής στη δεκαετία 1930. 
 
 
3.1.4.2.1. Όγκος παραγωγής, τιμές προϊόντων. 
 
 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που διοχετεύονταν προς τον 

αγροτικό κόσμο, η παγκόσμια οικονομική κρίση μετά το 1929 δεν απέκοψε την εισαγωγή 
σύγχρονων οικονομικών μεθόδων στη μακεδονική ύπαιθρο. Για να αναφερθούν 
δειγματοληπτικά στοιχεία, η εισαγωγή κτηνοτροφικών ειδών άρχισε κατά το 1928-1929 και 
εντός διετίας απέφερε ικανοποιητικό εισόδημα. Επιτεύχθηκε αύξηση της κτηνοτροφίας στο 
διάστημα 1925-1930 κατά 30% στα αροτριώντα, 35% στα μη αροτριώντα, 25% στα μικρά 
ζώα, πολλαπλάσιος αριθμός στα πτηνά. Το 1931, η βαμβακοκαλλιέργεια αυξήθηκε 
σημαντικά, με απόδοση που έφτασε σε ορισμένα μέρη τις 100 οκάδες καθαρού βαμβακιού 
και εισόδημα περίπου 3.000 δραχμές κατά στρέμμα. Υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω 
αύξησης456

Η πραγματικότητα την οποία βίωναν οι χωρικοί στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης 
απείχε από τα ενθαρρυντικά κρατικά αποτελέσματα. Το 1929, οι αγρότες της περιοχής 
Θεσσαλονίκης αδυνατούσαν να καταβάλουν το φόρο γεωργικής παραγωγής έτους 1928, 
λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, και ζητούσαν μία προθεσμία για την πληρωμή 
των χρεών. Στην περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], αντιπρόσωποι του 
Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού παρουσιάστηκαν στις 24 Μαΐου 1929 στην 

. Το 1933, βελτιώθηκε η διάθεση των αγροτικών προϊόντων στο εμπόριο, όταν 
άρχισε ο θερισμός τον Ιούνιο. Η Αγροτική Τράπεζα χορηγούσε θεριστικά δάνεια και οι 
αγρότες δήλωναν ευχαριστημένοι καθώς πούλησαν την παλαιά σοδειά ετών 1931 και 1932 εξ 
ο λο κλήρο υ σε τιμή από  27  ως 37  δραχμές και προσδοκούσαν την πώληση των αδιάθετων 
ποσοτήτων προηγούμενων ετών στο ύψος των 15 έως 25 δραχμών.  

                                                      
451 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-2-1938. 
452 Cf. Το Φως, 15-3-1937. 
453 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-5, 13-7-1939. 
454 Ibid., 9-5-1939. Πληροφορίες χωρικών. 
455 Cf. Μακεδονία, 2-9-1936. Εφημερίς των Βαλκανίων, 6-1-1939. 
456 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-5-1931. 



Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών και διαμαρτυρήθηκαν διότι το ταμείο εισπράξεως 
εξέδωσε εντάλματα καταβολής των οφειλομένων, που ισοδυναμούσαν με ένταλμα δίωξης 
λόγω καθυστέρησης πληρωμής457. Σε άλλη περίπτωση, το 1931, η πολιτική της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων δεχόταν οξεία κριτική σε σχέση με την αποτυχία των 
καλλιεργειών. Προβαλλόταν ως αναγκαία μία αναβάθμιση των προσφυγικών χώρων πέριξ 
της Θεσσαλονίκης. Σε σύσκεψη αντιπροσώπων των προσφυγικών συνοικισμών της 
ανατολικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της παράλιας περιοχής έως το Μεγάλο 
Καραμπουρνού, στις 5 Οκτωβρίου 1931, εκδόθηκε ανακοίνωση, με την οποία 
επισημαίνονταν τα σοβαρά σφάλματα της υπηρεσίας εποικισμού. Στο κείμενο αναφερόταν 
ότι οι πρόσφυγες δαπάνησαν επί σειρά ετών την οικονομική και σωματική ικμάδα τους χωρίς 
να κατορθώσουν να απολαύσουν καρπούς των μόχθων τους. Ήλθαν στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης με την ελπίδα να ξεκινήσουν από την αρχή και καλλιεργώντας τη γη να 
δημιουργήσουν ένα πόρο ζωής, αλλά τοποθετήθηκαν από τον Εποικισμό σε ένα άγονο τόπο, 
στον οποίο κατέληξαν καταστραμμένοι. Ως προς την εγκατάσταση των προσφύγων, 
διαπράχθηκαν επιπλέον σφάλματα, όταν άνθρωποι της θάλασσας στάλθηκαν σε μεσόγεια 
άγονα μέρη για να επιδοθούν στη γεωργία, την οποία αγνοούσαν, ενώ γεωργοί ειδικοί 
βρέθηκαν στα παράλια για να γίνουν αλιείς. Οι άστοχες και εκ του προχείρου ενέργειες 
απέδωσαν καταστρεπτικά αποτελέσματα, ώστε να συζητείται, μετά από μία δεκαετία, η 
μετοίκηση μέρους των προσφύγων για την αραίωση του πληθυσμού της υπαίθρου. 
Εντοπίζονταν, στο ίδιο κείμενο, ως άλλα δεινά εκτός από το άγονο και την ανεπάρκεια της 
γης, ο αποκλεισμός της περιοχής λόγω έλλειψης χερσαίων συγκοινωνιών, η παραμέληση της 
κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας, η απουσία αρδευτικών έργων, η αδιαφορία για την αλιεία458

Ο Αλ. Παπαναστασίου, ο οποίος, ως υπουργός γεωργίας το 1926-1928, είχε την 
εμπειρία των αγροτικών προβλημάτων, αντιλαμβανόταν και πάλι την αρνητική εξέλιξη και 
προειδοποιούσε ότι αναπτύσσονταν διαθέσεις εξέγερσης. Η πώληση των αγροτικών 
προϊόντων στις συνθήκες του οικονομικού κραχ μετά το 1929 ήταν δύσκολη, η πτώση των 
τιμών δεδομένη, τα δασμολογικά βάρη για την ύπαιθρο ασήκωτα. Ο ίδιος και άλλοι 
εκπρόσωποι του φιλελευθερισμού αναγνώριζαν την ύπαρξη κρίσης στη γεωργία και την 
πιθανότητα ξεσηκωμού της χειμαζόμενης αγροτικής μάζας

.  

459

 
. 

 
3.1.4.2.2. Απουσία κρατικού σχεδιασμού. 
 
 
Η έλλειψη στρατηγικής, εκ μέρους του κράτους, στην παραγωγή έθετε σε 

μειονεκτική θέση τις προσπάθειες των αγροτών για πρόοδο. Στο παράδειγμα της 
σηροτροφικής πολιτικής στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η παραγωγή κουκουλιών είχε 
αναπτυχθεί αυτοβούλως στα χωριά με εφαρμογή της τεχνογνωσίας που έφεραν οι ειδικοί 
σηροτρόφοι από την Τουρκία. Ο κλάδος συγκέντρωνε τις προσδοκίες των χωρικών για 
κέρδος και απέφερε έσοδα στις κοινότητες με την επιβολή του σχετικού δημοτικού φόρου. Η 
κρίση μετά το 1929 και η πτώση των τιμών των κουκουλιών και της μετάξης έπληξαν την 
παραγωγή. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1931, αντιπρόσωποι των σηροτρόφων συνήλθαν σε συνέδριο 
στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητήσουν για τα αίτια της κρίσης στη σηροτροφία 
(κουκουλοπαραγωγή, μορεοκαλλιέργεια, σποροποιία, μεταξουργία). Η κυβέρνηση 
απουσίαζε. Μετά από εισηγήσεις ειδικευμένων ατόμων, τα πορίσματα, εκτός από τις τεχνικές 
προτάσεις, κατέδειξαν την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Οι αρμόδιοι όφειλαν να 
καθορίσουν πραγματική σηροτροφική πολιτική, εφόσον επρόκειτο περί μίας εθνικής 
παραγωγής και βιομηχανίας αιχμής. Ενώ η βιομηχανία μεταξουργίας ήταν ακμάζουσα, η 
κουκουλοπαραγωγή και μορεοκαλλιέργεια είχαν εγκαταλειφθεί, χωρίς μέριμνα για τη 
συγκράτηση των τιμών ώστε να υποστηριχθούν οι κουκουλοπαραγωγοί και σποροποιοί460

                                                      
457 Cf. Ταχυδρόμος, 25-5-1929. 

. 

458 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 6-10-1931. 
459 Ibid., 24-10-1930. 
460 Ibid., 21-9-1931. 



 
 
3.1.4.2.3. Γεωργικός κλήρος. 
 
 
Το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Π. Τσαλδάρη, στην κυβερνητική εξουσία μετά το 1932, 

μερίμνησε για το ζήτημα της γης. Διατέθηκαν συνεργεία, τα οποία ανέλαβαν τη διανομή των 
γαιών. Για τη συμπλήρωση του ανεπαρκούς κλήρου των περιοίκων των πεδιάδων της 
Θεσσαλονίκης, παραχωρήθηκαν προσωρινά γαίες στους κληρούχους του κάθε συνοικισμού, 
με πρόθεση να επακολουθήσει η οριστική διανομή τους461

Πίσω από τις κυβερνητικές δηλώσεις, η διανομή κλήρου δεν ήταν ανέφελη. Στην 
περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], η υπόθεση της Εταιρείας Ιπποδρομιών 
καταπόνησε τους κατοίκους επί χρόνια. Στα τέλη του 1928, η πώληση εύφορων αγρών 
έκτασης 730 στρεμμάτων, ευρισκόμενων στο πατριαρχικό αγρόκτημα Μπασίς Μετόχι 
(Μπασίς Τσιφλίκ, 2.500 στρεμμάτων), στην εταιρεία, με σκοπό την ίδρυση ιππόδρομου, 
προξένησε αναταραχή στην περιοχή. Οι κάτοικοι, συσπειρωμένοι στο Γεωργικό 
Συνεταιρισμό Καπουτζήδων, διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές για τη στέρηση από τους 
γεωργούς της γης, μοναδικού πόρου ζωής

. 

462. Δικαστική απόφαση για την έξωση ομάδας 
χωρικών που έσπερναν τα χωράφια συνάντησε ανυπακοή. Οι χωροφύλακες, στις 9 
Ιανουαρίου 1929, επιτέθηκαν με τους υποκόπανους κατά των άοπλων αγροτών, χωρίς 
αποτέλεσμα, και επιτεύχθηκε αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης. Συντάχθηκε 
διαμαρτυρία του Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων, με αίτημα να 
εξαγοράσει ο συνεταιρισμός Καπουτζήδων τη γη στην ίδια τιμή με την Εταιρεία 
Ιπποδρομιών463. Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος με τηλεγράφημα ζήτησε να γίνει αποδεκτή η 
πρόταση464. Το Φεβρουάριο 1929, δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας εκκένωσης του Μπασίς 
Τσιφλίκ από τους Καπουτζηδιανούς, μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλοτρίωσης υπέρ 
αυτών465. Η παρέμβαση των ενδιαφερόμενων επενδυτών βρήκε ευήκοον ους και ο γενικός 
διοικητής Περικλής Καλλιδόπουλος πρότεινε στο συνεταιρισμό την απαλλοτρίωση υπέρ των 
χωρικών 2.050 στρεμμάτων και την απόδοση των υπόλοιπων 450 στρεμμάτων στην 
εταιρεία466. Οι αγρότες αρνήθηκαν. Το πατριαρχείο διαμαρτυρήθηκε στο υπουργείο 
δικαιοσύνης για τις επεμβάσεις της γενικής διοίκησης Μακεδονίας που ματαίωναν την έξωση 
των Καπουτζηδιανών. Στο χωριό κυκλοφόρησαν πληροφορίες για πραγματοποίηση της 
έξωσης των καλλιεργητών από το τσιφλίκι το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου 1929. Οι αρχές 
είχαν άλλες πληροφορίες ότι σχεδιαζόταν αντίσταση κατά της έξωσης και επίθεση εναντίον 
των οργάνων εξουσίας467. Ο Καλλιδόπουλος ανακοίνωσε τη σολομώντεια πρόταση της 
κυβέρνησης για απαλλοτρίωση μόνο 2.050 στρεμμάτων και ζήτησε από τους τοπικούς 
παράγοντες (τον Π. Λασκαρίδη, πρόεδρο του Γεωργικού Επιμελητηρίου, και άλλους) να 
πείσουν τους χωρικούς να υποχωρήσουν468. Επικράτησε το δίκαιο του ισχυροτέρου και, τα 
επόμενα χρόνια, η εταιρεία, κάτοχος των 730 στρεμμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, 
άφησε τη γη χέρσα και ανεκμετάλλευτη. Οι επανειλημμένες αναφορές του Συνεταιρισμού 
Αποκατάστασης Ακτημόνων Πυλαίας (πρόεδρος Νικόλαος Κουρφαλής) στο υπουργείο 
γεωργίας για τη δυστυχία των χωρικών από τη μεγάλη στενότητα της γης και η επαναφορά 
του αιτήματος απαλλοτρίωσης της έκτασης469 απαντήθηκαν από την εταιρεία, τον Οκτώβριο 
1934, με την ενοικίαση των χωραφιών σε αγρότες οι οποίοι προέβησαν σε σπορά αυτών470

                                                      
461 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 

. 

462 Cf. Ταχυδρόμος, 9-1-1929. 
463 Ibid., 10-1-1929. 
464 Ibid., 12-1-1929. 
465 Ibid., 6-2-1929. 
466 Ibid., 7-2-1929. 
467 Ibid., 9-2-1929. 
468 Ibid., 13-2-1929. 
469 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 15-5-1934. 
470 Ibid., 18-10-1934. 



Οι Καπουτζηδιανοί έχασαν και δεύτερη υπόθεση κατοχής γης, αυτής στην οποία ανεγέρθηκε 
ο συνοικισμός Κάμπελ (πυροπαθών Εβραίων), στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης 
δίπλα στην αποθήκη-αφετηρία των τραμ (Ντεπώ). Την κυριότητα διεκδικούσαν επίσης οι 
Ισραηλίτες και το δημόσιο. Στις 26 Ιουνίου 1933, σε σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, στο 
διοικητήριο Θεσσαλονίκης, του πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη με υπουργούς και παράγοντες 
της εβραϊκής κοινότητας, συζητήθηκε η εκκρεμούσα υπόθεση της κυριότητας του 
συνοικισμού και λύθηκε ευνοϊκά υπέρ των Ισραηλιτών471

Όμοια αναταραχή με υπαίτιους τους αδικούμενους ακτήμονες εκτυλισσόταν σε 
πλείστες αντιγνωμίες για τη χρήση της γης. Ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια ήταν η 
εξέγερση, το Σεπτέμβριο 1932, στο Λιτόχωρο, στο όρος Όλυμπο. Επικεφαλής ήταν 
«αριστερίζοντες αγροτικοί ιδεολόγοι», οι οποίοι προσέφεραν οργανωμένη τακτική στον 
αγώνα των ακτημόνων. Το Αγροτικό Κόμμα προειδοποίησε ότι ο κοινωνικός κίνδυνος εκ της 
μη αποκατάστασης των ακτημόνων, μολονότι αυτοί στερούνταν των μέσων διαβίωσης, και 
της διατήρησης της γης στα χέρια ολίγων τσιφλικάδων και ενοικιαστών δημιουργούσε τη 
μέλλουσα στρατιά του μπολσεβικισμού

.  

472

Η ανεπάρκεια του γεωργικού κλήρου αποτέλεσε καίριο μειονέκτημα. Οι γεωργοί της 
περιοχής Θεσσαλονίκης ζούσαν υπό συνθήκες αβεβαιότητας, διότι η ανεπάρκεια της γης και 
οι ειδικές κλιματολογικές, μετεωρολογικές και γεωλογικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την 
παραγωγή σε μία κατά το μάλλον ή ήττον άγονη γη. Η οικονομία της γεωργικής οικογένειας 
άφηνε, ακόμη και με την καλύτερη σοδειά, ένα παθητικό. Ως προς το ζήτημα της στενότητας 
του κλήρου, οι αγρότες του νομού ανέμεναν την αραίωσή τους μετά την αποξήρανση της 
λίμνης των Γιαννιτσών, Αρτζάν, Αματόβου και Λουδία, και μετά την αποκατάσταση και τη 
συμπλήρωση του κλήρου των ακτημόνων γεωργών των πέριξ συνοικισμών

.  

473. Για τον τρόπο 
διανομής των εκτάσεων που είχαν περισσεύσει μετά τη διανομή στους ακτήμονες, επιφάνειας 
50 χιλιάδων στρεμμάτων, παρά τις προσδοκίες δεν είχε εκδηλωθεί κίνηση για την αραίωση 
των γεωργών της περιοχής. Αιτήματα απευθύνονταν προς το κράτος για παραχώρηση 
εκτάσεων στις αποξηραμένες γαίες. Στην περίπτωση της κοινότητας Αγίου Αθανασίου, οι 
γεωργοί ζήτησαν, στις 7 Δεκεμβρίου 1933, την αύξηση του κλήρου τους474

                                                      
471 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26-6-1933. 

. Συμφώνως προς 
τους σχετικούς νόμους που είχαν ψηφισθεί στη βουλή, οι πλεονάζουσες γαίες μπορούσαν να 
δοθούν με ενοίκιο σε πρώην αυτοκαλλιεργητές, γεωπόνους και άλλους επιστήμονες, μέχρι 
χίλια στρέμματα στον καθένα, για μία δεκαετία, μετά την παρέλευση της οποίας θα ήταν 
δυνατό να τους παραχωρηθεί και γεωργικός κλήρος μέχρι 100 στρεμμάτων. Ακόμη και στη 
βουλή είχε τονισθεί η ανησυχία ότι, με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργούνταν νέοι τσιφλικάδες 
με εξαιρετική ποιότητα γης, ενώ οι γεωργοί του νομού θα συνέχιζαν να ασφυκτιούν με κλήρο 
20-40 στρεμμάτων σε άγονα μέρη. Η προσοχή του αγροτιστή βουλευτή Αθ. Τανούλα, από το 
χωριό Τρίλοφος, για το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή Θεσσαλονίκης στρεφόταν το 1934 σε 
ένα σοβαρότερο κίνδυνο. Οι παλαιοί τσιφλικούχοι, κατά το πλείστον μπέηδες, διέθεταν 
τίτλους ιδιοκτησίας εκτάσεων, στην κατοχή τους πολλές δεκαετίες πριν, οι οποίες 
συμπεριελήφθησαν στα έργα της αποστραγγίσεως. Σύμφωνα με τους νόμους, θα γίνονταν 
κύριοι και κάτοχοι των γαιών στην περίπτωση που θα αποφάσιζαν να προσαγάγουν τους 
τίτλους ιδιοκτησίας, με μοναδική υποχρέωση την καταβολή αποζημίωσης στο δημόσιο για τις 
ανάγκες της αποξήρανσης. Το κράτος δεν μπορούσε να προβεί σε απαλλοτρίωση, διότι η 
συνταγματική προθεσμία παρήλθε, επιτρέποντας σε νέους τσιφλικούχους να ξεφυτρώσουν 
πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ο βουλευτής είχε πληροφορίες ότι 5 μονάχα μπέηδες διεκδικούσαν 
ήδη 40 χιλιάδες στρέμματα. Δεδομένου ότι ο αριθμός των τσιφλικάδων ξεπερνούσε τους 30, 
εάν αυτοί εμφανίζονταν και ήγειραν αξιώσεις δεν επρόκειτο να υπάρξει πιθανότητα 

472 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 27-10-1933. 
473 Cf. Αναστασία Oρφανίδου, Γιαννιτσά, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία 
της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009, υλικό προφορικών 
συνεντεύξεων. 
474 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-12-1933. 



αραίωσης των γεωργών του νομού. Ήταν απαραίτητη η τροποποίηση των διατάξεων ώστε να 
θεωρηθούν όλες οι εκτάσεις ως γαίες του δημοσίου475

Η μη επίλυση των εκκρεμών προ βλημάτων κυριό τητας της γης,  ευρισκό μενων σε 
αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της αστικής εξέλιξης, στοίχισαν επιπλέον στρεβλώσεις στο 
κοινωνικό σύστημα. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τα υπολείμματα φεουδαρχικών δομών 
στην ιδιοκτησία των γαιών και δασών διαμόρφωναν τους ανασταλτικούς παράγοντες 
ανάπτυξης της υπαίθρου. Στη Χαλκιδική, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της παραγωγής 
ήταν η παρεμβολή των δασών των μονών. Τα μοναστηριακά κτήματα, σύμφωνα με το 
βουλευτή Τανούλα, έπρεπε να απαλλοτριωθούν και να παραχωρηθούν στις κοινότητες και 
στους ακτήμονες αγρότες. Με αυτό τον τρόπο, ο χωρικός θα κατόρθωνε να αναπνεύσει και 
να περιποιηθεί ελεύθερα τα ελαιόδενδρα και το δάσος του. Η καθυστέρηση της οριστικής 
διανομής των γαιών, ιδίως στη χερσόνησο της Σιθωνίας, ζημίωνε τα μάλα την εθνική 
οικονομία. Οι αγρότες δεν περιποιούνταν τα ελαιόδενδρα, καθώς δεν γνώριζαν ποια θα είναι 
δικά τους, ούτε φρόντιζαν να εξημερώσουν τις χιλιάδες άγριες ελαίες ώστε να μεταβάλουν τις 
μοναστηριακές εκτάσεις σε πλουτοφόρους ελαιώνες

. 
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3.1.4.2.4. Η εργασία στην ύπαιθρο υπό κεφαλαιικούς όρους.  
 
 
Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τα αποτελέσματα της δημογραφικής ανατροπής 

οριστικοποιήθηκαν. Το 1936, ίσχυσαν διοικητικά μέτρα (αναγκαστικός νόμος) κατανομής 
των χωρικών στους χώρους οικονομικής δραστηριότητας. Οι γηγενείς ή πρόσφυγες χωρικοί 
που διέμεναν από πενταετίας στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και λοιπούς νομούς της 
Μακεδονίας και Θράκης, μη εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων, ενημερώθηκαν ότι ήταν 
υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο μητρώο της κοινότητας που διέμεναν477

Η εργασία στο χωριό έμενε απλήρωτη σχετικώς, μέσω των διαδικασιών του 
κεφαλαιικού οικονομικού συστήματος, στις οποίες συμμετέσχον οι αγρότες εθελοντικά –
χωρίς εξωγενή καταναγκασμό–. Η σκληρή, πολύωρη, καθημερινή χειρωνακτική δουλειά 
ήταν προαπαιτούμενο. Το στοιχείο, το οποίο χαρακτήριζε την οικονομία των αγροτικών 
νοικοκυριών, ήταν η εμπλοκή στη διαδικασία ολοκλήρωσης του περάσματος από την παλαιά 
αυτάρκεια στην εμπορευματοποίηση της παραγωγής. Η λιτότητα και ένδεια παραχωρούσαν 
θέση, στην περίοδο ειρήνης έως το 1940, σε μία σχετική ευμάρεια, κατά την οικονομική 
αναβάθμιση ορισμένων στρωμάτων του χωριού. 

. 

Η χρηματο δό τηση με μο ρφή δανείων και τα δημιουργο ύμενα αγρο τικά χρέη, οι 
φόροι, η διαφθορά του δημόσιου τομέα, ήταν συστατικά μέρη του κεφαλαιικού συστήματος, 
το τελευταίο ως άγραφος θεσμός. 

Η χρηματοδότηση των παραγωγών από το κράτος μέσω του τραπεζικού συστήματος 
άνοιξε διαύλους για την αποκατάσταση της ορθολογικής λειτουργίας του κυκλώματος 
διάθεσης των σοδειών. Τα αμπελουργικά δάνεια ήταν ένας από τους τομείς χρηματικής 
στήριξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η συγκέντρωση του σίτου, ένα προνόμιο που το 
κατείχαν οι γενικές αποθήκες και η Αγροτική Τράπεζα, επιδιώχθηκε από τους 
συνεταιρισμούς ως λαβή χρηματοδότησης. Οι σκέψεις ωρίμασαν προϊούσης της οργάνωσης 
του συνεταιριστικού κινήματος και, το 1932, προβλήθηκαν συνεκτικά ως διεκδίκηση478

                                                      
475 Ibid., 11-4-1934. 

. Για 
τον τομέα του καπνού, η συγκέντρωση των καπνοφύλλων χωρικής επεξεργασίας και πώληση 
στην Αγροτική και Εθνική Τράπεζα ήταν η επιλεχθείσα διεκδικητική τακτική. Μέχρι το 
1932, είχαν δημιουργηθεί οφειλές των παραγωγών προς τις τράπεζες που δεν εξυπηρετούνταν 
συνεπεία καταστρο φών της παραγωγής και κρίσης των τιμών του καπνού αλλά και της 
αναρχίας που προέκυψε στις σχέσεις συναλλαγής μεταξύ τραπεζών και παραγωγών. Η 
πρόταση των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ήταν υπέρ της κάλυψης των χρεών των 

476 Ibid., 25-4-1934. 
477 Cf. Το Φως, 10-1-1936. 
478 Cf. Μακεδονικά Νέα, 7-11-1932. 



παραγωγών με την αγορά από τους πιστωτές των επεξεργασμένων καπνών των 
συνεταιριστικών οργανώσεων (δευτερογενής επεξεργασία) και των χωρικώς επεξεργασμένων 
καπνών των ατομικών παραγωγών (πρωτογενής επεξεργασία) που είχαν συγκεντρωθεί στις 
συνεταιριστικές αποθήκες. Ζητούνταν επίσης ρύθμιση των δανείων με μετατροπή τους σε 
μεσοπρόθεσμης διάρκειας μέχρι 10 ετών (καθοριζομένης, αναλόγως της δυνατότητας κάθε 
συνεταιρισμού, μετά από συνεργασία του με την Αγροτική Τράπεζα), αναδιάρθρωση 
(χάρισμα) των τόκων υπερημερίας με καταβολή μόνο του τόκου που είχε συμφωνηθεί479

Οι πιστωτικοί οργανισμοί (κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, Εποικισμός) κατέστησαν 
σαφές στους αγρότες, με μέτρα έως και ακραία, ότι τα ποσά που δανείζονταν ήταν απαιτητά. 
Σύμφωνα με ένα φυλλομέτρημα του τύπου, το 1930 ο Εποικισμός συμψήφισε τα χρέη και 
αποζημιώσεις των αγροτών προσφύγων. Δεν εκδίδονταν εντάλματα πληρωμής αποζημίωσης 
εάν δεν προηγούνταν από τις υπηρεσίες η εξακρίβωση ύπαρξης ή μη χρεών των δικαιούχων 
αγροτών

. 

480.  Το  Μάρτιο 1 9 31 ,  ο ι πρόσφυγες των συνο ικισμών Νέων Επιβατών και Αγίας 
Τριάδας, ενώπιον της αδυναμίας, λόγω της κακής εσοδείας, να εξοφλήσουν τα παλαιά δάνεια 
προς την Αγροτική Τράπεζα, ζήτησαν τη μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμα481. Στις 18 
Οκτωβρίου 1933, οι αγρότες του χωριού Βασιλικά διαμαρτυρήθηκαν στη γενική διοίκηση 
Μακεδονίας κατά της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία αδιαφορούσε για τις ζημιές που 
υπέστησαν και εξέθεσε σε πλειστηριασμό τα αροτριώντα ζώα τους επειδή καθυστέρησαν να 
πληρώσουν τις δόσεις των δανείων482. Στις 18 Δεκεμβρίου 1934, οι κάτοικοι Αγίου Νικολάου 
Χαλκιδικής συνήλθαν σε «πάνδημο συλλαλητήριο» και αποδοκίμασαν την «απάνθρωπη και 
πρωτοφανή» τακτική της πιστώτριας Αγροτικής Τράπεζας να κατακρατεί τις εισπράξεις τους 
για λογαριασμό της. Παράλληλα, το δημόσιο τους απειλούσε με έξωση από τα κτήματά 
τους483. Το 1936, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής, εξ ονόματος του 
προσφυγικού πληθυσμού της περιφέρειας, κατήγγειλε το μέτρο της αναγκαστικής είσπραξης 
των προσφυγικών χρεών εκ μέρους της Αγροτικής Τράπεζας από τη συγκέντρωση του 
προσκομιζόμενου σίτου. Λόγω της ελαττωμένης γεωργικής παραγωγής, οι αγρότες 
αρνούνταν, παρά τις συστάσεις, να φέρουν το προϊόν στον τόπο συγκέντρωσης και το 
εκποιούσαν στο ελεύθερο εμπόριο, προς μέγιστη βλάβη του θεσμού της συγκέντρωσης του 
σίτου484

                                                      
479 Ibid., 7,13-11-1932. 

. Το χειρότερο μέτρο ήταν η αναχρονιστική προσωποκράτηση. Το 1931, ο δικηγόρος, 
αστός δημοκράτης, βουλευτής Νικόλαος Τζερμιάς έχασε την ψυχραιμία του και κατήγγειλε 
στον τύπο, με κάθε οξύτητα, την αναλγησία των κυβερνητικών φιλελευθέρων στο ζήτημα της 
είσπραξης των αγροτικών χρεών. Αντί της αναστολής εκτέλεσης μίας δικαστικής απόφασης, 
γινόταν ο απηνέστερος των διωγμών. Η Αγροτική Τράπεζα καταδίωκε, με εκτελέσεις 
αποφάσεων και φυλακίσεις, αδιακρίτως τους έχοντες και δυσπραγούντες, ακόμη και τους 
πλημμυροπαθείς. Το υπουργείο δικαιοσύνης διέτασσε, με απειλή τιμωρίας, τους εισαγγελείς 
του κράτους να εισαγάγουν κατά την πρώτη δικάσιμο και να μη αναβάλλουν τις υποθέσεις 
της Αγρο τικής Τράπεζας, ώστε,  ακό μη και σε ημέρες σποράς,  ο  αγρο τικό ς κό σμο ς να 
καταδιώκεται. Το κορύφωμα της δίωξης αποτελούσε η κοινοποίηση επιταγών, που 
συνιστούσε αναγκαστική εκτέλεση με πολυδάπανη διαδικασία και ισοδυναμούσε με μέτρο 
εξόντωσης. Ο βουλευτής επικαλέσθηκε το παράδειγμα κατοίκων του χωριού Χορτιάτη. 
Μεταξύ των αγροτών, 110 άτομα δανείσθηκαν χρήματα, εκτός του συνεταιρισμού, και 
υπέγραψαν γραμμάτια εις διαταγήν, ύψους 1.000-2.000 δραχμών. Η τράπεζα, ένα μήνα μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής ή ανανέωσης, κοινοποίησε 110 επιταγές, 
επιβαρύνοντας κάθε οφειλέτη ή εγγυητή με πρόσθετη οφειλή 400 δραχμών. Τα πρόσθετα 
έξοδα ήταν, αναλυτικά, 100 δραχμές για συμβουλή δικηγόρου, 100 δραχμές για τη σύνταξη 
της επιταγής, 80 δραχμές για παραγγελία, 100 δραχμές για οδοιπορικά κλητήρα, 20 δραχμές 
για επιδόσεις και αντίγραφα. Ο δικηγόρος της τράπεζας εισέπραξε ληστρική αμοιβή για 
μηδαμινή υπηρεσία –για συμπλήρωση επιταγών που ήταν τυπωμένες–, ομοίως ο κλητήρας ο 

480 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-10-1930. 
481 Ibid., 2-3-1931. 
482 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 19-10-1933. 
483 Ibid., 19-12-1934. 
484 Cf. Μακεδονία, 29-7-1936. 



οποίος μετέβη μία μόνο φορά στο Χορτιάτη. Ο Τζερμιάς κάλεσε τους αρμοδίους, «από τον 
πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπεύθυνο», να θαυμάσουν τη δράση του αγροτικού 
ιδρύματος, «μάλιστα σε κρισιμότατες για τους αγρότες στιγμές»485

Η φορολογία θεωρούνταν επαχθής, στις συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης μετά το 
1929 στην ύπαιθρο. Διαβήματα γεωργών στους φορείς (Γεωργικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης και άλλους) σκοπούσαν στη μεσολάβησή τους για την αναστολή της 
πληρωμής των φόρων εξαιτίας της οικτρής οικονομικής κατάστασής τους

.  

486. Όσοι παραγωγοί 
είχαν αλισβερίσια και προμήθευαν στην αγορά της πόλεως λαχανοκηπουρικά και φρούτα, 
διαμαρτύρονταν για τη διατήρηση του «βαρύτατου» δημοτικού φόρου και απειλούσαν με 
κινητοποιήσεις487

Η διαφθορά λόγω της κομματικοποίησης έβαλλε κατά του κρατικού μηχανισμού, 
ανεξάρτητου οργανισμού και πυλώνα –στο αστικό σύστημα– της δημοκρατικής λειτουργίας 
του πολιτεύματος. Σύμφωνα με το βουλευτή Τζερμιά, οι βενιζελικοί είχαν αναπτύξει μία 
κυβερνητική τακτική ψηφοθηρίας με την οποία είχαν υπερβεί τα εσκαμμένα. Κατά τη στιγμή 
που η χώρα μαστιζόταν από οικονομική κρίση, η σπατάλη αποτελούσε τη μοναδική 
απασχόληση των υπουργών. Οι χαριστικές πράξεις, η προσωπική ρουσφετολογία δεν είχαν 
προηγούμενο. Οι εταιρείες εκτέλεσης παραγωγικών έργων έγιναν παραρτήματα των 
ιδιαίτερων γραφείων των κυβερνώντων. Οι εργασίες δεν συνηθιζόταν να ανατίθενται σε 
μειοδότες ή ομίλους αξιόπιστους για την καλή εκτέλεση των έργων και εξυπηρέτηση των 
χωρικών, αλλά σε εκμεταλλευτές και κομματικούς πράκτορες. Οι υπουργοί επέβαλλαν 
αθρόες προσλήψεις προσώπων, ακατάλληλων για τις εργασίες που αναλάμβαναν, 
υπεράριθμων αργόμισθων που ειδοποιούνταν τηλεγραφικώς να προσέλθουν προκειμένου να 
προσληφθούν με υψηλές αμοιβές. Τα έργα, για τη συνέχιση των οποίων η χώρα εκλιπαρούσε 
από τους ξένους κεφαλαιούχους δάνεια, επιβαρύνονταν με τη ρουσφετολογία κατά 20%. 
Ικανοποιούνταν τα χειρότερα πρόσωπα, που άλλωστε δεν είχαν ανάγκη να δουλέψουν, ενώ 
άλλοι λιμοκτονούσαν. Καθ’ ον χρόνον οι περιοδείες συνεχίζονταν, η υποδούλωση των 
κρατικών υπηρεσιών ολοκληρωνόταν και τα πάντα καθυποτάσσονταν στο κομματικό 
συμφέρον των φιλελευθέρων, οι περιπλανώμενοι υπουργοί επιχειρούσαν τη διενέργεια 
συνεδρίων για την εξέταση των προβλημάτων ενώ ήταν γνωστή η δήλωση του ίδιου του 
προέδρου της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου ότι τα αποτελέσματα των συνεδρίων κατέληγαν 
στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή ήταν παρομοίως η τύχη χιλιάδων υπομνημάτων, τα οποία 
συνέτασσαν οι αγρότες ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων και ελπίζοντας στη 
βελτίωση της θέσης τους. Κανένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος δεν λύθηκε, οι πιέσεις κατά 
των γεωργών και οι διώξεις για τα χρέη εξακολουθούσαν

.  

488. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις 
επιβεβαιώνονταν από τη δουλοπρέπεια των ευεργετουμένων. Το 1934, η Πολιτική 
Οργάνωσις Προσφύγων, κομματικός μηχανισμός των συντηρητικών Λαϊκών, απηύθυνε 
ευχαριστήριο προς το γενικό διοικητή Μακεδονίας Π. Ράλλη. «Η Πολιτική Οργάνωσις 
Προσφύγων, έχοντας υπόψη της την εν γένει πολιτική του Γενικού Διοικητή έναντι 
ολόκληρου του μακεδονικού πληθυσμού, και ιδιαίτερα του προσφυγικού, καθώς και την 
υπεράνω προσώπων εξυπηρέτηση των αδικουμένων και πασχόντων, και λαμβάνοντας υπόψη 
της τις τελευταίες του αποφάσεις ... για τους λυμεώνες του δημόσιου πλούτου, που οργίαζαν 
επί τόσα έτη στην υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέργειας, τους οποίους παρέπεμψε στη 
δικαιοσύνη, θεωρεί ιερό της καθήκον να τον συγχαρεί ιδιαιτέρως και να ευχαριστήσει τόσο 
αυτόν, όσο και τη σεβαστή κυβέρνηση, που εμπιστεύτηκε το μεγάλο υπούργημα στη 
Μακεδονία σε τέτοιον άνδρα. Δραττόμενη της ευκαιρίας, η Οργάνωσις δηλώνει ότι τάσσεται 
ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Π. Ράλλη, έτοιμη να τον ενισχύσει πάση θυσία στο μεγάλο του 
έργο υπέρ του λαού και της κυβέρνησης.» Το ευχαριστήριο υπέγραφαν οι Αν. Μπάγκος, 
πρόεδρος, και Π. Βαφειάδης, γενικός γραμματέας489

                                                      
485 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-11-1931. 

. 

486 Cf. Ταχυδρόμος, 21-6-1929, περίπτωση Νέας Μηχανιώνας. 
487 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 12-5-1933, περίπτωση κινητοποίησης των 
λαχανοκηπουρών Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 
488 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-11-1931. 
489 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 21-8-1934. 



Σε μία ενδεικτική σάρωση της καθημερινής εργασίας και των προβλημάτων της, 
παρατηρούνται σε έκαστο κλάδο παραγωγής ποικίλες ιδιομορφίες. 

Στη σιτοπαραγωγή, η εγκατάλειψη των απαρχαιωμένων μεθόδων καλλιέργειας και η 
αύξηση των σπαρμένων εκτάσεων συνοδευόταν από αυξομειώσεις της εσοδείας αναλόγως 
των καιρικών συνθηκών. Χωρίς υποδομές άρδευσης των χωραφιών, η ξηρασία ήταν αδύνατο 
να αντιμετωπισθεί. Οι θεομηνίες, επίσης, προξενούσαν ζημιές. Το 1930, ο Μάιος είχε 
βροχοπτώσεις στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, του Ανθεμούντος και της Χαλκιδικής, 
που, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου γεωργίας, κατέστρεψαν ολοσχερώς τις 
σοδειές490. Στις 4 Ιουνίου 1930, ο πρόεδρος της κοινότητας Νέων Επιβατών Θ. Σταμπουλίδης 
παρουσιάσθηκε στο γενικό διοικητή Σ. Γονατά και του επέδωσε υπόμνημα με το οποίο 
διεκτραγωδούνταν η καταστροφή των σιτηρών. Για το αίτημα ανακούφισης των γεωργών με 
άμεση επέμβαση και οικονομική ενίσχυση, ο γενικός διοικητής υποσχέθηκε, ως είθιστο, να 
μελετήσει το ζήτημα και να ενεργήσει δεόντως491. Οι ζημιές στη Νέα Μηχανιώνα 
υπολογίζονταν στο 70% της παραγωγής. Οι κάτοικοι Νέων Επιβατών έκαψαν τις θημωνιές 
του σταριού διότι σάπισε και δεν ήταν κατάλληλο ούτε για ζωοτροφή492. Το 1932, οι 
συνεταιρισμοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής κατέκτησαν θεσμικό ρόλο αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη της προστασίας των παραγωγών, με τη συγκέντρωση της σιτοπαραγωγής. 
Συνέδραμε υλικά η Αγροτική Τράπεζα493. Το 1933, η ανομβρία, συνεχιζόμενη μέχρι το Μάιο, 
κατέστρεψε τις καλλιέργειες στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με εξαίρεση 
λίγα ορεινά εδάφη (Βάβδος και άλλα). Η πτώση των πηγαίων υδάτων του Χορτιάτη επέφερε 
λειψυδρία σε χωριά και προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της πόλεως 
Θεσσαλονίκης. Ο Εποικισμός αδυνατούσε να προσφέρει βοήθεια για τη διάσωση των 
σπαρτών. Ο γενικός γραμματέας της γενικής διοίκησης Μακεδονίας Λεοντίδης παρέπεμψε 
αρμοδίως με ευμενή εισήγηση τα υπομνήματα των αγροτών από τα χωριά Μαντζάρηδες [Νέα 
Ραιδεστός], Βασιλικά, Δρυμός και άλλα που κτυπήθηκαν από την ξηρασία. Αιτούνταν τη 
χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων, σπόρους, ζωάρκεια και οικονομική ενίσχυση για τη 
συντήρηση των οικογενειών τους494. Πράγματι, κονδύλιο διατέθηκε από το γενικό διοικητή 
Φ. Δραγούμη για την ενίσχυσή τους, με πρόνοια για ρύθμιση των χρεών στην Εθνική 
Τράπεζα495. Οι ζημίες ισοφαρίζονταν, έως ένα βαθμό, από την εκτατική ανάπτυξη της 
γεωργίας, με παράλληλη ενθάρρυνση της μελισσοκομίας (διανομή κυψελών) και 
δεντροκομίας (παραγωγή οπωροφόρων δένδρων στα κρατικά φυτώρια)496. Το Δεκέμβριο 
1935, οι πλημμύρες στην περιοχή από τη Γεωργική Σχολή μέχρι την Περαία, Μπαχτσέ 
Τσιφλίκ, Αγία Τριάδα, Νέα Μηχανιώνα άφησαν περί τις 2 χιλιάδες στρέμματα 
καταστραμμένες εκτάσεις. Οι προκληθείσες ζημίες έφεραν σε απόγνωση τους κατοίκους της 
περιοχής497. Η κακοτυχία συνεχίσθηκε το 1936, με καταστροφή της πρώιμης όσο και της 
όψιμης παραγωγής. Οι γεωργικές οργανώσεις υπέβαλαν αρμοδίως ψήφισμα με το οποίο 
ζήτησαν την κρατική αρωγή498

Η αμπελουργία στη Θεσσαλονίκη αντιμετώπιζε προβλήματα παραγωγής και 
διάθεσης του προ ϊόντο ς. Η ξηρασία και ο ι θερμο ί άνεμοι προ καλούσαν κάθε χρό νο 
καταστροφές. Το 1931, οι γεωπονικοί έλεγχοι, που διενεργήθηκαν στις αμπέλους της δυτικής 
περιοχής Θεσσαλονίκης, στη Μαινεμένη, διαπίστωναν την άσχημη εξέλιξη λόγω αύξησης 
της αλμύρας στο  έδαφος.  Η πρόβλεψη ήταν ότι σύντομα δεν θα έμενε ούτε ένα κλήμα.  Οι 
αμπελουργοί ζήτησαν τη διαγραφή χρεών και μετατροπή των συνοικισμών τους από 
αμπελουργικούς σε κτηνοτροφικούς

.  
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490 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-6-1930. 

. Στις 9 Αυγούστου 1931, σε συνέλευση αμπελουργών 

491 Ibid., 4-6-1930. 
492 Ibid., 20-6-1930. 
493 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13-11-1932. 
494 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20,27-4, 12-5-1933. 
495 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 6-6, 9-9-1933. 
496 Ibid., 29-4-1934. 
497 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-12-1935. 
498 Cf. Το Φως, 21-6-1936. 
499 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-9-1931.  



του συνοικισμού Νέο Κορδελιό συζητήθηκε η απόδοση των φυτών, με σκέψεις για 
εγκατάλειψη της παραγωγής. Αποφάσισαν να συνεργασθούν με τους αμπελουργούς των 
συνοικισμών και χωριών Ίγγλις, Νέας Μεσημβρίας, Τοψίν και άλλων που αντιμετώπιζαν 
συναφή προβλήματα500. Το κράτος προέβλεψε την αποκατάσταση των αγροτών που 
ατύχησαν στην αμπελοκαλλιέργεια με διανομές γαιών στις αποξηρανθείσες εκτάσεις501. Οι 
κομματικές φατρίες φιλονικούσαν για τα ενδεικνυόμενα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου, την 
προστασία και χαμηλή φορολογία των προϊόντων της αμπέλου, τις ασθένειες και 
καταπολέμηση, εισαγωγή νέων ποικιλιών φυτών, οργάνωση των αμπελουργών502. Το 1934, η 
υπό μελέτη κατάργηση των αμβύκων για την παραγωγή στεμφυλοπνεύματος κρατούσε τους 
αμπελουργούς σε αναστάτωση για την απώλεια προς όφελος των βιομηχανιών ποτοποιίας, με 
διαβήματα επί διαβημάτων προς τους αρμοδίους, το γενικό διοικητή Μακεδονίας Φ. 
Δραγούμη, τον υπουργό γεωργίας Ιωάννη Θεοτόκη, τον πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη503. Η 
μεταφορά και διάθεση των σταφυλιών από τα χωριά της ανατολικής και νότιας περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής προς την αγορά της πόλεως διαταράχθηκε από τον 
ανταγωνισμό άλλων σταφυλοπαραγωγών περιφερειών. Προστατευτικές διατάξεις ενίσχυσαν 
την εγχώρια παραγωγή. Τον Αύγουστο 1934, αντιπρόσωποι των πλησιέστερων προς τη 
Θεσσαλονίκη αμπελουργικών χωριών διαμαρτυρήθηκαν στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 
διότι, παρά τη σχετική απαγόρευση, εξακολουθούσαν να αποστέλλονται στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης σταφύλια από τη Θεσσαλία504

Η καπνοκαλλιέργεια δοκιμαζόταν από τις απαιτήσεις της παραγωγής και την 
επισφαλή έκβαση της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Απαιτώντας αυξημένο ανθρώπινο 
δυναμικό, ο καπνός παρουσίαζε υψηλό κόστος παραγωγής, απαγορευτικό για δημιουργία 
μεγάλων εκμεταλλεύσεων με επέκταση της καλλιέργειας και πρόσληψη μισθωτών 
αγρεργατών. Αναγκαστικά, η δραστηριότητα αυτή ήταν επικερδής μόνο στην κλίμακα της 
οικογενειακής εκμετάλλευσης

. 

505. Μετά το 1929, οι καπνέμποροι, ευρισκόμενοι οι ίδιοι σε 
αδυναμία λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και Αμερική και των διακυμάνσεων 
της αγοράς, αθετούσαν τις συμφωνίες αγοράς καπνών. Το 1931, οι πρόσφυγες των 
συνοικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας συσκέφθηκαν για την κατάσταση 
που βρίσκονταν οι καπνοκαλλιεργητές. Είχαν κλειστεί συμφωνίες το Δεκέμβριο 1930 με τον 
καπνέμπορο Βλαχάκη, ο οποίος υπαναχώρησε και τα χωρικά δέματα παρέμεναν αδιάθετα 
στις αποθήκες506. Αλλοιώσεις του προϊόντος αχρήστευσαν ορισμένες ποσότητες στις 
περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Τα υπουργεία οικονομικών και γεωργίας 
προνόησαν, τον Ιούλιο 1931, για την απόσυρση των βεβλαμένων καπνών. Η διαδικασία 
προέβλεπε τον καταρτισμό επιτροπών που θα επιτηρούσαν τη συγκέντρωση και καταστροφή 
τους, με καταβολή αποζημίωσης από την Αγροτική Τράπεζα εντός 15 ημερών. Η τιμή 
εξαγοράς ορίσθηκε στις 4 δραχμές κατά οκά. Η επιτροπή κάθε κοινότητας (ο πρόεδρος της 
κοινότητας, ο αστυνομικός και ο εφημέριος) λογοδοτούσε στην κεντρική τοπική επιτροπή (ο 
προϊστάμενος της γεωργικής υπηρεσίας, ο διευθυντής του δημόσιου καπνοκοπτηρίου και 
ένας υπάλληλος του Γραφείου Προστασίας Καπνού) στην έδρα της περιφέρειας507. Το 
Νοέμβριο 1932, οι συνεταιρισμοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής συντονίσθηκαν με την 
υπόλοιπη επαρχία για την επεξεργασία των καπνοφύλλων παλαιών σοδειών από τους 
συνεταιρισμούς και τη διάθεση της εσοδείας 1932508

                                                      
500 Ibid., 13-8-1931. 

. Η δευτερογενής επεξεργασία (τόγκα) 
είχε αναληφθεί από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς, επιπρόσθετα στην πρωτογενή (χωρική) 
επεξεργασία που παραδοσιακά διενεργούνταν από το κάθε αγροτικό νοικοκυριό, ώστε να 
παραδίδεται στον έμπορο προϊόν έτοιμο για εξαγωγή ή για την εγχώρια σιγαρεττοβιομηχανία. 

501 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 14-5-1934. 
502 Ibid., 8-4, 15-5-1934. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-6-1936. 
503 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 14-3-1934. 
504 Ibid., 21-8-1934. 
505 Cf. Burgel, «Αγροτικές..., p. 212. 
506 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-3-1931. 
507 Ibid., 24-7-1931. 
508 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13-11-1932. 



Το χωριό Σέδες είχε εξελιχθεί σε κέντρο καπνεργασίας, δίπλα στα μεγαλύτερα Σωχό και 
Ζαγκλιβέρι, με διεκπεραίωση της επεξεργασίας και δεματοποίησης ποσοτήτων καπνοφύλλων 
που στέλνονταν από τους καλλιεργητές της νότιας και ανατολικής περιοχής Θεσσαλονίκης. 

Η βαμβακοκαλλιέργεια, η οποία πραγματοποίησε άλμα σε πανελλήνια κλίμακα (στο 
διάστημα 1925-1933 υπερδιπλασιάσθηκε –από τις 154 χιλιάδες στρέμματα στις 373–), 
στηρίχθηκε σε σπόρο ο οποίος διοχετευόταν από το κρατικό Ινστιτούτου Βάμβακος Σερρών 
με χρηματοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα και σε οδηγίες των ειδικευμένων προσώπων 
της υπηρεσίας. Ωστόσο το δίκτυο χώλαινε λόγω της ατελούς συγκοινωνιακής υποδομής. Το 
1934, η παραγωγή των βαμβακοκαλλιεργητών Χαλκιδικής που πήραν σπόρο από το 
ινστιτούτο και ακολούθησαν τις υποδείξεις του είχε οικτρή αποτυχία. Αντιθέτως, σε άλλες 
περιοχές έσπειραν δικό τους σπόρο και πέτυχαν άριστη παραγωγή. Στη Νέα Καλλικράτεια, οι 
παραγωγοί, οι οποίοι για πρώτη φορά είχαν σπείρει μεγάλες εκτάσεις, με 15 χιλιάδες οκάδες 
σπόρου προερχόμενου από το ινστιτούτο, καταστράφηκαν και εξεγέρθηκαν. Διαλευκάνθηκε 
ότι ο σπόρος υπέστη μερική βλάβη μέχρι την παράδοσή του από τις Σέρρες σιδηροδρομικώς 
στη Θεσσαλονίκη και από εκεί διά θαλάσσης μέχρι τη Χαλκιδική. Η τράπεζα, υπεύθυνη για 
τις μεταφορές αυτού του είδους, παρέλαβε το υλικό από τις αποθήκες των Σερρών σε άριστη 
κατάσταση, η μεταφορά στη Θεσσαλονίκη δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, όμως κατά τον 
πλου προς Χαλκιδική ο σπό ρο ς «άναψε».  Μετά τη σπορά,  η φυτεία παρο υσίασε 
«ταράτσωμα», δηλαδή σχηματισμό φλοιού. Η ευθύνη ρίφθηκε στους παραγωγούς, οι οποίοι 
απελπίσθηκαν και άφησαν τις φυτείες στο έλεος του θεού ενώ όφειλαν να σκαλίσουν το 
έδαφος επανειλημμένως. Το ινστιτούτο δέχθηκε το μέρος των ευθυνών που αντιστοιχούσαν 
στις οφειλόμενες υποδείξεις, αφού οι καλλιεργητές δεν εργάζονταν υπό ατομική ευθύνη. 
Αντέτεινε ότι, σε αντίθεση προς τη Χαλκιδική, η παραγωγή βάμβακος στις γειτονικές 
περιφέρειες –Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς, Γιαννιτσών– ήταν εξαιρετική509

Στην κτηνοτροφία, ορισμένα προβλήματα έμειναν ίδια. Το χειμώνα 1929, τεράστιες 
ζημιές προκλήθηκαν λόγω του ψύχους που έπληττε ολόκληρη τη Μακεδονία. Χάθηκαν 
χιλιάδες αιγοπρόβατα και άλλα ζώα

. 

510. Σε άλλους τομείς, επήλθε απομάκρυνση από την 
παράδοση. Η ίδρυση οικιστικών μονάδων σε βοσκότοπους, η επέκταση των γεωργικών και 
άλλων εκμεταλλεύσεων στα χορτολείβαδα, στέρησαν από τους ποιμένες τη δυνατότητα 
εκτροφής των ζώων με τον παλιό φυσικό τρόπο. Το έλλειμμα καλυπτόταν με τη 
χρησιμοποίηση ζωοτροφών. Στις 23 Απριλίου 1934, επιτροπή κατοίκων των χωριών 
Ταγαρτζήδες [Ταγαράδες], Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός] και των πέριξ παρουσιάσθηκε στη 
γενική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε συμπληρωματική παροχή ειδών ζωάρκειας 
(χόρτα και άλλα) για τα ποίμνια και μεγάλα ζώα. Απέσπασαν σχετική υπόσχεση511. Έως το 
τέλος του ίδιου έτους, οι συνεταιρισμοί δεν μπορούσαν να προμηθευθούν ζωοτροφές, 
δεδομένου ότι αποκρύπτονταν από τους εμπόρους και οι τιμές έφθασαν στα ύψη. Επιτροπή 
των συνεταιρισμών Χαλκιδικής ζήτησε από τη γενική διοίκηση την ατελή εισαγωγή βρώμης, 
πιτύρων και άλλων ειδών ζωάρκειας512. Ούτε το ζωεμπόριο, με την παλιά αυθόρμητη κίνησή 
του, επαρκούσε για τις ανάγκες της αγοράς. Η Αγροτική Τράπεζα παρενέβαινε ως αγοραστής 
για την κάλυψη των αναγκών των χωρικών. Τον Αύγουστο 1934 κατέστη γνωστό στους 
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους και ζωέμπορους ότι, κατά τη ζωοπανήγυρη του Αγίου 
Μάμαντος, από τις 2 έως 5 Σεπτεμβρίου, η τράπεζα σκόπευε να αγοράσει για τις ανάγκες των 
γεωργών Χαλκιδικής ντόπια βό δια της Χαλκιδικής και το υ Αγίο υ Όρους,  ημίο νους και 
αγελάδες Συκιάς. Απορρίπτονταν τα ζώα ξενικής προέλευσης. Κατά τη ζωοπανήγυρη των 
Γιαννιτσών (από τις 6 έως 14 Σεπτεμβρίου), θα αγοράζονταν ντόπιες αγελάδες κατάλληλες 
για εργασία και βόδια, επίσης μικρόσωμοι ίπποι, για την ικανοποίηση των αναγκών των 
γεωργών της περιφέρειας Θεσσαλονίκης513

                                                      
509 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 1-7-1934. 

. Για την αποκατάσταση των εποχιακά 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων, επαναλαμβάνονταν σε συνελεύσεις οι υποδείξεις των 
κρατικών αξιωματούχων, της γεωργικής υπηρεσίας, της εποικιστικής και άλλων για την 

510 Cf. Ταχυδρόμος, 13-2-1929. 13-3-1929. 
511 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 24-4-1934. 
512 Ibid., 28-11-1934. 
513 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 22-8-1934. 



ανάγκη διατήρησης και τόνωσης της νομαδικής κτηνοτροφίας, λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποκατάσταση των εποχιακών νομάδων, τη διακοπή παραχώρησης λειβαδιών στους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς και στις κοινότητες (αντιθέτως, θέσπιση διάταξης για 
υποχρεωτική εκμίσθωση των εκτάσεών τους στους κτηνοτρόφους), για ελαττωμένους 
δασμούς εισαγωγής κτηνοτροφικών ειδών, για πιστώσεις στην τυροκομία514.  Σε μία 
περίπτωση, το 1936, οι κάτοικοι του Μελισσουργού Χαλκιδικής ζήτησαν τη μεσολάβηση του 
τοπικού πολιτευτή Βασιλικού για την επέκταση της βοσκήσιμης έκτασης γύρω από το 
χωριό515. Ενθαρρύνθηκαν οι χωρικοί της περιοχής να στραφούν στην πτηνοτροφία και 
κονικλοτροφία και λήφθηκαν μέτρα ανάπτυξης των κλάδων «επί επιστημονικοτέρων 
βάσεων» και εισαγωγής των προϊόντων τους στο διαιτολόγιο του πληθυσμού516

Η δασοπονία, δενδροκομία, υλοτομία στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης έμειναν 
στάσιμοι κλάδοι για αντιφατικούς λόγους. Οι επιπτώσεις από τα φεουδαρχικά κατάλοιπα 
οξύνθηκαν από τις συνέπειες της αχαλίνωτης επιχειρηματικότητας. Ως προς το πρώτο 
σκέλος, η μη απόδοση της κυριότητας της γης στους χωρικούς και κατοχή της από τα 
μοναστήρια εμπόδιζε την επέκταση των δραστηριοτήτων στις δασικές ζώνες. Καυσόξυλα, 
ολόκληροι τόννοι, σάπιζαν ανεκμετάλλευτα, χωρίς οι κάτοικοι να τολμούν να ξυλεύσουν τα 
μέρη εκ του φόβου μήνυσης από τους δασικούς υπαλλήλους. Οι αγρότες διακατέχονταν από 
δυσφορία και αγανάκτηση στις σχέσεις τους με τις δασικές υπηρεσίες. Ο κυκεώνας των 
δασικών νόμων, η αυστηρότητά τους, η συμπεριφορά των οργάνων της δασικής υπηρεσίας, ο 
μη σαφής διαχωρισμός των δασικών από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ήταν προσκόμματα 
στην οικονομική δραστηριότητα. Υπήρχε ανάγκη να υποχωρήσουν τα δάση και τα πεύκα προ 
της καλλιεργητικής ανάγκης, να χαρακτηρισθούν αναλόγως των αναγκών της γεωργίας σε 
χώρους εκμετάλλευσης ή καλλιέργειας, με παραχώρησή τους στις κοινότητες. Το ζήτημα είχε 
λυθεί προσωρινά με έκδοση, από τη δασική υπηρεσία, αδειών εκρίζωσης αγριόδεντρων για 
την καλλιέργεια ή για την εξημέρωση ελαιόδενδρων, αλλά, εκτός από τις δυσχέρειες των 
διατυπώσεων, ανασταλτικός παράγοντας για τη στροφή των αγροτών στον τομέα αυτό ήταν 
το γεγονός ότι η εκτίμηση της κατά στρέμμα αξίας της δασικής έκτασης υπερέβαινε το 
κέρδος από την εκμετάλλευση ενός στρέμματος καλλιεργήσιμης γης. Η έκτακτη ανάγκη 
ανοικοδόμησης των καταστραμμένων κτιρίων από το σεισμό υποχρέωσε τις αρχές, τον Ιούνιο 
1933, να παραχωρήσουν άδεια για ξύλευση 6.000 κυβικών μέτρων στους υλοτόμους των 
περιοχών που επλήγησαν. Έσπευσαν αυτοί να καταρτίσουν συνεργεία και να συγκεντρώσουν 
την απαιτούμενη ποσότητα

. 

517. Στο πνεύμα της κοινωνικής απαίτησης για υπόθαλψη των 
αγροτών, ο συνεταιρισμός υλοτόμων Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής ζήτησε, το Δεκέμβριο 
1933, την τροποποίηση του νόμου για την εκχώρηση δασικών εκτάσεων προς υλοτόμηση 
στους γειτονικούς συνεταιρισμούς518. Ως προς το σκέλος της εισαγωγής των προϊόντων του 
δένδρου στις λειτουργίες της αγοράς, οι στρεβλώσεις που παράγονταν από τους 
επιχειρηματικούς κύκλους δεν οδηγούσαν σε μία υγιή, εξορθολογικοποιημένη ανάπτυξη των 
δασικών δραστηριοτήτων. Οι παραβάσεις εκ μέρους των εργολάβων έγιναν καθεστώς. Ο 
αγροτιστής βουλευτής Αθ. Τανούλας άνοιξε μέτωπο, τον Απρίλιο 1934, εναντίον την 
εταιρείας Μεϊμαρίδου, της «Λερναίας Ύδρας» της Χαλκιδικής. Ο επιχειρηματίας είχε, έναντι 
ενοικίου, την εκμετάλλευση για μία τριακονταετία των μεγαλύτερων και πλουσιώτερων 
δημόσιων δασικών εκτάσεων του όρους Χολομώντος, στην περιοχή Αρναίας, έχοντας 
μεταβάλει τους χωρικούς σε «μεροκαματιάρηδες δούλους». Καθυστερούσε τις πληρωμές των 
απασχολουμένων στις δουλειές του, καταλήγοντας να τους χρωστά ποσά εκατοντάδων 
χιλιάδων δραχμών από ημερομίσθια και αγώγια μεταφοράς ξύλων. Ο βουλευτής 
αρθρογράφησε στον τύπο για τον αγώνα ο οποίος έπρεπε να αναληφθεί ώστε η Χαλκιδική να 
απαλλαγεί από αυτό το «αίσχος», την «καταπίεση» και «μάστιγα»519

                                                      
514 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-11-1939. 

. Κατέθεσε στη βουλή 
επερώτηση προς τον υπουργό γεωργίας Ι. Θεοτόκη, για τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον 

515 Cf. Το Φως, 6-1-1936. 
516 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 4-7-1934. 
517 Ibid., 30-6-1933, 1-2-1934. 
518 Ibid., 8-12-1933. 
519 Ibid., 20-4-1934. 



της εταιρείας Μεϊμαρίδη, υπονοώντας ότι το κράτος όφειλε να κηρύξει την εταιρεία έκπτωτη 
των δικαιωμάτων της σύμβασης με αυτή, εφόσον παραβίαζε τους συμφωνηθέντες όρους προς 
ζημίαν των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και του πληθυσμού της περιοχής520. Δεύτερη 
στο στόχαστρο τέθηκε, στις χερσονήσους Κασσάνδρας και Σιθωνίας, η Εταιρεία 
Κολοφωνίου και Τερεβινθελαίου, η οποία, ενώ προξενούσε ζημιές στα γεννήματα, καθώς και 
άλλες δυσχέρειες, εξαιρούνταν «παραδόξως» από τον κοινοτικό φόρο για τα δασικά 
προϊόντα. Ο βουλευτής προέτρεψε τα κοινοτικά συμβούλια των περιοχών, στις οποίες η 
επιχείρηση ενοικίαζε δάση, να επιβάλουν φορολογία επί των προϊόντων της όπως 
προβλεπόταν από το σχετικό νόμο. Ο φόρος υπολογιζόταν να ανέλθει στο 1,5 εκατομμύριο 
δραχμές, ποσό που οι κοινότητες είχαν, εκείνη την εποχή, απόλυτη ανάγκη521. Το φθινόπωρο 
του 1934, ο Τανούλας, σε περιοδεία στη Χαλκιδική έως την Κασσάνδρα, επισκέφθηκε τα 
χωριά και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που απασχολούσαν τους αγρότες. Υποσχέθηκε 
στους συνεταιρισμούς ότι θα επιδιώξει την ταχεία επίλυση των εκκρεμοτήτων από τη γενική 
διοίκηση και από τα αρμόδια υπουργεία και επέστρεψε, στις 25 Νοεμβρίου 1934, στο χωριό 
του, Τρίλοφο Θεσσαλονίκης522

Η αλιεία, εξαιτίας της έλλειψης υποδομής (πλοιάρια, ψυκτικά μέσα, μεταφορικά) και 
ευπάθειας του προϊόντος, δεν απέδιδε. Το Δεκέμβριο 1931, επιτροπή αλιέων του Θερμαϊκού 
Κόλπου έκανε έκκληση στους υπουργούς γεωργίας Απόστολο Αλεξανδρή και προνοίας 
Λεωνίδα  Ιασωνίδη, αναφέροντας ότι «... 350 οικογένειες γεωργών αλιέων του συνοικισμού 
Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης αισθάνονται την ανάγκη, λόγω της πείνας, να απευθυνθούν 
προς εσάς και να σας παρακαλέσουν να έλθετε αρωγός, αποστέλλοντας οποιοδήποτε 
βοήθημα, είτε σε σίτο είτε σε αραβόσιτο.» Το ανακοινωθέν υπέγραφαν οι Κάλφας, 
Παπακοσμάς, Πιφτιτσής, Μιχαλακόπουλος

. 

523. Οι φόροι επί του αλιευμένου προϊόντος, 
συλλεγόμενοι από τον ενοικιαστή του φόρου επί των ιχθύων, ενέτειναν την οικονομική 
δυσπραγία των ψαράδων. Σημείο τριβής ήταν οι διαφωνίες με το λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 
για το δικαίωμα αλιείας σε αμφισβητούμενα μέρη. Διευκρινίσθηκε το απαραβίαστο της 
ελεύθερης αλιείας σε κάθε περιοχή του κόλπου και γύρω από αυτόν πλην των χώρων 
ιχθυοτροφείων και των εκβολών των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα524. Για τη διάθεση των 
αλιευμάτων, το παραδοσιακό κύκλωμα πώλησης στις παραλίες, στις ιχθυόσκαλες, 
συντηρήθηκε από την εκκρεμότητα της ανέγερσης ιχθυαγοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στις 9 Νοεμβρίου 1933, η Ένωση Πλοιάρχων-Αλιέων Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 
διαμαρτυρήθηκε στους αρμοδίους για την εγκατάλειψη του ζητήματος525. Το 1934, μέτρα 
εκσυγχρονισμού της αλιείας στον κόλπο περιέλαβαν το σχεδιασμό ιχθυόσκαλας στην ακτή 
Καλαμαριάς, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Οι αλιείς διαφωνούσαν, με προτίμηση σε 
χώρους της παραλίας πλησίον του κέντρου της πόλης526. Το ψάρεμα σε γλυκά νερά 
προσήλκυσε κατοίκους του χωριού Άγιος Βασίλειος, στη βόρεια πλευρά του όρους Χορτιάτη, 
στη λίμνη Κορώνεια. Το εισόδημα, πενιχρό, συμπληρωνόταν με τις απολαβές από τις 
καλλιέργειες, το βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, καπνά, τριφύλλι. Ο Παναγιώτης Τύρλας, 
αλιέας του γλυκού νερού την ειδικότητα, είχε αποκτήσει εμπειρία. «Ήμουν ο πρώτος ψαράς. 
Καταλάβαινα με τα μάτια πού ήταν το ψάρι και το χτυπούσα με το καμάκι.527» Τα ψάρια 
καταναλώνονταν στα γύρω χωριά, με ανταλλαγή με προϊόντα του βουνού528

                                                      
520 Ibid., 25,27-4-1934. 

.  Σε μία των 
περιπτώσεων, ανταλλάσσονταν με κάρβουνα, που έφερναν οι αγρότες του γειτονικού χωριού 
Λειβάδιον. Αυτοί τα πάστωναν και τα πωλούσαν σε περιοδείες μέχρι την Κασσάνδρα. 

521 Ibid., 25-4-1934. 
522 Ibid., 27-11-1934. 
523 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-12-1931. 
524 Cf. Ταχυδρόμος, 25,26-5-1929. 
525 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 10-11-1933. 
526 Ibid., 9-6, 28-8, 23-9-1934. 
527 Cf. Τύρλα, Άγιος Βασίλειος..., op. cit., συνέντευξη Παναγιώτης Τύρλας (γεν. 1921). 
528 Για τις αγροτικές συναλλαγές βουνού και πεδιάδας, που εντάθηκαν επί γερμανικής 
κατοχής, cf. Γιώργος Μαργαρίτης Προαγγελία θυελλωδών ανέμων... Ο πόλεμος στην Αλβανία 
και η πρώτη περίοδος της Κατοχής, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, pp. 269-285. 



Η εξόρυξη παρέμεινε παραδοσιακή μόνο κατά ένα μικρό τμήμα της δραστηριότητας, 
που αφορούσε σε ατομικές εκμεταλλεύσεις χωρικών. Σε κοιτάσματα πέτρας, λίγοι 
ειδικευμένοι λατόμοι έσπαζαν κομμάτια και, κατόπιν, τα πελεκούσαν για το κτίσιμο των 
σπιτιών τους. Στο ημιορεινό χωριό Λειβάδιον, στη νοτιοανατολική πλευρά του Χορτιάτη, 
τρύπες ανοίγονταν από τους κατοίκους στο αυτοσχέδιο νταμάρι –εν είδει λατομείου– σε 
μικρή απόσταση από την οικιστική ζώνη, και κόβονταν ογκόλιθοι με χειρωνακτική εργασία 
και απλά εργαλεία. Στα κοιτάσματα του Ασβεστοχωρίου, βορείως του Χορτιάτη, δεν 
απέμειναν πλέον οι παραδοσιακοί ασβεστάδες. Η εργασία συγκεντρώθηκε στις 
ασβεστοκαμίνους529. Στο Βάβδο, Στρατονίκη, περιοχή Σιθωνίας, οι χωρικοί, εποχιακοί 
εργάτες ή επαγγελματίες ειδικευμένοι μεταλλεργάτες, απασχολούνταν στα μεταλλεία 
λευκολίθου, χρωμίου, σιδηροπυρίτη. Οι επενδυτές απολάμβαναν αποδόσεων, 
πραγματοποιώντας εξαγωγές χιλιάδων τόννων μεταλλευμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική 
απασχόλησης, ημερομισθίων, ωραρίου, παροχών σκλήραινε, η συμπεριφορά ομοίως530

Οι δυνατότητες ενασχόλησης των χωρικών με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων ως 
πηγής πρόσθετων εσόδων μειώθηκαν προϊούσης της κεφαλαιικής οργάνωσης του τριτογενούς 
τομέα της οικονομίας. Παραδοσιακοί ανθηροί κλάδοι, όπως το εμπόριο του μελιού στη 
Χαλκιδική από αγρότες πλανόδιους πωλητές

. 

531, άντεξαν. Το εμπόριο σε τοπική κλίμακα στα 
χωριά επεκτάθηκε στους προσφυγικούς συνοικισμούς, με δημιουργία τοπικής κίνησης532. 
Όμως οι νέες δυνατότητες ήταν μηδαμινές σε συνάρτηση με τη δημογραφική εξέλιξη στην 
περιοχή και με τον προσανατολισμό της λαϊκής κατανάλωσης στη μοντέρνα αγορά. Ο 
σχεδιασμός για ένταξη του αγροτικού εμπορίου σε σύγχρονες δομές έλαβε υπόψη τις 
δυνατότητες της καταναλωτικής ενημέρωσης, η οποία διαμορφωνόταν πλέον στο πρότυπο 
της διαφήμισης των προϊόντων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 1933, 
λειτούργησε περίπτερο εθνικής παραγωγής, χωρισμένο σε τμήματα κατά νομούς που 
παρουσίαζαν κάθε τοπική γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Το διαμέρισμα της 
Θεσσαλονίκης παρουσίαζε τα είδη των περιφερειών από το Λαγκαδά έως την Αικατερίνη 
(Κατερίνη). Ο νομός Χαλκιδικής, παρά τον πρόσφατο καταστρεπτικό σεισμό, εμφάνιζε 
εικόνα ανόρθωσης, με ποικιλία γεωργικών προϊόντων533

 
. 

 
3.2. Επαγγελματίες, εργάτες στην ύπαιθρο. 
 
 
Η οικονομική πλευρά του κάθε τεχνικού επαγγέλματος στην ύπαιθρο υποδείκνυε 

στην καθημερινή ζωή τα γνωρίσματα που συνδέονταν με την κοινωνική υπόστασή του. Κατά 
τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, το περιεχόμενο του τεχνικού επαγγέλματος 
εγκλωβιζόταν στις ιδιότητες της φτώχειας και στέρησης που χαρακτήριζε την πλειονότητα 
του αγροτικού πληθυσμού. Στις συνθήκες της ανταλλακτικής οικονομίας, επί οθωμανικής 
κυριαρχίας, η τέχνη [τεχνική εργασία] είχε την ιδιότητα να προσφέρει υλική απολαβή στον 
αγρότη-επαγγελματία καθηλωμένη σε ένα χαμηλό ύψος. Στα ημιορεινά στο όρος Χορτιάτη 
και Χολομώντα (Ασβεστοχώριον, Χορτιάτης, Λειβάδιον, Βάβδος, χωριά Χαλκιδικής), 
βιοτέχνες μικράς κλίμακος, οι ραφτάδες της μάλλινης κάπας,  ο ι γυναίκες της εγχώριας 
οικοτεχνίας υφαντών, μάστορες του δέρματος (τσαγκάρηδες, τσαρουχάδες, σαγματοποιοί), 
μεταλλουργοί (σιδηρουργοί, πεταλωτές, γανωματήδες, ντενεκετζήδες), ξυλουργοί (μαραγκοί, 
τεχνίτες δίτροχων και τετράτροχων κάρρων, βαρελάδες), άλλοι κατασκευαστές προϊόντων 
που απαιτούσαν τεχνογνωσία, συγχρόνως πωλητές αυτών, είχαν κοινό γνώρισμα την 
καταπόνηση σε ανεξέλεγκτο ωράριο αναλόγως των αναγκών της δουλειάς, με πενιχρές 
απολαβές. Οι πολυάσχολοι μεταξύ αυτών προσλάμβαναν τεχνίτες παραγιούς, καλφάδες που 
δούλευαν με το κομμάτι, χωρίς να επιτευχθεί μία επιπλέον ευμάρεια. Το χαμηλό κέρδος από 
                                                      
529 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-4-1933. 
530 Cf. Ταχυδρόμος, 2-5, 22-7, 14,23-8-1929. 
531 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
532 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
533 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 12,14-9-1933. 



την τέχνη συμπληρωνόταν από τους τεχνίτες χωρικούς με δραστηριότητες στον αγροτικό 
τομέα. Στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, οι αγωγιάτες επιβαρύνονταν με το φόρτωμα και 
ξεφόρτωμα των ζώων, εκτελούσαν επίσης εθελοντικά το ρόλο του μεσάζοντα στις 
επικοινωνίες με τη διαβίβαση μηνυμάτων, σημειωμάτων. Κοπίαζαν –ωστόσο, εξασκημένοι 
στην κίνηση–, ανεβαίνοντας από την πεδιάδα στο βουνό. Συνέδεαν τα υποτυπώδη 
κυκλώματα ανταλλαγής ή εμπορίας των αγαθών ανάμεσα στους παραγωγούς και τους 
ανταποκριτές τους. Στην επόμενη φάση, στον προοδευτικό εκχρηματισμό της οικονομίας της 
υπαίθρου κατά την ελληνική περίοδο, η μη επένδυση κεφαλαίου στα μέσα παραγωγής και 
έλλειψη καινοτομίας είχε την ίδια κατάληξη, την ανεπάρκεια ανάπτυξης των ατομικών 
μικροεπιχειρήσεων. Η τεχνική υποδομή (εργαστήριο –ένα υπόστεγο δίπλα στο σπίτι του 
αγρότη τεχνίτη–) παρέμεινε υποτυπώδης, τα εργαλεία αρχαϊκά. Οι επιχειρήσεις εμπορίου και 
υπηρεσιών (μπακάλικο, καφενείο, κουρείο), μολονότι η κατανάλωση διευρύνθηκε εξαιτίας 
της πρόσθετης αγοραστικής δύναμης των προσφύγων, εξαρτιόντουσαν από την κρίσιμη 
οικονομική θέση του χωριού534. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της 
Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά και λοιπές περιοχές), η γειτνίαση με την πόλη, η δημογραφική 
αύξηση, η αγοραστική δυνατότητα λόγω αύξησης της εργατικής μάζας (περίπου 20% των 
κατοίκων), είχαν αντίκτυπο στην κατανομή των ανθρώπων στα επαγγέλματα και στην 
άνθηση του τομέα της μικροεπιχείρησης και μικροπώλησης535

 
. 

Οι εργάτες ήταν η μειοψηφούσα ομάδα στη σύνθεση της κοινωνικής βάσης της 
υπαίθρου περιοχής Θεσσαλονίκης. Ιστορικά, στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας της 
οθωμανικής εποχής και κατόπιν κατά την ελληνική περίοδο, είχαν την ιδιότητα του εργάτη 
χωρικοί οι οποίοι απασχολούνταν με εξαρτημένη σχέση εργασίας στη γη, θάλασσα, 
υπέδαφος (αγρεργάτες, βοσκοί, υλοτόμοι, αλιεργάτες, μεταλλωρύχοι, λατόμοι). Οι μορτίτες 
(κολλήγοι), λόγω των υποχρεώσεων προς τους γαιοκτήμονες, δεν ήταν αυτεξούσιοι 
καλλιεργητές, αλλά αγρεργάτες ιδίας μορφής536

Οι ενασχολήσεις συνδέονταν με την οικονομική γεωγραφία. Όπου υπήρχαν πεδινές 
εκτάσεις με εύφορο έδαφος, εμφανιζόταν στις γεωργικές δουλειές ένα στρώμα εργατών γης, 
στους βοσκότοπους με κτηνοτροφία προσλαμβάνονταν τσοπάνηδες, στο δάσος υλοτόμοι. 
Εμφανίζονταν περιπτώσεις χώρων με δραστηριότητα στην κτηνοτροφία όπου εφαρμοζόταν 
ένας σχεδιασμός κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας στην αγροτική παραγωγή. Κάτοικοι 
από τα χαμηλά αναπαρήγαγαν σχέσεις αλληλεξάρτησης ανεβαίνοντας στα ψηλά για να 
καλλιεργήσουν τα χωράφια εποχιακών νομάδων. Οι εργάτες γης ήταν εποχιακοί. Με 
αναφορά στις απολαβές τους, η μισθοδοσία ήταν πενιχρή

. Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, 
ευάριθμο στρώμα εργαζόταν κυρίως στην επεξεργασία καρπών (μυλεργάτες και άλλοι), 
επίσης πάρα πολλοί καπνεργάτες. Στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, ήταν ενταγμένοι οι 
υπάλληλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί.  

537

                                                      
534 Cf. στοιχεία στα Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., 
μαρτυρίες Ελένη Σακαλή, Καλλιόπη Χιντιμπάτογλου. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. 
cit., συνεντεύξεις. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit. Φακιρίδου, 
Αρναία..., op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., 
op. cit. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. Κούβαρη - 
Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 

. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του 
μικρού αριθμού αγρεργατών, το ζήτημα ήταν, ως προς την κλίμακα διάδοσής του, ήπιο στην 
περιοχή. Κατά το παρελθόν, οι κολλήγοι στα τσιφλίκια ήταν πολλές φορές σε ήσσονα μοίρα 
και από τους κοινούς αγρεργάτες. Πριν από την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917, υπήρχαν 
μόνιμοι αγρεργάτες, προσλαμβανόμενοι για μακρό χρονικό διάστημα, αμειβόμενοι σε χρήμα 
ή είδος, στεγαζόμενοι και σιτιζόμενοι από τον ιδιοκτήτη. Μορφές του φαινομένου, 

535 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
536 Cf. Ζολώτας, Αγροτική..., op. cit., pp. 152-157. 
537 Πριν από το 1914, σε πανελλήνια κλίμακα, οι άνδρες λάμβαναν 3 δραχμές ημερησίως, οι 
γυναίκες 1,5 δραχμή ημερησίως. Μετά το 1918, τα ανδρικά ημερομίσθια ανήλθαν στις 40-
100 δραχμές, ενώ των γυναικών στο 50% της αμοιβής των ανδρών (20-50 δραχμές 
ημερησίως) [ibid., pp. 153-155]. 



διαδεδομένου στην Παλαιά Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Θεσσαλονίκης μετά το 
1912. Μεταξύ των κατηγοριών αγρεργατών που διαμορφώνονταν, οι γεωργοϋπηρέτες 
(παραγιοί) χρησιμοποιούνταν από ιδιοκτήτες μικρούς καλλιεργητές στις υπηρετικές εργασίες 
(όχι καλλιέργεια), συντήρηση ζώων, μεταφορά προϊόντων. Έμμισθοι ακτήμονες 
καλλιεργητές έκαναν οικογένεια, γυναίκα και παιδιά, που στεγαζόταν στο κτήμα. Έμμισθοι 
μικροϊδιοκτήτες ή μικροεπαγγελματίες, με δική τους στέγη, ήταν εποχιακοί, για τη σπορά, το 
θερισμό538. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των μέσων παραγωγής, στα τέλη της 
δεκαετίας 1920 ο αριθμός των αγρεργατών περιορίσθηκε539

Στα μέρη με εξορυκτική δραστηριότητα, αναπτύχθηκε αξιόλογο τοπικό εργατικό 
δυναμικό. Η εξέλιξη των Μαντεμοχωρίων, στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 
τόπων ευρισκόμενων δίπλα σε κοιτάσματα, είχε άμεση εξάρτηση από τη λειτουργία των 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων

.  

540. Εκτός από τους χωρικούς, σκόρπιες ομάδες Εβραίων 
εργατών μετακινούνταν από τη Θεσσαλονίκη στο Βάβδο και πιο πέρα, στη μικροσκοπική 
ενδοχώρα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, και απασχολούνταν στα μεταλλεία με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε δουλειές που απαιτούσαν τεχνογνωσία. Στις παρυφές του 
όρους Χορτιάτη, οι Ασβεστοχωρίτες [κάτοικοι Ασβεστοχωρίου] δούλευαν στα λατομεία 
πέτρας και εξόρυξης ασβεστολίθου. Στη δευτερογενή παραγωγή, μυλεργάτες ήταν 
κατεσπαρμένοι στα χωριά. Οι Ασβεστοχωρίτες, λόγω της στενότητας του αγροτικού χώρου 
προς εκμετάλλευση και της ένδειας, μετατράπηκαν μαζικά σε εργάτες του ασβέστη και της 
ασβεστοκάμινου, δημιουργώντας πλεονάζον δυναμικό. Όταν δεν επαρκούσαν οι θέσεις 
απασχόλησης επί τόπου, ένας αριθμός αυτών μετέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό 
στη γειτονική Βουλγαρία και Σερβία, κατά το εννεάμηνο εκτός του χειμώνα541. Η 
εξειδίκευση είχε επεκταθεί στους κατοίκους του παρακείμενου χωριού Χορτιάτης, με 
αντιγραφή της τακτικής εποχιακής μετακίνησης των ασβεστάδων λόγω της αναδουλειάς542

Οι συνθήκες εργασίας ήταν, ακόμη και στα βήματα εκσυγχρονισμού της δεκαετίας 
1920, ανηλεείς. Εγγύς της πόλεως Θεσσαλονίκης, οι χωρικοί αποτελούσαν τροφοδότη 
εργατικής δύναμης αμειβόμενης με ταπεινά ημερομίσθια. Στην περίπτωση του κλάδου 
νηματουργίας, σύμφωνα με καταγγελία του κομμουνιστικού Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης το 1920, οι εργάτριες, οι περισσότερες από τους Καπουτζήδες [Πυλαία], 
ξεκινούσαν από το χωριό πεζή, χαράματα, μιάμιση ώρα δρόμο έως τα εργοστάσια της πόλης. 
Δούλευαν χωρίς ούτε μισή ώρα διάλειμμα, σχολούσαν στις 21:00 και επέστρεφαν στο σπίτι 
στις 22:30. Το νόμιμο ωράριο ήταν δεκάωρο με δίωρη μεσημβρινή ανάπαυση. Οι επόπτες 
εργασίας δεν είχαν πραγματοποιήσει, από το 1918, οιοδήποτε έλεγχο

. 

543. Στο Ασβεστοχώριον, 
όπου, μετά το 1924, οι διαμαρτυρόμενοι εναντίον του κοινοτικού συμβουλίου το 
κατηγορούσαν ότι «... δεν ενδιαφέρεται παρά για να καλοφάει», ο πρόεδρος της κοινότητας 
Χατζηαντωνίου, ιδιοκτήτης μονάδας παραγωγής ασβέστου, ήταν άπληστος εργοδότης544. Το 
1928, τα κορίτσια του χωριού δούλευαν, ως μαθητευόμενες εργάτριες ταπητουργίας, αμισθί ή 
με ευτελές ημερομίσθιο 5 δραχμών, με το πρόσχημα της εκμάθησης της τέχνης545

Το σημαντικώτερο πεδίο εργατικής απασχόλησης ήταν η επεξεργασία των 
καπνοφύλλων, πρωτογενής (χωρική επεξεργασία) και δευτερογενής (επόμενη επεξεργασία 

. 

                                                      
538 Ibid. Πληροφορίες χωρικών. 
539 Σε πανελλήνια κλίμακα, το 1928, επί 1.298.398 ατόμων που είχαν συμμετοχή στην 
αγροτική δραστηριότητα, υπήρχαν μόνο 75.956 αγρότες (το 5,85% του συνόλου των ατόμων 
που είχαν συμμετοχή στην αγροτική δραστηριότητα) να απασχολούν αγρεργάτες 
(απασχολούσαν 95.618 άτομα, ήτοι 7,36% του συνόλου των ατόμων που είχαν συμμετοχή 
στην αγροτική δραστηριότητα). Οι υπόλοιποι αγρότες, που δεν απασχολούσαν αγρεργάτες, 
ήταν πάνω από το 86,79% του συνόλου (1.126.824 άτομα), cf. Ζολώτας, Αγροτική..., op. cit., 
p. 155. 
540 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
541 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
542 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
543 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-8-1920. 
544 Cf. Ριζοσπάστης, 1-3-1927. 
545 Ibid., 2-10-1928. 



και συσκευασία στις καπνικές επιχειρήσεις). Η χωρική επεξεργασία ήταν δραστηριότητα 
σημαντικής διάστασης για τα δεδομένα της περιοχής. Το 1928, η παραγωγή στη Μακεδονία 
και Θράκη έφθασε τα 34 εκατομμύρια οκάδες καπνοφύλλων. Κάθε εργάτης επεξεργαζόταν 
(παστάλιασμα) και δεματοποιούσε 10 οκάδες ημερησίως. Ετησίως, το χειμώνα επί 120 μέρες, 
εργάζονταν συνολικά 25.000 άτομα, καπνοπαραγωγοί (συμπεριλαμβανόμενων των μελών 
των οικογενειών των παραγωγών, που συμμετείχαν στη διεκπεραίωση της επεξεργασίας) και 
καπνεργάτες προσληφθέντες στο χωριό. Αναδεικνυόταν, στο περιβάλλον του χωριού, η 
μεγάλη σημασία των συνθηκών εργασίας, της αμοιβής, ωραρίου, συναφών στοιχείων. 
Επικράτησαν κοινά αποδεκτοί όροι, με ωράριο πασταλιάσματος 1:30 έως 18:00 –ή έως 
19:00, αναλόγως της προκαταρκτικής συμφωνίας– και ημερομίσθια ανδρών 40-70 δραχμές 
και γυναικών 10-40 δραχμές. Οι χωρικοί καπνοκαλλιεργητές διαμόρφωναν χώρους εργασίας 
στις αυλές σε υπόστεγα, φιλοξενούσαν τους εργάτες στους στάβλους, τους τάιζαν φακές και 
ρεβύθια546. Στο δευτερογενή τομέα, απασχολούνταν στη γειτονική ύπαιθρο της 
Θεσσαλονίκης, κατά τους εαρινούς και θερινούς μήνες, καπνεργάτες, ενταγμένοι στα σχέδια 
των καπνεμπόρων για μείωση του κόστους εργασίας μέσω αποκέντρωσης της παραγωγής. Το 
1921, στο Σωχό, καπνοπαραγωγική κωμόπολη, οι καπνέμποροι προκάλεσαν τεχνητή κρίση, 
που οδήγησε σε αγορά καπνών προς 3 έως 3,5 δραχμές (μονάχα το κόστος παραγωγής 
υπολογιζόταν σε 8-9 δραχμές). Τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο, κατά την περίοδο αιχμής 
το Μάιο, και δούλευαν στα καπνομάγαζα στο παστάλιασμα 15-16 ώρες ημερησίως έναντι 
αμοιβής 5-6 δραχμών. Νεοϊδρυθέν σωματείο καπνεργατών, στο οποίο προσχώρησαν 200 
μέλη, προέβαλε αιτήματα για το νόμιμο οκτάωρο ή για δεκάωρο (αντί του ισχύοντος μέχρι 
τότε 14ώρου),  αυξήσεις και λοιπές εκκρεμότητες. Οι εργοδότες δέχθηκαν547. Δίπλα στο 
Σωχό, Ζαγκλιβέρι, Βέτρινα [Νέο Πετρίτσι], που ήταν επίσημα κέντρα καπνεργασίας 
(αναγνωρισμένα από το κρατικό ταμείο ασφάλισης καπνεργατών ΤΑΠΚ), η περιο χή 
Ανθεμούντος προσφέρθηκε για διασπορά της δουλειάς και μείωση του κόστους επεξεργασίας 
του προϊόντος. Το 1927, εφαρμόσθηκε από καπνεμπόρους το οκατζηλίκι [σύστημα 
υπολογισμού της αμοιβής βάσει της απόδοσης, όχι του ωραρίου] και αναζητήθηκαν εταίροι 
στα χωριά. Ο Σαπόρτα, με μια δεκαριά Εβραίους καπνεργάτες, μετέβη στα χωριά Σέδες 
[Θέρμη], Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], Γαλάτιστα, όπου προσέλαβε ντόπιους, τους οποίους 
δεν δήλωσε στο ταμείο ασφάλισης ΤΑΠΚ –ούτε κατέβαλε τις εργοδοτικές εισφορές–. Οι 
Ισραηλίτες καθοδηγούσαν τους ανειδίκευτους, που εργάζονταν με μικρό ημερομίσθιο επί 
12ωρο548. Σε άλλη ακραία περίπτωση, στο χωριό Μασλάρ [Αρεθούσα] περιφέρειας Λαγκαδά, 
όπου οι καπνικές εταιρείες αγόρασαν, το 1928, τα καπνά από τους παραγωγούς προ της 
χωρικής επεξεργασίας και την εκτέλεσαν με δική τους μέριμνα, 200 καπνεργάτες στις 
εταιρείες Κομμέρσιαλ, Γκρήκ, Βιξ άρχιζαν τη δουλειά τη νύχτα στις 1:30 (ένας ντελάλης 
φρόντιζε να τους ξυπνάει), διέκοπταν στις 13:00 επί μισή ώρα για φαΐ και συνέχιζαν από τις 
13:30 έως τις 18:00. Το γυναικείο μεροκάματο ήταν 10-40 δραχμές, το ανδρικό 50-70 
δραχμές. Στην όξυνση της αντιπαράθεσης εργατών - εργοδοτών για τον έλεγχο του 
κυκλώματος του καπνού, στην τριετία 1927-1929, εγέρθηκε, το Νοέμβριο 1928, απαίτηση 
για τήρηση του νόμιμου οκταώρου, επιδείχθηκε αδιαφορία εκ μέρους των αρχών και 
κηρύχθηκε απεργία549. Οι κινήσεις των καπνεργατών για αύξηση του ημερομισθίου στη 
δευτερογενή επεξεργασία στα χωριά προκάλεσε ισχυρή αντίδραση από τους καπνεμπόρους, 
οι οποίοι αντιλαμβάνονταν ότι δικαιολογημένα οι παραγωγοί πωλητές καπνοφύλλων θα 
αφυπνίζονταν, ζητώντας μεγαλύτερες τιμές για το προϊόν τους550

Η ανεργία στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η οποία, κατά την εποχή των πολέμων, είχε 
ανασταλεί λό γω της μαζικής πρό σληψης κατο ίκων της πό λης και χωρικών στα έργα 
κατασκευής στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εξελίχθηκε εν συνεχεία σε διαρθρωτικό 
πρόβλημα της οικονομίας, με εκτροχιασμό μετά την άφιξη των προσφύγων. Στην περίπτωση 
του Ασβεστοχωρίου, το 1924, οι ασβεστέμποροι με επικεφαλής το Στ. Χατζηαντωνίου 

.  

                                                      
546 Ibid., 23-12-1928. 
547 Ibid., 6-2-1921. 
548 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26-9-1927. 
549 Cf. Ριζοσπάστης, 3-12-1928. 
550 Cf. Σημαία (Καβάλα), 8 έως 10-11-1927. 



έλαβαν από τη νομαρχία την ανάθεση εκμετάλλευσης του ασβέστη με δημιουργία λατομείου 
και καύση άνθρακα. Απαγορεύθηκε η κοπή ξύλων, τα μικροκάμινα που έκαιγαν ξύλα από το 
δάσος έπαυσαν, και οι ενεχόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργάτες, έμειναν άνεργοι. Οι 
μικροπαραγωγοί υπερασπίσθηκαν τα συμφέροντά τους με την εκλογή κοινοτικού 
συμβουλίου με πλειοψηφία δική τους. Ο ελιγμός δεν πέτυχε, διότι ακολούθησε μία 
κατάχρηση από τον κοινοτάρχη Λεωνίδα Σπάνδο, το κοινοτικό συμβούλιο τον αποκήρυξε, 
καταγγέλλοντας την παρανομία στη νομαρχία, και οι εργοστασιάρχες προώθησαν ως 
πρόεδρο τον Χατζηαντωνίου, μέλος της μειοψηφίας του κοινοτικού συμβουλίου551. Στην 
περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], το 1925 απαλλοτριώθηκαν κτήματα, τα οποία 
παραχωρήθηκαν στην εταιρεία του Χαριλάου (αποκαλούμενος Καρχαρίλαος, για τη βουλιμία 
εν είδει καρχαρία) για το κτίσιμο 1.500 σπιτιών. Οι χωρικοί έχασαν τα χωράφια τους και 
αναγκάσθηκαν να αναζητήσουν δουλειά ως εργάτες στη πόλη552. Το επιχείρημα της 
χρεωκοπίας του γηγενούς αγροτικού νοικοκυριού και φυγής προς την πόλη σε συνάρτηση με 
την ενδημική ανεργία ήταν ζήτημα το οποίο τέθηκε προς συζήτηση στην πολεμική του 
εργατικού κινήματος εναντίον αντίπαλων κοινωνικών δυνάμεων. Ο αντίλογος των εργατών 
σε επιφανειακές αναλύσεις των αιτίων αποτυχίας της υπηρεσίας εποικισμού στρεφόταν στην 
πεποίθηση ότι ευθυνόταν η μεταπολεμική εξέλιξη [1918] της παραγωγής και ανταλλαγής 
προϊόντων, η σύμπτυξη κεφαλαίων σε λίγα χέρια (το αποτέλεσμα ήταν να ρίπτονται 
καινούργιοι πρώην επαγγελματίες στην ανεργία), η εισαγωγή μηχανών –άνεργοι τσιγαράδες–
, η αντικατάσταση των παλιών μηχανών με νέες πιο αποδοτικές, η προοδευτική φορολογία 
από την κυβέρνηση σε είδη πρώτης ανάγκης (συντελούσε στο αδυνάτισμα της αγοραστικής 
αντοχής, συνεπώς στη μείωση της παραγωγής), η διάθεση του 95% των φόρων σε μη 
παραγωγικούς τομείς (50% στο υπουργείο στρατιωτικών, ναυτικό, αστυνομία, 33% για 
εξόφληση τοκοχρεωλυσίων, 12% για το μετοχικό ταμείο), η τάση των «κεφαλαιοκρατών» να 
βγάλουν υπερκέρδη σε βάρος των ημερομισθίων (το αποτέλεσμα ήταν η ελάττωση της 
αγοραστικής δύναμης των εργατών), η ανάπτυξη της συγκοινωνίας (εκτόπιση παραδοσιακών 
κλάδων –αμαξηλάτες, καραγωγείς, λεμβούχοι, φορτοεκφορτωτές–). Στο επιχείρημα ότι οι 
γηγενείς αγροτικές μάζες κατήλθαν στην πόλη, άρα η λύση ήταν να τους στείλουν πίσω, 
διδόταν η απάντηση ότι έφυγαν από το χωριό διότι ένεκα των πολέμων «πούλησαν και την 
τελευταία κόττα» [έλλειψη μέσων παραγωγής] και θα πέθαιναν από πείνα553

Το έλκος στην απασχόληση ήταν η εποχιακή αργία των καπνεργατών (χειμερινοί 
μήνες), η οποία είχε εξελιχθεί σε χρόνια ανεργία. Οι καπνεργάτες ενοχοποιούσαν ως αιτία 
την εγκατάλειψη της επιμελημένης επεξεργασίας (κλασσική) των καπνοφύλλων. Το 1925, η 
καπνεργατική ομοσπονδία ΚΟΕ (υπό τον έλεγχο του ΚΚΕ) διαμαρτυρόταν στην κυβέρνηση 
για την τοπική ανεργία στην περιοχή Θεσσαλονίκης λόγω της πρόχειρης, κακής επεξεργασίας 
στα χωριά της Χαλκιδικής και αλλού

. 

554. Αποκάλυπτε την τακτική των καπνεμπόρων να 
εκτοπίσουν τη δουλειά (δευτερογενή) από την πόλη στα χωριά της Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Κιλκίς, για εκτέλεση πρόχειρης φθηνής επεξεργασίας και συσκευασίας555. Το 
συνδικάτο Διεθνής Καπνεργατική Ένωσις, με μέλη κομμουνιστές, συγκρότησε γνωμοδοτικό 
συμβούλιο για να αποφανθεί για την ανεργία. Συμμετείχε ο Αλέξανδρος Φιτσιώρης, 
δραστήριο στέλεχος από το Σέδες556

                                                      
551 Cf. Ριζοσπάστης, 15-1-1927. 

, ο οποίος χρεώθηκε επίσης από το κόμμα επόμενες 
αναθέσεις κατά τις κινητοποιήσεις για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των 

552 Ibid., 11,12-6-1925. 
553 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 3,4-1-1927. 
554 Ibid., 4-12-1925. 
555 Ibid., 5-2-1926. 
556 Ibid., 28-9-1925. Τα υπό λο ιπα μέλη ήταν οι Δ. Γιώτας, Κυριάκος Φραγκόπουλος,, 
Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, Ιωάννης Μαστρογιάννης, Φωτιάδης Μορφίδης, Αριστείδης 
Δημητράτος [μετέπειτα υπουργός εργασίας επί δικτατορίας Μεταξά], Σαμπετάι Λεβή, Ι. 
Τζακήρ, Βασίλειος Μυρώνης, Χαΐμ Γιουδά, Ευάγγελος Μουντούρης, Μωσή Λεβή, 
Βασίλειος Σχοινάς, Θεόδωρος Καδιανίδης, Δημήτριος Ζάρας, Νικόλαος Μπλάτσης, 
Σωτήριος Πυργιώτης, Θεόδωρος Σταμούλης, Παναγιώτης Τσερέπας, Σολομών Λεβή, Ισχά 
Μπέζα (ibid.). 



ανέργων (παρεμπιπτόντως, και των φυλακισμένων για κομμουνιστική δράση)557

Οι προσφυγικοί πληθυσμοί στους συνοικισμούς πέριξ της Θεσσαλονίκης και στα 
χωριά μαστίζονταν από εκτεταμένη ανεργία, που ήταν αδύνατο να αντιμετωπισθεί 
ολοκληρωτικά. Σε χειρότερη μοίρα βρέθηκαν οι μορφωμένοι με σπάνιες ειδικότητες 
(υπήρχαν, για παράδειγμα, το 1921, Ρώσσοι κτηνίατροι, αγρονόμοι, σχεδιαστές, σωφέρ, 
μουσικοί

. Η ανεργία 
συνεχίσθηκε, με επιδείνωση της εξέλιξης κατά την επικράτηση του ευέλικτου συστήματος 
επεξεργασίας (τόγκα). Απολύσεις στην πόλη είχαν επίπτωση στην απασχόληση στην 
ύπαιθρο. 

558). Ευειδείς γυναίκες κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης, στα κέντρα 
διασκέδασης. Για κάποιους, προσωρινή απασχόληση εξασφαλιζόταν σε δραστηριότητες των 
οργανώσεων υποστήριξης των προσφύγων. Σε μία περίπτωση, τον Ιούνιο 1924, 450 
πρόσφυγες χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή κάρβουνου στις δασώδεις περιοχές 
Χορτιάτη και Χολομώντος. Έκοψαν ξύλα, τα τοποθέτησαν μέσα σε λάκκους στη γη, έβαλαν 
φωτιά και σκέπασαν την επιφάνεια με χώμα, προκαλώντας βραδεία ατελή καύση. Η 
παραγωγή ανήλθε στις 200.000 οκάδες559. Μετά το 1929, οι αριθμοί των ατόμων που δεν 
έβρισκαν εργασία παρέμειναν διογκωμένοι εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Στην 
περιφέρεια Καλαμαριάς, η οργάνωση λαϊκών συσσιτίων,  με δικαίωμα σίτισης των 
εγγεγραμμένων σε κατάλογο ανεργίας, απομάκρυνε την πείνα560. Η κατάσταση ήταν 
τεταμένη. Μικρές –επιφανειακώς– αφορμές πυροδοτούσαν αντιδικίες των προσφύγων με τις 
υπηρεσίες και τους κατέχοντες, επέμβαση της αστυνομίας, κράτηση των αυτουργών, 
καταδίκη αυτών από τα δικαστήρια561. Σε μία περίπτωση, στις 3 Νοεμβρίου 1930, 
προκλήθηκαν έκτροπα, όταν άνεργοι κατέλαβαν τα γραφεία της εταιρείας Τέκτων, που έκτιζε 
σπίτια στην περιοχή. Εξαγριωμένοι, ζητούσαν να προσληφθούν, με συνθήματα «θέλουμε 
δουλειά», «να φύγουν οι ξένοι εργάτες και να μας πάρετε στην δουλειά». Παράλληλα, 
εργάτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά πάσης ηλικίας, προσήλθαν με απειλητικές διαθέσεις 
στους χώρους όπου ανεγείρονταν οι νέοι οικισμοί της εταιρείας και απείλησαν ότι θα 
εμποδίσουν τη συνέχιση του έργου εάν δεν δινόταν δίκαιη λύση στην απαίτησή τους. 
Ακολούθησε λογομαχία με τους απασχολούμενους εργάτες, η οποία κατέληξε σε επίθεση των 
ανέργων εναντίον τους. Κατέφτασαν ο εκτελών χρέη σταθμάρχου Καλαμαριάς και δύο 
αρχιτέκτονες της εταιρείας, για να καθησυχάσουν τα πνεύματα. Στη συμπλοκή, 
τραυματίσθηκαν 8  εργάτες και ο ι δύο  αρχιτέκτο νες. Ακολούθησαν ανακρίσεις και 
απευθύνθηκε σύσταση στους υπεργολάβους να προτιμούν στις προσλήψεις κατοίκους 
Καλαμαριάς562. Άλλα μέτρα εφαρμόσθηκαν για την ανακούφιση των εργατοϋπαλλήλων. 
Κατά περίπτωση, μοιράζονταν γη προς οικοπεδοποίηση (το 1927, ο Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός Προσφύγων Τροχιοδρομικών έλαβε τελικώς από το υπουργείο γεωργίας 
γήπεδο στην ύπαιθρο ανάμεσα στο συνοικισμό Χαριλάου και το χωριό Καπουτζήδες, 
έκτασης 50 στρεμμάτων, για την ανέγερση συνοικισμού563) ή υποσχέσεις για υποδομές 
αστικής εγκατάστασης (το 1929, μετά από την εργατική υποστήριξη για την εκλογή του νέου 
δημάρχου Θεσσαλονίκης Νικολάου Μάνου, εγκαινιάσθηκαν παραρτήματα του δήμου στην 
Τούμπα και Καλαμαριά ως ένδειξη κατ’ αρχήν ανταπόκρισης στα εργατικά αιτήματα564

Σκόρπιες προσφορές εργασίας κοινοποιούνταν από  τις αρχές και τον τύπο , για 
προσέλευση ενδιαφερομένων. Το 1933, για παράδειγμα, αγγελία της εταιρείας μεταλλείων 
Κασσάνδρας ενημέρωνε τους ανέργους για ύπαρξη θέσεων απασχόλησης στη Στρατονίκη 
Χαλκιδικής με ημερομίσθιο 55-75 δραχμές

). 

565

                                                      
557 Cf. Μακεδονικά Νέα, 25-11-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-11-1925. 
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558 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 23-6-1921. 
559 Cf. SdN, Réfugiés du Proche-Orient, No 243.1924, Genève 3-6-1924, Rapport présenté par 
le Dr F. Nansen, haut-commissaire pour les réfugiés, 11 pp. 
560 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17-1-1931. 
561 Ένα παράδειγμα είναι τα γεγονότα στις 19 Δεκεμβρίου 1929, ibid., 20-12-1931. 
562 Ibid., 3-11-1930. 
563 Ibid., 31-7-1927. 
564 Cf. Ταχυδρόμος, 7-10-1929. 
565 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 11-5-1933. 



Τα εργατικά ατυχήματα στην ύπαιθρο καταγγέλλονταν ως απόρροια των κακών όρων 
εργοδοτικής οργάνωσης της εργατικής απασχόλησης. Σε ένα απάνθισμα, δύο εργάτες από 
τους Καπουτζήδες [Πυλαία], οι Ηλίας Γεωργιάδης και Κυριάκος Δέλλιος, έχασαν τη ζωή 
τους, στις 26 Ιανουαρίου 1928, σε λατομείο της κεραμουργίας Αλλατίνι, στην Καλαμαριά, 
όταν καταπλακώθηκαν από όγκο χωμάτων κατά την ανόρυξη αργίλου. Εμπρηστική 
προκήρυξη του κομμουνιστικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ομιλούσε για έγκλημα, 
απληστία των κεφαλαιοκρατών και κρατική αδιαφορία566. Τραγικό δυστύχημα εντός των 
μεταλλείων Κασσάνδρας, στις 18 Μαρτίου 1929, άφησε νεκρό τον Ηλία Τζινίκα, σύμβουλο 
της συνδικαλιστικής οργάνωσης των μεταλλωρύχων, αντιπρόσωπο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ρεφορμιστές) στη Στρατονίκη. Τραυματίσθηκε επίσης ο 
Νικόλαος Μπρίκας. Ο Σύνδεσμος Μεταλλωρύχων, με τηλεγράφημα προς το Πανεργατικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης (ρεφορμιστές) και τη Γενική Συνομοσπονδία, ανέφερε ότι ευθύνονταν 
για το δυστύχημα η οικτρή κατάσταση, από τεχνική άποψη, των μεταλλείων και η έλλειψη 
στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας εκ μέρους της εταιρείας. Σε διάβημα στο γενικό διοικητή 
Μακεδονίας Π. Καλλιδόπουλο, εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Εργατών και του 
Πανεργατικού Κέντρου διαμαρτυρήθηκαν για τη θλιβερή τεχνική κατάσταση των 
μεταλλείων. Διατάχθηκαν ανακρίσεις, μέσα σε κλίμα ύβρεων για την αδιαφορία της αρμόδιας 
υπηρεσίας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων567. Εντός τριμήνου, στις 19 Ιουνίου 1929, νέο 
θύμα στη Στρατονίκη προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών για την ελεεινή κατάσταση των 
μεταλλείων. Ο εργάτης Αναστάσιος Ι. Γρεβενιώτης καταπλακώθηκε, την ώρα που εργαζόταν, 
από όγκο μεταλλεύματος. Επαναλήφθηκαν τα τηλεγραφήματα προς τη Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών και προς τους αρμοδίους με απαίτηση τη διενέργεια ανακρίσεων, 
τιμωρία των υπευθύνων και περιφρούρηση της ζωής των μεταλλωρύχων568.  Η τύχη των 
οικογενειών των νεκρών βρισκόταν υπό αμφισβήτηση και σε νομική εκκρεμότητα. Το 1931 
επιτέλους καταρτίσθηκε διάταγμα κωδικοποίησης των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωση 
εργατών, σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας, σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως 
μεταλλείων, μεταλλουργείων, λατομείων, ορυχείων569

Η ερμηνεία του φαινομένου συντήρησης των αναχρονιστικών όρων εργατικής 
απασχόλησης ήταν η συντηρητικότητα και οπισθοδρομικότητα των κατόχων κεφαλαίου, 
στοιχεία τα οποία, συνδυαζόμενα με αμφιλεγόμενες σχέσεις με εκπροσώπους του πολιτικού 
κατεστημένου, οδηγούσαν στην αχαλίνωτη, μη ορθολογική εκμετάλλευση της εργατικής 
δύναμης. Το άκρον άωτον της διαπλοκής επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων στην 
περιοχή ήταν, κατά τον αγροτιστή βουλευτή Αθ. Τανούλα, οι αυθαιρεσίες λειτουργίας της 
Εταιρείας Μεταλλείων Στρατονίκης. Το 1934, η εταιρεία, από τις μεγαλύτερες και 
επικερδέστερες επιχειρήσεις της χώρας, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και προσωπικό άνω των 
1.000 ατόμων, ήταν γνωστή για την εκμετάλλευση των εργατών, οι οποίοι εργάζονταν υπό 
συνθήκες πρωτόγονες, με εξευτελιστικά μεροκάματα 30-45 δραχμών. Εργάζονταν στους 
«υπονόμους» [στοές] 8-9 ώρες καθημερινά, παρά το νόμο που όριζε το εξάωρο για εργασίες 
αυτού του είδους. Καθημερινά ήταν τα εργατικά ατυχήματα που οδηγούσαν πολλούς στο 
θάνατο. Με την πιο μικρή αφορμή, επιβαλλόταν πρόστιμο με μείωση του μεροκάματου κατά 
25%, χωρίς να καθίσταται γνωστή η κατεύθυνση και ο  τρό πο ς διάθεσης των 
παρακρατούμενων ποσών. Οι απολυόμενοι δεν δικαιούνταν αποζημίωσης. Δεν υπήρχε 
κάποιου είδους οργάνωση των εργαζομένων, κανείς δεν τολμούσε να διαμαρτυρηθεί, διότι 
αμέσως χαρακτηριζόταν ως κομμουνιστής ή αναρχούμενο στοιχείο και διωχνόταν από τη 
δουλειά. Τα αστυνομικά όργανα αποτελούσαν ιδιότυπη περίπτωση, αφού δεν απέδιδαν την 
ευθύνη στους εργάτες αλλά διενεργούσαν πολλές φορές μέχρι και έρανο μεταξύ τους για την 
ενίσχυση των αδικηθέντων. Ο βουλευτής διαμαρτυρόταν διότι, μολονότι ζητούσε να σταλεί 
στην εταιρεία επιθεωρητής εργασίας για να ασκήσει έλεγχο, κανείς δεν είχε μεταβεί, με 
επίκληση του επιχειρήματος ότι δεν εγκρινόταν η απαιτούμενη δαπάνη των οδοιπορικών. Ο 
Τανούλας ισχυριζόταν ότι η Εταιρεία Μεταλλείων ήταν μία από τις πολλές κερδοσκοπικές 
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εταιρείες που κρύβονταν πίσω από την Εταιρεία Λιπασμάτων, την κατ’ ευφημισμόν 
χαρακτηρισθείσα ως «εθνική βιομηχανία», ενισχυθείσα από το κράτος επί κυβερνήσεως 
Βενιζέλου με παχυλό δάνειο κατά τη στιγμή που βρισκόταν στα πρόθυρα χρεωκοπίας. Η 
Εταιρεία Λιπασμάτων δεν απείχε από το σημείο μονοπώλησης του χώρου των λιπασμάτων, 
βάσει των δασμών που επιβλήθηκαν στα εισαγόμενα λιπάσματα (οι γεωργοί υποχρεώνονταν 
να πληρώνουν 60-70 δραχμές φόρο ανά σάκκο λιπάσματος –μονάχα η Χαλκιδική 
κατανάλωνε περί τους 10.000 σάκκους–). Σκανδαλωδώς, η κρατική πριμοδότηση των 
μεταλλείων ήταν άνευ αντικειμένου, αφού ο παραγόμενος σιδηροπυρίτης των μεταλλείων 
εξαγόταν στο εξωτερικό και δεν χρησιμοποιούνταν πια για εθνικό σκοπό (στην εγχώρια 
παραγωγή λιπασμάτων). Παρά την προστασία που απολάμβανε, η Εταιρεία Λιπασμάτων 
ήταν ένα παθητικό, συντηρούμενο, εις βάρος των αγροτών και προς μεγάλη ζημία της 
γεωργικής προόδου,  για την προστασία της Εταιρείας Μεταλλείων Στρατονίκης και άλλων 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων της μητρικής εταιρείας570

 
. 
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4. Μείζονα κοινωνικά ζητήματα. 
 
 
4.1. Υγεία. 
 
 
4.1.1. Περίθαλψη. 
 
 
Οι αγρότες, καταπονημένοι από τις άλλες καθημερινές πιέσεις, δεν έδιδαν σπουδαία 

προσοχή στους όρους υγιεινής διαβίωσης. Στα χωριά, η σκόνη συνιστούσε σοβαρό 
παράγοντα μετάδοσης των νόσων, σε συνδυασμό με την παραμελημένη καθαριότητα και τη 
μόλυνση από τα σκουπίδια, κοπριές, ανθρώπινα περιττώματα. Κυριαρχούσε άγνοια και 
έλλειμμα πολιτισμού για τα θέματα υγιεινής, τη διαφύλαξη της ποιότητας του πόσιμου νερού, 
τον έλεγχο των τροφίμων και παρασκευή των εδεσμάτων, τις προφυλάξεις από γενετήσιες 
ασθένειες. Στην οθωμανική ύπαιθρο, η υποστήριξη των ασθενών μακρυά από την πόλη ήταν 
μόλις στοιχειώδης, με σκόρπια υλική υποδομή και ιατρούς στον Πολύγυρο, Βάλτα 
[Κασσανδρεία], Λιαρίγκοβα [Αρναία], Νεοχώρι571

Οι ενδημικές νόσοι με μεγάλη εξάπλωση ήταν η μαλάρια (ελονοσία) και η 
φυματίωση. Η ελονοσία (πλασμώδιον Λαβεράν), η οποία ευνοούνταν από τα στάσιμα νερά 
στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και τον πολλαπλασιασμό του ανωφελούς κώνωπος, 
παρουσίαζε εξάρσεις. Υψηλός πυρετός με ρίγη, διόγκωση σπληνός, ωχρότητα προσώπου 
ήταν συμπτώματα της νόσου γνωστά στους κατοίκους. Το μόνο αντίβαρο ήταν ο 
βορειοδυτικός άνεμος Βαρδάρις, κινούμενος κατά μήκος του ποταμού Αξιού μέχρι τη 
θάλασσα, που ανανέωνε την ατμόσφαιρα και συνέβαλλε στην απομάκρυνση των κουνουπιών 
από τις ελώδεις εκτάσεις

. 

572. Εκτός από τους ντόπιους, η ελονοσία, έως το 1918, θέρισε τα 
συμμαχικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη. Οι Άγγλοι στρατιώτες που τέθηκαν εκτός μάχης 
από την ελονοσία ήταν οι περισσότεροι σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αιτία573. Το 
υγειονομικό σώμα του Στρατού της Ανατολής προέβη σε αναλύσεις του νερού και σε 
συγκρότηση ειδικών εργαστηρίων για την προφύλαξη από τις επιδημικές ασθένειες. Η 
ανθελονοσιακή υπηρεσία εργάσθηκε για τον προσδιορισμό του επιδημικού δείκτη στο κάθε 
μέρος της περιοχής και εφάρμοσε προληπτική αγωγή με κινίνο574. Συχνά στους πάσχοντες 
από ελονοσία ακολουθούσε η φυματίωση. Η διάδοση αυτής οφειλόταν στη σκόνη, στην 
αδυναμία απομόνωσης του ασθενούς, στις προκαταλήψεις, κοινωνικές και θρησκευτικές575. 
Για την αντιμετώπιση της νόσου, το σανατόριο στο Ασβεστοχώριο ανέπτυξε, έως το 1919, 
υποδομή 25 παραπηγμάτων με 100 κρεβάτια. Για το εξαιρετικό κλίμα, χρησιμοποιούνταν 
επίσης ως τόπος ανάπαυσης ασθενών Βρετανών αξιωματικών576. Ο Βάβδος, σε τοποθεσία η 
οποία χαρακτηριζόταν από την καθαρή ατμόσφαιρα λόγω του υψομέτρου, είχε από 
παλαιότερα, χάρη στο υγιεινό ξηρό κλίμα, τη φήμη μέρους κατάλληλου για φυματικούς και 
υπερήλικες. Προσέρχονταν, από τις γύρω περιοχές, χωρικοί με αναπνευστικές ασθένειες, 
προς ίαση577
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577 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 



Η εμφάνιση επιδημιών (πανώλης, ευλογία, χολέρα και άλλες), που ενέσκηπταν στην 
Θεσσαλονίκη, ήταν επανειλημμένη578. Η πανώλης, το 1913, εκκινώντας από το λιμένα 
Θεσσαλονίκης, άφησε μερικά σκόρπια θανατηφόρα περιστατικά μέχρι το 1916. Η χολέρα 
μεταδόθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις στα προελαύνοντα ελληνικά στρατεύματα στη 
διάρκεια των βαλκανικών πολέμων, το 1912-1913, και περαιτέρω στους χωρικούς. Ο 
εξανθηματικός τύφος προήλθε από  το σερβικό στρατό και, έως το. 1919, συνέχιζε να 
εμφανίζεται σε πολλά χωριά579. Οι Βρετανοί έλαβαν υγειονομικά μέτρα (επιβολή 
απομόνωσης των νοσούντων [καραντίνα]), που συνέβαλαν στην κάμψη της ασθένειας το 
1920580. Η ευλογία, με τον εμβολιασμό των πληθυσμών (δαμαλισμός), εξαφανίσθηκε –λίγα 
κρούσματα εμφανίζονταν μέχρι το 1919 στους πρόσφυγες εκ Ρωσσίας και Μικράς Ασίας–. Ο 
τυφοειδής πυρετός προκαλούσε μικρές τοπικές επιδημίες, η μηνιγγίτιδα και πνευμονία 
άφηναν λίγα σπάνια θύματα. Η δυσεντερία ήταν ενδημική, η ινφλουέντζα έπαιρνε μορφές 
επιδημίας581. Το 1918, εκτεταμένη επιδημία γρίππης στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική 
προκαλούσε 20-25 θανάτους ημερησίως. Έκανε θραύση στο Άγιον Όρος (στη μονή 
Χιλανδαρίου, μονάχα το Νοέμβριο 1918 εξέπνευσαν πέντε μοναχοί). Διήρκεσε έως το 
1919582. Στους προσφυγικούς καταυλισμούς, λαμβάνονταν προληπτικά μέτρα ευθύς εξ 
αρχής. Μετά την αποβίβασή τους στην ξηρά, κλείνονταν γυμνοί στο απολυμαντήριο, για 
λούσιμο με σαπούνι προς απομάκρυνση των μικροβίων. Τα ρούχα απολυμαίνονταν στον 
κλίβανο. Σε μία περίπτωση, το Φεβρουάριο 1919, συγκεντρώθηκαν στο Σέδες [Θέρμη] 2.000 
πρόσφυγες προς αποφθειρίαση583. Στην Καλαμαριά, σε δύο στρατόπεδα Καυκάσιων 
προσφύγων με 26.000 άτομα, διαδόθηκαν, το Νοέμβριο 1920, τύφος και ευλογιά, με 5.000 
ασθενείς και ημερησίως 50-60 νεκρούς584

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των ασθενειών περιέλαβε μέτρα εκ των ενόντων από 
τα νοσοκομεία της πόλεως Θεσσαλονίκης και προσπάθειες κοινοτικές, κοινωνικές και 
φιλανθρωπικές

.  

585. Η υγιεινή βελτιώθηκε. Το 1924, ο δείκτης θνησιμότητας ήταν 33 τοις 
χιλίοις, ο δείκτης γεννήσεων 10 τοις χιλίοις. Εντός διετίας, η κατάσταση αντιστράφηκε, ο 
δείκτης θνησιμότητας κατήλθε στο 12 τοις χιλίοις, ο δείκτης γεννήσεων παρουσίασε 
βελτίωση με 35 τοις χιλίοις586

                                                      
578 Η περιοχή ήταν ευπρόσβλητη, εξαιτίας της ελλιπούς υγειονομικής παρακολούθησης του 
λιμένος Θεσσαλονίκης, προθάλαμου διάχυσης λοιμωδών νόσων προερχόμενων από τους 
ξένους επισκέπτες. Για την περίπτωση της πανώλους [πανούκλα] και τις επιδημίες στη 
Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, cf. Κώστας Κωστής, Στον καιρό  της πανώλης. 
Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995, pp. 406-411. 

. Παρά τις προόδους, τα στοιχεία που δόθηκαν με υπόμνημα 
στην Κοινωνία των Εθνών από το Ν. Μακρίδη, το 1926, δήλωναν τη φοβερή εξάπλωση της 
φυματίωσης –ενισχυόταν από την ανθυγιεινή κατάσταση των κατοικιών, καταστημάτων και 
εργοστασίων–. Μνημονεύονταν επίσης, ως έντονα προβλήματα, η ελονοσία, η βρεφική 
θνησιμότης, η πανώλης (εισαγόμενη με τα καράβια), ο αλκοολισμός, η ακρίβεια του βίου που 

579 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-2-1919. 
580 Cf. PRO, F.O.381-19, Correspondence, 1920, πολλά έγγραφα για υγειονομική απομόνωση 
(καραντίνα). 
581 Ibid., FO286-710, No 17781, Athens 28-6-1919, 1+2 pp. 
582 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-10, 20,22,28-11-1918. Ιωάννης Μαστρογιάννης, Ιστορία 
της κοινωνικής πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος (1821-1960), [χωρίς εκδότη], Αθήναι 1960, 
pp. 306-307. 
583 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-2-1919. 
584 Cf. PRO, FO286-786: British Committee Russian Red Cross (sign. S. Day), Salonica 6-5-
1921, 1 p. 
585 Cf. Μαστρογιάννης, Ιστορία..., op. cit., pp. 375-376. 
586 Cf. PRO, FO286-987: Refugee Settlement Commission, The work of the Refugee 
Settlement Commission in 1926, confidential, Athens 19-2-1927 (9 pp.), pp. 6-7. Ibid., 
FO371-12178, C3697-3697-19: Loraine to Chamberlain, Annual Report on Greece 1926, 
Athens 14-4-1927 (48 pp.), p. 25. 



οδηγούσε σε ανεπαρκή διατροφή587. Το 1927, ο Ιωαννίδης, πρόεδρος της ομοσπονδίας 
γεωργικών συνεταιρισμών Μακεδονίας, επιβεβαίωσε τη διαπίστωση ότι η υγιεινή του αγρότη 
παρέμενε σε άθλια επίπεδα, η ελονοσία θέριζε588. Ακόμη και μετά τη βελτίωση της 
κατάστασης με την αποξήρανση των υδάτων, 45% των παιδιών σε ηλικία σχολείου υπέφεραν 
από χρόνια ελονοσία. Το 1928, έτος με άφθονες βροχές, μία πραγματική επιδημία ελονοσίας 
επέπεσε στην περιοχή589. Στη Νέα Μηχανιώνα, θρηνούσαν θύματα. «... Γιατί και μένα πέθανε 
ο αδερφός. Είκοσι τεσσάρω χρονών απολύθηκε και μας ζάρωσε. Πεθαίνανε πολλοί άδικα 
τότε. Εδώ ελονοσία είχε που ήρθαμε. Θέρμη μας έπιανε. Γιατί είχε θέρμη πολλή. Και 
κουνούπια είχε.590». Στην Περαία, οι αγρότες υπέφεραν, δίπλα στο βάλτο και τα κουνούπια 
της Μίκρας591. Στο χωριό Πλατύ –σε έκταση δίπλα στο βάλτο των Γιαννιτσών–, οι 
πρόσφυγες, ορεσίβιοι (από κοιλάδες και οροπέδια σε υψόμετρο μέχρι και 1.700 μέτρα), 
υπέφεραν από  το  κλίμα της πεδιάδας και την ελονοσία.  Η κατάληξη ήταν θανατηφόρα για 
πολλούς. «... Δεν προλάβαινε να χτυπήσει η καμπάνα.592» Ούτε η φυματίωση αναχαιτίσθηκε. 
Σε ορισμένες αγροτικές περιφέρειες στην εγγύς περιοχή, στα τέλη της δεκαετίας 1920, το 
40% του πληθυσμού έπασχε από φυματίωση, η οποία ευθυνόταν για το 20% των θανάτων593

Η επιδημία δαγκείου πυρετού, τον Οκτώβριο 1927, στην Παλαιά Ελλάδα, με 
επέκταση το 1928 σε πανδημία που κλόνισε την οικονομική και εμπορική ζωή της χώρας (η 
νόσος δεν φείσθηκε ουδενός, ούτε και του Ελ. Βενιζέλου

. 

594) έλαβε το Σεπτέμβριο 1928 στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης ανησυχητικές διαστάσεις. Προσβλήθηκαν χιλιάδες άτομα, με δείκτη 
θνησιμότητας 1%). Λήφθηκαν μέτρα καθαριότητας595. Εκατοντάδες νέα κρούσματα 
καθημερινώς καταγράφονταν μεταξύ των προσφύγων. Τραγικές ιστορίες κυκλοφόρησαν, για 
γυναίκες πρόσφυγες που έχασαν τα παιδιά τους596

Σε απολογισμούς της κατάστασης της υγείας, κατατάσσονταν στις ενδημικές 
ασθένειες της περιοχής η λύσσα, πανώλης και ευλογία

.  

597.  Έξαρση είχε η σύφιλις.  Από  τα 
συμμαχικά στρατεύματα της Θεσσαλονίκης, διαχύθηκε στο ντόπιο πληθυσμό και κατόπιν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα598

Οι επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες, προϊούσης της οργάνωσης των 
κρατικών υπηρεσιών, κατέληξαν σε φαινόμενο ελέγξιμο. Συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες 
περιορισμού των νόσων μέσω της αναβάθμισης των μέτρων πρόληψης. Έως το 1928, 
αναπτύχθηκε στοιχειώδης ετοιμότητα για αντιμετώπιση ασθενειών μεταδοτικών (τυφοειδής 
πυρετός, παράτυφος, ερυθρά, διφθερίτιδα, δυσεντερία, μηνιγγίτιδα, παρωτίτιδα, ιλαρά, 
ευλογιά, ανεμοβλογιά) ή μη μεταδοτικών (ερυσίπελας, τέτανος) ή μεταδιδόμενων από τα ζώα 
και άλλους φορείς (άνθραξ, εξανθηματικός τύφος). Στην ανατολική Χαλκιδική, στα χωριά 
πέριξ των μεταλλείων Στρατονίκης, καταπολεμήθηκε η χαλίκωσις (πνευμονοκονίαση 
[επαγγελματική νόσος των μεταλλωρύχων από την εισπνοή της σκόνης του πυρίτη]) με μέτρα 
προφύλαξης στο χώρο εργασίας. Στην πεδιάδα, η ελονοσία αντιμετωπιζόταν γενικώς με 

. Στην ύπαιθρο, προσβάλλονταν χωρικοί, κατά τις καθόδους για 
δουλειές στην πόλη και επισκέψεις στις εκδιδόμενες στους οίκους ανοχής, με ακόλουθη 
μετάδοση στο γυναικείο πληθυσμό της περιφέρειας. 

                                                      
587 Cf. Μαστρογιάννης, Ιστορία..., op. cit., pp. 380-386. 
588 Cf. Ο Αγών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 23-7-1927 
589 Cf. PRO, FO286-1052: Public Health, 29-11-1929 (19 pp.), pp. 5-6. 
590 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. (συνεντεύξεις του Παρασκευά 
Ποτηρόπουλου). 
591 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
592 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit., μαρτυρία του παπα-Δημήτρη, πρώτου ιερέα του 
χωριού. 
593 Cf. PRO, FO286-1052: Public Health, 29-11-1929, p. 13. 
594 Cf. Μαστρογιάννης, Ιστορία..., op. cit., p. 387. 
595 Cf. PRO, FO286-1052: Public Health, 29-11-1929, p. 7. Ibid., FO286-1032: Rabino to 
Mackillop, Salonica 13-9-1928, 1 p. Le Flambeau (Salonique), 12-9-1928. 
596 Cf. Ριζοσπάστης, 17-10-1928. 
597 Cf. PRO, FO286-1052: Public Health, 29-11-1929, pp. 9-10. 
598 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-7-1920. 



εξάλειψη των αιτίων και συμπτωματικώς με χορήγηση κινίνης599. Η υπηρεσία δημόσιας 
υγείας διέθετε φάρμακα σε μεγάλες ποσότητες για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και τα γύρω 
μέρη600. Η κακή κατάσταση στα χωριά στον κάμπο και στα ποτάμια αντιμετωπίσθηκε από 
τον Εποικισμό με την οργάνωση υγειονομικής περίθαλψης (διάθεση κινίνης σε εύχρηστη 
μορφή –ταμπλέττες–) και αποξήρανση των στάσιμων υδάτων για την εξολόθρευση των 
κουνουπιών, φορέα της ασθένειας. Η ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη ανατέθηκε σε 
αγροτικά ιατρεία, που χορηγούσαν σκευάσματα πρώτης ανάγκης601. Στα χωριά κοντινά στην 
πόλη, ενεργό ρόλο ανέλαβαν οι κοινότητες, για τις επισκέψεις ιατρών και εξέταση ασθενών 
χωρικών επί τόπου ή για διακομιδή σοβαρών περιστατικών σε νοσοκομείο. Σε πολλές 
περιπτώσεις, επικράτησε το σύστημα της κοντότας (ετήσια επιχορήγηση σε ιατρό για 
προσφορά υπηρεσιών ανεξαρτήτως της συχνότητας των περιστατικών). Το 1929, επιδημία 
γρίππης στην περιοχή Θεσσαλονίκης προκάλεσε δεκάδες θανάτους εξαιτίας επιπλοκής των 
περιστατικών σε γριππώδη πνευμονία602. Έκτακτα μέτρα επιβλήθηκαν στη Χαλκιδική, τον 
Ιούνιο 1929, μετά την εκδήλωση επιδημίας οστρακιάς στον Πολύγυρο603. Στη δεκαετία 1930, 
ο απολογισμός στη δημόσια υγεία ήταν αισιόδοξος, με την καταγραφή συστημάτων ελέγχου 
των μεγάλων επιδημιών εξανθηματικού τύφου, ευλογιάς και τυφοειδούς και εμφάνιση 
ελάχιστων κρουσμάτων, ενώ η ελονοσία παρουσίαζε επίσης σημαντική ύφεση. Παρά την 
εγρήγορση, ήταν ανεπιτυχή έως το 1934 τα μέτρα μείωσης της έκτασης της οστρακιάς604. Οι 
λειτουργίες του μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων κρουσμάτων εκχωρήθηκαν στις 
δυνάμεις δημοσίας τάξεως της υπαίθρου. Σε ένα περιστατικό, στη Νέα Μηχανιώνα, τον 
Οκτώβριο 1935, σύμφωνα με τηλεφωνική αναφορά του αστυνομικού σταθμάρχη στη 
διεύθυνση χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε στο χωριό κρούσμα τυφοειδούς 
πυρετού. «Ελήφθησαν τα δέοντα μέτρα.605» Το 1938, η υπηρεσία δημοσίας υγείας διέθεσε, 
για την απόκρουση της ελονοσίας και του δαγκείου, συνεργεία για την απολύμανση των 
κατοικιών και επιδίωξε την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στο ζήτημα της πρόληψης 
καλώντας αυτούς να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των υγειονόμων. Ενεργήθηκαν τα 
δέοντα για την εξολόθρευση των λυσσώντων ζώων –κυνών και άλλων–, με αποστολή, στις 
υποδιοικήσεις χωροφυλακής, οδηγιών και φαρμάκων (φόλα)606. Δόθηκε επίσης έμφαση στην 
οργάνωση μηχανισμού πρώτων βοηθειών. Κλήθηκαν οι κυρίες και δεσποινίδες στις 
κοινότητες να τεθούν στη διάθεση εράνου για την επέκταση του κτιρίου του Ερυθρού 
Σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Λειτούργησε στην τουριστική ακτή Περαίας - Μπαχτσέ Τσιφλίκ 
- Αγίας Τριάδας θερινός σταθμός πρώτων βοηθειών, σε σκηνή, ο οποίος διέθετε τηλεφωνική 
σύνδεση με το κέντρο και μικρό αυτοκίνητο για την τάχιστη μεταφορά όσων κινδύνευαν. 
Ναύτες με δύο βάρκες περιπολούσαν στο μήκος της παραλίας για να παράσχουν βοήθεια. Το 
1937, έσωσαν από πνιγμό 6 λουομένους και περιέθαλψαν 145 τραυματίες607. Για την παιδική 
υγεία, αποφασίσθηκε, τον Ιούλιο 1937, η ανέγερση νοσοκομείου παίδων στα περίχωρα της 
Θεσσαλονίκης. Το κατάλληλο οικόπεδο βρέθηκε, πέρα από το συνοικισμό Κάμπελ, επί της 
δημόσιας οδού προς τη Γεωργική Σχολή608

Ως το πιο σοβαρό πρόβλημα παρέμενε η φυματίωση, μη επιδεχόμενη φαρμακευτικής 
αγωγής ικανής να την καταστείλει, ανίατη σε προχωρημένη φάση. Απέμενε, για την ίαση σε 
πρώιμα στάδια της νόσου, η τακτική συμπτωματικής αντιμετώπισης αυτής και ενίσχυσης του 
ανθρώπινου οργανισμού για έλεγχο της προσβολής του μικροβίου (βάκιλλος του Κωχ). 
Εκτός από τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, που παραχωρούνταν στις αγροτικές 

. Το έργο έμεινε στα χαρτιά. 

                                                      
599 Cf. PRO, FO286-1052, πίνακας με στοιχεία του έτους 1926. 
600 Ibid., FO286-1052: Public Health, 29-11-1929, pp. 5-6. 
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602 Cf. Ταχυδρόμος, 13-3-1929. 
603 Ibid., 1-6-1929. 
604 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
605 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-10-1935. 
606 Ibid., 28-5-1938. 
607 Ibid., 12-4-1937. 
608 Cf. Το Φως, 24-7-1937. 



περιοχές σε τιμή κόστους609, αποδείχθηκαν λυσιτελή το υγιεινό ξηρό κλίμα και η καλή 
διατροφή. Στο Ασβεστοχώριον, η δύναμη κλινών στο σανατόριο ανήλθε, το 1927, από τις 
230 στις 370610, υπό το βάρος ωστόσο της καχυποψίας των ντόπιων για έκθεση σε κίνδυνο 
μετάδοσης της νόσου. Η λαϊκή πρόσληψη για τις ευεργετικές επιδράσεις του κλίματος το 
καθιέρωσε στις συνειδήσεις ως ιδανικό τόπο ίασης των φυματικών. «... Το κλίμα. Α, το 
καλύτερο! Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε χτίστηκε και το Σανατόριο για τους φυματικούς. Στην 
αρχή οι κάτοικοι δεν ήθελαν να χτιστεί εκεί γιατί φοβόντουσαν. Μάλιστα είχαν και 
ξεχωριστό λεωφορείο για να μεταφέρει αυτούς που δούλευαν εκεί ή που πήγαιναν για 
επίσκεψη. Αργότερα τα πράγματα ηρέμισαν και άρχισαν να πηγαίνουν και άνθρωποι που δεν 
είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αλλά για να εισπνεύσουν καλύτερο αέρα. Πάντως μέχρι και 
από τη Θεσσαλονίκη έρχονταν, κυρίως το καλοκαίρι, για να απολαύσουν τον καθαρό 
αέρα.611» Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής Θεσσαλονίκης, η υποδομή στο 
Ασβεστοχώριον ήταν ανεπαρκής. Στο γήπεδο του σανατορίου ανεγείρονταν πρόσθετα 
περίπτερα νοσηλείας (παραπήγματα), αλλά οι επιτεύξεις έμεναν πίσω από τις απαιτήσεις. Το 
σύστημα οργάνωσης που είχε υιοθετηθεί ήταν η εισαγωγή ασθενών με πρόνοια των ταμείων 
ασφάλισης για την κατανομή τους στους θαλάμους. Το ταμείο ασφάλισης καπνεργατών 
[ΤΑΠΚ ή απλώς ΤΑΚ], το οποίο εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ασθενών, διέθετε δικές του 
εγκαταστάσεις (περίπτερο ΤΑΚ), με ειδικό θάλαμο για τις γυναίκες καπνεργάτριες. Οι κλίνες 
δεν επαρκούσαν και η διοίκηση του ταμείου, πιεζόμενη βιαίως από το καπνεργατικό κίνημα, 
προσπαθούσε να εξασφαλίσει αυξημένο αριθμό θέσεων, σε προστριβή με το δήμο 
Θεσσαλονίκης, τον Αντιφυματικό Σύνδεσμο και άλλα σωματεία. Τον Ιούνιο 1930, διδόταν 
μάχη, με διαβήματα στο αδελφάτο (διοίκηση) του σανατορίου και στο γενικό διοικητή 
Στυλιανό Γονατά, για είκοσι κρεβάτια612. Το 1932, εφευρέθηκε από το υπουργείο υγείας το 
μέτρο της εκ περιτροπής νοσηλείας στο σανατόριο. Με απόφαση της διεύθυνσης, κλήθηκαν 
να εγκαταλείψουν το ίδρυμα όσοι είχαν συμπληρώσει τριετή παραμονή. Επιτροπή ασθενών 
διαμαρτυρήθηκε, το Μάιο 1932, για την έκδοση εξιτηρίου για φυματικούς οι οποίοι θα 
έφευγαν όχι ως κλινικά υγιείς, ούτε με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών, αλλά με απόφαση 
βασισμένη στο χρόνο νοσηλείας τους. Τονιζόταν ότι ένας φυματικός που είχε συμπληρώσει 
τριετία ήταν υποχρεωμένος, ανεξαρτήτως της πορείας της θεραπείας του, να απομακρυνθεί 
από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο χωριό του για να μεταδώσει εκεί το μικρόβιο του 
Κωχ. «... Δεν έχουμε ειμή να συλλυπηθούμε εκείνους που σοφίστηκαν την απόφαση αυτή και 
να τους συγχαρούμε για το έργο αυτό το οποίο είναι ... ύψιστης κοινωνικής πρόνοιας. Διότι 
έτσι λύνεται το πρόβλημα του πληθωρισμού των φυματικών αφού εκδιώκονται από το 
νοσοκομείο οι νοσηλευόμενοι ασθενείς για να εισαχθούν άλλοι». Η δημοσιογραφική 
παρέμβαση έφερε στην επικαιρότητα το γνωστό θέμα. «... Το τρομερό μικρόβιο της 
φυματίωσης έχει εισχωρήσει βαθιά στα κοινωνικά σπλάχνα και απειλεί εκ θεμελίων την 
υπόσταση της κοινωνίας... Μαρτυρούν περί τούτου τα δελτία κρουσμάτων, οι στατιστικές, οι 
τεράστιοι και δυσανάλογοι προς τον πληθυσμό θάνατοι από φυματίωση, οι εκθέσεις για την 
υγιεινή κατάσταση της μαθητευόμενης νεολαίας και τέλος ο αριθμός των αιτήσεων για 
εισαγωγή στα σανατόρια. Αλλά είναι επίσης γνωστό ότι με ατελή μέτρα προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε και να εξουδετερώσουμε το απειλητικό ρεύμα που μας έχει ήδη 
κατακλύσει. Διότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι με τις λίγες δεκάδες παράγκες που 
περιλαμβάνει το σανατόριο Ασβεστοχωρίου, με τα ατελή επιστημονικά μέσα που διαθέτει 
αυτό, μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στον αγώνα κατά της φυματίωσης, παρά τις 
προσπάθειες του προσωπικού... Όσο στέκεται κανείς κοντά στους δυστυχισμένους αυτούς 
φυματικούς μόνο παράπονα ακούει. Είναι το πικρό παράπονο, η φωνή της διαμαρτυρίας την 
οποία δυναμώνει η νοσταλγία της εν υγεία ζωής την οποία στερούνται οι συμπαθέστατοι 
ερημίτες του Ασβεστοχωρίου.613

                                                      
609 Cf. PRO, FO286-1052: Public Health, 29-11-1929, p. 13. 

» Για την αποσυμφόρηση της συγκέντρωσης φυματικών, 
χρησιμοποιήθηκε για οικοδόμηση εγκαταστάσεων η τοποθεσία Πέτρα στο γειτονικό όρος 

610 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-4-1927. 
611 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
612 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26-6-1930. 
613 Ibid., 25,26-5-1932. 



Όλυμπο, μέσα στα έλατα και πεύκα614. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς, στις 
νοσοκομειακές μονάδες –στοιχειώδους υποδομής– Καλαμαριάς και Χαρμάνκιοϊ, 
λειτουργούσαν επίσης, από το 1930, κλινικές φυματικών615, οι οποίες όμως περιγράφονταν 
με τα μελανώτερα χρώματα. Για το Χαρμάνκιοϊ,  ο πρώην υπουργός υγιεινής (έως τον 
Ιανουάριο 1933) Σωτ. Γκοτζαμάνης (ιατρός ο ίδιος) είχε δηλώσει ότι «αποτελεί καταστροφή 
για τους ασθενείς και αίσχος για το Κράτος». Το Σανατόριον Καλαμαριάς (σκωπτικώς, 
Θανατόριο), παρέμενε σε κατάσταση από κάθε άποψη απαίσια. Νοσηλεύονταν, το Μάιο 
1933, 62 φυματικοί άνδρες και γυναίκες, στοιβαγμένοι σε ετοιμόρροπα παραπήγματα. Ο 
γιατρός επισκεπτόταν τους αρρώστους μόνο δύο φορές την εβδομάδα, εφημερεύων δεν 
υπήρχε, το προσωπικό ήταν ανεπαρκές. «Καθαριότητα δεν υπάρχει, τα σεντόνια αλλάζονται 
μόνο μια φορά το μήνα και τα ασπρόρουχά τους κάθε δεκαπενθήμερο. Η τροφή τους είναι 
ελεεινή: γάλα νερωμένο, γιαούρτι ελάχιστο, αυγά κλούβια, κλπ. Φάρμακα δεν τους χορηγούν 
γιατί δεν υπάρχουν στο φαρμακείο του Νοσοκομείου, αφού δεν υπάρχουν ούτε τα πλέον 
στοιχειώδη (βαμβάκι, γάζες, οινόπνευμα, κλπ.)»616. Συζητήθηκε μεταξύ των αρμοδίων το 
ζήτημα μεταφοράς αυτών των τμημάτων στο Ασβεστοχώριον, όμως αποφασίσθηκε να 
αναβληθεί κάθε ενέργεια μέχρι την οικοδόμηση των απαραίτητων περιπτέρων και 
προετοιμασία του ιδρύματος ώστε να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ανάγκες περίθαλψης (οι 
ασθενείς μεταφέρθηκαν, τελικά, τον Απρίλιο 1934)617. Η απόπειρα για ανέγερση σανατορίου 
στο Χορτιάτη σκόνταψε στις διαμαρτυρίες και καθολική άρνηση των κατοίκων να 
συναινέσουν. Ο γενικός διοικητής Φίλ. Δραγούμης διέταξε στις 26 Μαΐου 1933 την 
αναστολή των οικοδομικών προετοιμασιών618. Εκείνη την εποχή, στο σανατόριο 
Ασβεστοχωρίου ήταν εισηγμένα προς θεραπεία 950 περιστατικά φυματίωσης619. Τον Ιούνιο 
1936, τελέσθηκαν τα εγκαίνια,  με «επιβλητική μεγαλοπρέπεια», πρόσθετου περιπτέρου του 
σωματείου παλαιών πολεμιστών620. Επί δικτατορίας, με την παρατηρηθείσα 
αποτελεσματικότητα των μέτρων, διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις του γενικού 
διοικητή Ν. Τσίπουρα και καλύφθηκαν ανάγκες του σανατορίου621.  Επί γενικού διοικητή Γ. 
Κυρίμη, εξασφαλίσθηκαν το 1937 οι απαιτούμενες πιστώσεις για την ανακαίνιση και 
επέκταση της υποδομής, με την οποία θα εξασφαλίζονταν επί πλέον κλίνες622. Το 1928, μετά 
από συνεργασία δια μακρών με το αδελφάτο [διοίκηση], αποφασίσθηκε τελικά η ανέγερση 
νέου «λαϊκού περιπτέρου», ανατολικά των υπαρχόντων παραπηγμάτων, το οποίο θα 
περιλάμβανε 1.500 κλίνες. Στις 6 Μαΐου 1939, ο Κυρίμης έθεσε το θεμέλιο λίθο623. 
Συνεπίκουροι, φορείς και πρόσωπα ενίσχυαν το έργο της εθνικής κυβερνήσεως. Σε μία 
περίπτωση, στις 8 Μαρτίου 1939, η σύζυγος του Κυρίμη μαζί με τη συνοδεία της 
επισκέφθηκε το σανατόριο, παρέμεινε μεταξύ των ασθενών παραπάνω από τέσσερεις ώρες 
και διένειμε στους άπορους αρρώστους ένα σεβαστό χρηματικό ποσό προερχόμενο από 
λαχείο του Συλλόγου Φθιωτιδοφωκαίων624

Τα ιαματικά λουτρά Σέδες –στη διαδρομή από το χωριό Μαντζάρηδες [Νέα 
Ραιδεστός] προς τα Βασιλικά–, σε υψηλή υπόληψη εκ μέρους της κοινής γνώμης από την 
οθωμανική εποχή, συγκέντρωναν ασθενείς από ό λα τα μέρη της Μακεδονίας. Μετά από 
διακοπές και επανενάρξεις, στις 16 Ιουνίου 1933 διατέθηκε η χρήση τους με το  νο μικό 
καθεστώς των Δημοτικών Λουτρών Σέδες (δήμου Θεσσαλονίκης). Η εύρυθμη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, η συντήρηση αυτών, η φήμη, συνδέθηκαν με τους απολογισμούς της 
δημοτικής αρχής Θεσσαλονίκης. Επί δημάρχου Χ. Βαμβακά επιτεύχθηκαν μερικές 

. 

                                                      
614 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
615 Cf. Ταχυδρόμος, 16-11-1929. Εφημερίς των Βαλκανίων, 23-10-1930. 
616 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13,25-1, 3-5-1933. 
617 Ibid., 2-2-1933. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
618 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22,26-5-1933. 
619 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
620 Cf. Μακεδονία, 8-7-1936. 
621 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-4-1937. Μακεδονία, 3-7-1937. 
622 Cf. Το Φως, 21-10, 4-11-1937. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-6-1938. 
623 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-1, 21,29-12-1938, 3-4, 6-5-1939. 
624 Ibid., 9-3, 1-6, 30-6-1939. 



βελτιώσεις στα οικήματα και στη διαρρύθμιση των υδάτων625. Το 1936 –επί δικτατορίας–, οι 
χωρικοί της γύρω περιοχής προσέρχονταν στα λουτρά επί πληρωμή. Για τους απόρους, 
ρυθμίσθηκε η χρήση με καταβολή, από τις κοινότητες, πέντε δραχμών ημερησίως για κάθε 
λουόμενο κάτοικο626. Η κατάσταση των λουτρών απαιτούσε επενδύσεις, για τις οποίες 
υπήρξε σκέψη εξεύρεσης με εκποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας το υ δήμου. Οι 
ευθύνες ρίφθηκαν από το γενικό διοικητή Ν. Τσίπουρα στους διατελέσαντες δημάρχους (στις 
11 Ιανουαρίου 1937, προφυλακίσθηκε ο πρώην δήμαρχος Ν. Μάνος, κατηγορούμενος για 
ατασθαλίες του δήμου επί της δεύτερης δημαρχίας του)627. Σε δημοτική συνεδρίαση την 1η 
Φεβρουαρίου 1937 (δημαρχεύων ο Κ. Μερκουρίου), ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Γ. Παπαηλιάκης συμφώνησε ότι ο δήμαρχος που εξέπεσε (Χ. Βαμβακάς) δεν κατόρθωσε να 
ανταποκριθεί, με μία τριετία άκαρπη παρά τις δαπάνες εκατομμυρίων δραχμών. Ο σύμβουλος 
Ν. Καστρινός επανέφερε τη συζήτηση σε απτά ζητήματα, τονίζοντας ότι έπρεπε να 
εκτελεσθούν εξωραϊστικά έργα στα λουτρά Σέδες, τα οποία βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, 
διότι διαφορετικά θα τα έπαιρνε πάλι πίσω το δημόσιο. Εκλέχθηκε επιτροπή, η οποία μετέβη 
στις 4 Φεβρουαρίου 1937 επί τόπου για να εξετάσει τις εγκαταστάσεις628. Συνεργεία 
μερίμνησαν για την αποκατάσταση ζημιών, κανονίσθηκαν σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου στις 31 Μαΐου 1937 τα ενοίκια για τα δωμάτια των λουτρών και ανακοινώθηκε η 
επανέναρξη, από την 1η Ιουνίου 1937, της λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης629

 
. 

 
4.1.2. Πρακτικοί. 
 
 
Οι θεραπευτές στην ύπαιθρο, κληροδοτηθέντες με στοιχεία της παράδοσης, 

ασκούσαν πρακτική (εμπειρική) φαρμακευτική, η οποία ήταν ορθολογική (με γνώση της 
επίδρασης της χορηγούμενης ουσίας) ή μεταφυσική, με τα «γιατροσόφια» (θεραπευτικές 
μέθοδοι εμπειρικού χαρακτήρα, με χορήγηση παρασκευασμάτων σε συνδυασμό με 
θρησκευτικές δεισιδαιμονίες). Όταν τα γιατροσόφια δεν επέφεραν ίαση, οι χωρικοί 
κατέφευγαν σε πρακτικούς γιατρούς. Οι επιστήμονες ιατροί και φαρμακοποιοί αποτελούσαν 
καταφύγιο το οποίο, στις συνθήκες ανέχειας των χωρικών και εξαιτίας των αποστάσεων, δεν 
ήταν επιλέξιμο για πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η αναλογία θνησιμότητας έναντι της ίασης ήταν 
αυξημένη. Στις συγκεντρώσεις πληθυσμού εγγύς της Θεσσαλονίκης, όπως η Επανωμή, 
Βασιλικά, Χορτιάτης, Ασβεστοχώριον, η κατάσταση εξυπηρετούνταν ευχερέστερα 
(αλληλεγγύη των χωρικών για τη μεταφορά ενός περιστατικού στην πόλη, στα νοσοκομεία) 
σε σύγκριση με τα ευρισκόμενα σε απομόνωση μέρη της Χαλκιδικής. 

Στα χωριά της περιοχής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ήταν γνωστές οι 
θεραπευτικές δράσεις τμημάτων των φυτών (ρίζες, βλαστός, φύλλα, άνθη, καρπός) που 
χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά ως βότανα. Από αυτά παρασκευάζονταν πρωτόγονες 
φαρμακοτεχνικές μορφές, για χορήγηση εσωτερικώς (αφεψήματα, καταπότια), προς επίθεση 
(αλοιφές, έμπλαστρα, κομπρέσες) ή για αναπνοές (ατμοί). Το σκόρδο, για παράδειγμα, 
χρησιμοποιούνταν ως αντιυπερτασικό φάρμακο. Το ρακί ή άλλο οινοπνευματώδες ποτό, σε 
επίθεμα, προκαλούσε τοπική αναισθησία. Χρήση θεραπευτική είχαν οι βδέλλες, για 
ανανέωση του αίματος σε μολυσμένα σημεία του σώματος, επίσης ζωικά προϊόντα, όπως το 
λεύκωμα του αυγού για τα εγκαύματα630

                                                      
625 Ibid., 17-6-1933. 

. 

626 Cf. Το Φως, 2-9-1937. 
627 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-1-1937. 
628 Ibid., 2,4-2-1937. 
629 Ibid., 1-6-1937. 
630 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., προφορική μαρτυρία Άννας 
Γεωργαντοπούλου. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου 
Μάμα..., op. cit., μαρτυρία Π. Λαμπροπούλου. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. 
cit. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



Η άγνοια, θρησκοληψία, επιβίωση παραδόσεων συντηρούσαν, μέχρις ενός χρονικού 
σημείου εκπνοής της δεισιδαιμονίας, την προσφυγή σε γιατροσόφια. Ανάμεσα στους 
ορεσίβιους κτηνοτρόφους, οι οπισθοδρομικοί πίστευαν ότι οι ασθένειες στέλνονταν από το 
θεό, για δοκιμασία ή τιμωρία. Στη Χαλκιδική, η μάνα «σταύρωνε» το άρρωστο παιδί με μέλι, 
για να είναι γλυκιά η αρρώστια. Για τον πόνο των αυτιών, παρασκευαζόταν ποντικόλαδο, 
από μικρά ποντίκια μέσα σε λάδι, υπό συντήρηση για πολύ καιρό μέσα σε γυάλινο υποδοχέα. 
Για μία σειρά ασθένειες, χορηγούνταν σκευάσματα με συνοδεία λόγων και συμβολικών 
κινήσεων631. Στην Περαία, προσφέρονταν ευχές, ξόρκια, απόκρυφα λόγια για την ανάρρωση. 
Λύνονταν το μάτιασμα και τα μάγια. Η στελέχωση αγροτικού ιατρείου εκφύλλισε το 
φαινόμενο. «Υπήρχε ένας τοπικός γιατρός με πληρωμή, που σε έγδυνε πρώτα, και σε 
κοιτούσε. Έκανε τον μάμο [μαιευτήρας], έκανε τον οδοντίατρο, έκανε [τον] παθολόγο, 
γυναικολόγο όλες τις δουλειές τις έκανε ο ίδιος.632

Οι πρακτικοί γιατροί είχαν αποτελεσματικότητα, όταν η τέχνη δεν συνοδευόταν από 
δεισιδαιμονία. Στη Χαλκιδική, υπήρχαν πρακτικοί στον Πολύγυρο, Βάλτα [Κασσανδρεία], 
άλλα κεφαλοχώρια

» 

633. Για το δήγμα της έχιδνας, έκαναν τομές στο πάσχον σημείο, για ροή 
του αίματος και ταυτόχρονη απομάκρυνση του δηλητήριου,  και καυτηρίαζαν με πυρωμένο 
μαχαίρι την επιφάνεια για καταστροφή των μικροβίων. Για το κρύωμα, εφαρμόζονταν κοφτές 
βεντούζες. Ο θεραπευτής δημιουργούσε μικρές επιφανειακές τομές στο δέρμα της πλάτης, με 
φλεγόμενο βαμβάκι θέρμαινε το εσωτερικό της κάθε βεντούζας (με τη διαστολή, 
απομάκρυνση του αέρος) και τις προσκολλούσε στις τομές, για συγκέντρωση αίματος και 
ταυτόχρονη αφαίμαξη. Η σπουδαιότερη προσφορά της πρακτικής ιατρικής στο χωριό ήταν 
ιστορικά το λειτούργημα της μαίας. Η τεχνική του ξεγεννήματος της εγκύου διδασκόταν από 
τις παλιές στις νεώτερες. Ο εμπλουτισμός της γνώσης με την εμπειρία οδηγούσε τη μαία σε 
ανώτερο επίπεδο δεξιότητας, που αποτελούσε κεφάλαιο για την τοπική αγροτική κοινωνία. Η 
έκβαση δεν ήταν εγγυημένη, εάν ο τοκετός παρουσίαζε επιπλοκές. Η διάδοση της 
επιστημονικής ιατρικής δεν αναίρεσε την παράδοση του τοκετού στο σπίτι και το ρόλο της 
μαίας, εξαιτίας της ατέλειας των συγκοινωνιών634

 
. 

 
4.1.3. Διατροφικές συνήθειες. 
 
 
Οι επιλεγόμενες τακτικές στην επιλογή των τροφίμων και τρόπο κατανάλωσης αυτών 

δεν λάμβαναν υπόψη επιστημονικούς κανόνες υγιεινής, που ήταν άγνωστοι στους χωρικούς –
άλλωστε, καταχρηστικοί στις κοινωνικές συνθήκες εκείνης της δύσκολης εποχής–, όμως 
υπάκουαν σε θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές παραδόσεις, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, 
ανακύκλωναν τις εμπειρικές γνώσεις, ιατρικές, φαρμακευτικές, υγιεινολογικές. 

Η καθημερινή διατροφή υπάκουε σε δύο σκοπιμότητες, την οικονομική και υγιεινή. 
Στο σύστημα ανταλλαγής αγαθών, που ίσχυε μεταξύ των αγροτικών νοικοκυριών, τα πιο 
απλά τρόφιμα που ήταν διαθέσιμα προς κατανάλωση ήταν τα προϊόντα των δημητριακών 
(ψωμί), το σκόρδο, κρεμμύδι. Περαιτέρω, συνήθη είδη ήταν τα προϊόντα γάλακτος 
(τραχανάς, κουρκούτι)635. Οι μουσουλμάνοι κτηνοτρόφοι είχαν, στο διαιτολόγιο, παστουρμά, 
χυλό (κατσαμάκι), καλαμποκίσιο ψωμί (μπομπότα)636

                                                      
631 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 

. Ο τρόπος παρασκευής των τροφών 
αντανακλούσε τη μέριμνα για συντήρηση αυτών. Ανά τόπο, και αναλόγως των 
ιδιαιτεροτήτων, οι χωρικοί συμμερίζονταν ποικίλες διατροφικές προτιμήσεις. Οι γηγενείς του 
Ασβεστοχωρίου είχαν στο πρόγευμα ζεστό τραχανά και βραστό γάλα, με ψωμί. Η σύνθεση 
του καθημερινού τραπεζιού εξαρτιόταν από τα διαθέσιμα υλικά. Στο αύταρκες νοικοκυριό, 

632 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 
633 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
634 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
635 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
636 Cf. Burgel, «Αγροτικές..., op. cit., p. 201. 



εμφανίζονταν από όσπρια μέχρι και φρέσκα ψάρια από τη λίμνη Κορώνεια637. Στα χωριά της 
Χαλκιδικής, ο τραχανάς και τα όσπρια ήταν διαδεδομένα είδη διατροφής638. Όσοι 
καλλιεργούσαν μπαξέδες, είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν καρπούζια, πεπόνια, 
σταφύλια, σύκα. Οι πρόσφυγες στη Νέα Μηχανιώνα –ψαροχώρι–, είχαν στη θάλασσα το 
τελευταίο καταφύγιο639

 
. 

 
4.2. Εκπαίδευση. 
 
 
Η παιδεία στο χωριό, υπό το οθωμανικό καθεστώς, αναζητούσε ένα προορισμό, ως 

θεσμός με ρίζες στο διαφωτισμό μέσα σε περιβάλλον φεουδαρχικών δομών. Σε χριστιανικές 
κοινότητες της Μακεδονίας, η εκπαίδευση είχε ορισμένη παραδοσιακή ώθηση, με διάδοση 
του σχολικού θεσμού. Με παραχώρηση εσόδων της εκκλησίας, ενίσχυση με κοινοτικούς 
πόρους, συνδρομή των ευποροτέρων, λειτουργούσαν σχολικά ιδρύματα αρρένων και θηλέων 
(αρρεναγωγεία, παρθεναγωγεία), τετρατάξια ή εξατάξια, αστικές σχολές (με δύο ανώτερες 
τάξεις, εβδόμη και ογδόη), νηπιαγωγεία. Ιερείς, διδάσκαλοι, ενέχονταν στο μορφωτικό έργο 
που απευθυνόταν στη μάζα των μαθητών. Βαθμηδόν η ίδρυση σχολικών μονάδων 
αυξανόταν. Κάποιοι διδάσκοντες ήταν ανώτερου ηθικού αναστήματος, φιλάλληλοι προς τους 
χωρικούς, με αισθήματα για το παιδί640. Άλλοι πληθυσμοί, ορεσίβιοι κτηνοτροφικοί, πιο 
καθυστερημένοι, με επίγνωση ωστόσο της ανάγκης συγχρονισμού με το βήμα της νεώτερης 
εποχής, αντιλαμβάνονταν το ελλειμματικό της γενικής μόρφωσης μέσω εμπειρικής 
μετάδοσης γνώσεων (συζητήσεις) και αναπαραγωγής του μύθου (διηγήσεις), γι’ αυτό 
οργάνωναν στο περιβάλλον τους κατά τη θερινή περίοδο ευέλικτα συστήματα εκπαίδευσης 
(ανάγνωση, αριθμητική), που δεν παρεμπόδιζαν την παραγωγική δραστηριότητα. Οι μαθητές, 
στο σχολείο (καλύβι) ή υπαιθρίως, χάραζαν με τη χρήση μαχαιριού γράμματα και αριθμούς 
σε σανίδια ή κορμούς δένδρων, υπό τη διεύθυνση διδασκάλων που εξασφαλίζονταν επί 
πληρωμή από την τοπική κοινότητα641. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, εξελίχθηκαν 
συστήματα εκπαίδευσης πολλών ταχυτήτων. Στην περιοχή Πιερίας, στα πεδινά, η αμάθεια 
και ο αναλφαβητισμός βασίλευαν στη μάζα των χωρικών. Οι αρχιερείς υποστήριζαν ελλιπώς 
τα οικονομικά ενός υποτυπώδους σχολικού συστήματος, οι παπάδες δίδασκαν λίγα γράμματα 
στα παιδιά μέσα στο κτίσμα της εκκλησίας. Κατ’ εξαίρεση στην κώμη Κατερίνη δόθηκε 
προσοχή στην εκπαίδευση, με τη λειτουργία σχολικών μονάδων και αστικής σχολής 
(οκτατάξιο δημοτικό)642. Στην περίπτωση της Κουλακιάς [Χαλάστρα], παρά τον Αξιό 
ποταμό, η παρουσία ενός τοπικού ιερατικού κύκλου συνέβαλε στην αναβάθμιση της 
μόρφωσης των χωρικών. Δίδασκαν, εκτός από τους παπάδες, και λαϊκοί, μεταξύ τους 
γυναίκες643. Στα Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], η αρχική προσπάθεια μόρφωσης των παιδιών 
ανελήφθη από τον ιερέα, με προσωπικό κίνητρο και πρωτοβουλία, έως την ανέγερση 
υποτυπώδους διδακτηρίου και πρόσληψη γραμματοδιδάσκαλου από την κοινότητα. Η υλική 
υποδομή και το διδασκαλικό δυναμικό, μέχρι τον 20ό αιώνα, εμπλουτίσθηκαν644

                                                      
637 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 

. Στην 
ανατολική και νότια περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το σύστημα μόρφωσης των παιδιών 
επωφελήθηκε από το πλεονέκτημα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης μετά το 16ο-17ο αιώνα 

638 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρία Π. Λαμπροπούλου. 
639 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
640 Cf. παραδείγματα στα Καραδήμου, Βογατσικό..., op. cit., συνέντευξη Νίκη Βοϊδομάτη. 
Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. Γεωργοπούλου, Η ιστορία του Σιδηροκάστρου..., op. 
cit. 
641 Cf. Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. 
642 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. Ελευθεριάδου et al., Η ιστορία της Κατερίνης..., 
op. cit. 
643 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 
644 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 



στα μοναστικά κέντρα του Αγίου Όρους (Αθωνιάς Σχολή) και της Αγίας Αναστασίας 
Βασιλικών (σχολή Αγίας Αναστασίας). Η εκπαίδευση στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία] 
προωθήθηκε από τους ιερείς, μέχρι τη λειτουργία πεντατάξιου σχολείου με πληρωμή 
δασκάλου από κοινοτικούς πόρους και ανέγερση κτίσματος από τους δημογέροντες. 
Πειθαναγκάσθηκε η εταιρεία Αλλατίνι να προσφέρει οικοδομικά υλικά παραγωγής των 
εργοστασίων της –κεραμίδια και τούβλα–645. Τα Βασιλικά διέθεταν παράδοση εκπαίδευσης 
από το 19ο αιώνα646. Στο χωριό Αδάμ, λειτούργησε σχολείο με πρωτοβουλία καλόγερου, ο 
οποίος δίδασκε εκτός των άλλων βυζαντινή μουσική. Οι μαθητές στεγάζονταν πρόχειρα σε 
ένα παλιό οίκημα, μέχρι την ανέγερση πετρόκτιστου647. Στην περιοχή Χαλκιδικής, ιδρύθηκαν 
πολύ νωρίς σχολικές μονάδες στα χωριά Πολύγυρος, Βάλτα [Κασσανδρεία], Νικήτη, 
Ίσβορος [Στρατονίκη], Λιαρίγκοβα [Αρναία], αργότερα στο Νεοχώρι και άλλα χωριά, με την 
υλική υποστήριξη των κοινοτήτων. Στον 20ό αιώνα, λειτουργούσαν σχολεία μονοτάξια έως 
οκτατάξια με νηπιακά τμήματα, στελεχωμένα με διδασκάλους. Φοιτούσαν εκατοντάδες 
παιδιά –άρρενα και λίγα θήλεα–, παρακολουθώντας πρόγραμμα του οποίου ο κορμός 
περιλάμβανε ανάγνωση, γραμματική, θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσική πειραματική, 
αριθμητική και γεωμετρία, χειροτεχνία, ιχνογραφία, καλλιγραφία, ωδική, τουρκική γλώσσα. 
Κτίσθηκαν διδακτήρια, τα οποία εξοπλίσθηκαν με όγκους διδακτικών βιβλίων. Παρά την 
οικονομική δυσπραγία, διανέμονταν βιβλία στους απόρους και ορφανούς δωρεάν. Η Σχολή 
Πολυγύρου είχε αναγορευθεί, το 19ο αιώνα, σε πόλο συγκέντρωσης μαθητών της ευρύτερης 
περιφέρειας, προσελκύοντας επίσης παιδιά Οθωμανών αξιωματούχων και τσιφλικούχων. 
Αντλούνταν έσοδα μέσω της εκκλησίας –σε αντιστοιχία με τους όρους φεουδαρχικής 
εκμετάλλευσης της οθωμανικής υπαίθρου– από τα μισθώματα χειμερινών και θερινών 
βοσκών, προσωπική εργασία των κατοίκων (αγγαρεία), προσφορές που καταβάλλονταν από 
τις αθωνικές μονές –κάτοχοι μετοχίων–, είσπραξη μεριδίου από το φόρο της δεκάτης648

 
.  

Στο νέο κοινωνικό καθεστώς μετά το 1912, η απαντοχή των λαϊκών κοινωνικών 
στρωμάτων δεν βρισκόταν πλέον μόνο στο θρήσκευμα. Αναπτύχθηκαν οι αξίες του αστικού 
συστήματος. Η επαγγελία της παιδείας για όλους συμπλήρωσε την ευλάβεια προς το δόγμα. 
Μία ιδιομορφία προστέθηκε ως χαρακτηριστικό σε πολιτιστικά στρώματα των αυτοχθόνων, η 
φιλομάθεια. Ιδρύθηκαν στην ύπαιθρο δημοτικά σχολεία, που περιεβλήθησαν με την επίνευση 
μερίδας των αγροτών για την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου της νέας γενεάς. Στην 
προσπάθεια απόκτησης μορφωτικού κεφαλαίου, ευρύτερες ομάδες πέραν του πυρήνα των 
προνομιούχων στρωμάτων επένδυσαν στη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Ενδεικτικά, στο 
σχολείο της Αρναίας, στον 20ό αιώνα έως το 1922, οι αυτόχθονες γονείς μαθητών είχαν σε 
αυξημένη αναλογία το επάγγελμα του μελισσοκόμου, γεωργού, κτηνοτρόφου. Ασκούσαν 
επίσης το επάγγελμα του αμπελουργού, κηπουρού, κτηματία, του αρτοποιού, ζαχαροπλάστη, 
οινοποιού, βαφέα, γανωτή, κτίστη, εργάτη, του εμπόρου, ξενοδόχου, παντοπώλη, ράπτη, 
φωτογράφου δασοφύλακα, αγροφύλακα, αλευροπώλη, καφεπώλη, αγωγιάτη, ιερέα649

                                                      
645 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit., πληροφορίες Γιαννούλα 
Κεχαγιά (γεν. 1905). 

. Το 
1925, στην υποδομή της εκπαίδευσης στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης ανήκαν 30 δημοτικές 
σχολές, 3 γυμνάσια (2 αρρένων και 1 θηλέων), 1 πρακτικό λύκειο, 2 διδασκαλεία (1 αρρένων 
και 1 θηλέων), 1 ανώτερο παρθεναγωγείο, 3 ιδιωτικές σχολές, επίσης ξένες σχολές –προϊόν 
του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της περιοχής (7 γαλλικές, 3 ιταλικές, 14 ισραηλιτικές, 1 

646 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Βιβλίον 
Ανεγνωρισμένων Σωματείων, Νο 24, Αδελφότης η Θεοτόκος, ημερομηνία αναγνώρισης 14-1-
1915. Ήταν παλαιό σωματείο, ιδρυθέν το 1888. Δημιουργήθηκε τυπικώς, για να πληροί τους 
όρους της ελληνικής νομοθεσίας, από 6 ιδρυτικά μέλη, με έδρα τα Βασιλικά. Πρόεδρος 
εξελέγη ο Φίλιππος Σαραφιανός. Καταστατικά επεδίωκε την αλληλοβοήθεια και υποστήριξη 
των σχολείων (ibid.). 
647 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit.  
648 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
649 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 



γερμανική,  3 αμερικανικές, 2 ρουμανικές, 2 αρμενικές)–. Στην ίδια περιοχή και στα γύρω 
μέρη, λειτουργούσαν 8 γυμνάσια (στη Βέροια, Κατερίνη, Πολύγυρο, Κιλκίς, Γιαννιτσά, 
Έδεσσα, Σέρρας, Σιδηρόκαστρον), 9 ημιγυμνάσια (στη Νάουσα, Κιλκίς, Λιτόχωρον, 
Λαγκαδά, Μπάλτζα [Μελισσοχώριον], Ασβεστοχώριον, Επανωμή, Λιαρίγκοβα [Αρναία], 
Βάλτα [Κασσανδρεία]), 1 παρθεναγωγείο (στη Βέροια), 1 ιεροδιδασκαλείο (Αγίας 
Αναστασίας). Η Μακεδονία διέθετε συνολικά, το 1925-1926, 2.645 διδάσκαλους και 
καθηγητές, 63.715 μαθητές. Κατά το σχολικό έτος 1926-1927, τα δημόσια γυμνάσια ήταν 22 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης συν 3 στη Χαλκιδική. Υπηρετούσαν 170 καθηγητές (εκ των 
οποίων οι 15 στη Χαλκιδική), οι 27 εξ αυτών γυναίκες. Σε αυτά τα διδακτήρια φοίτησαν, το 
ίδιο σχολικό έτος, 4.410 μαθητές (οι 414 στη Χαλκιδική). Εισοδηματικά, οι οικογένειες των 
παιδιών στις αγροτικές περιοχές είχαν έσοδα ιδίως από αγροτικές εργασίες και από 
δραστηριότητες στον τριτογενή τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες). Μολονότι επιτεύχθηκε 
βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, η παιδεία δεν έπαυσε, στα τέλη της 
δεκαετίας 1920, να συνιστά δραματική κοινωνική παράμετρο, αντανακλώσα τη γενικότερη 
μορφωτική καθυστέρηση της χώρας650. Σε πανελλήνια κλίμακα, το 1928, επί πληθυσμού 
4.891.306 κατοίκων (άνδρες 2.418.576 και γυναίκες 2.472.730), η αναλογία των 
αναλφάβητων ήταν 40,91% (άνδρες 23,47%, γυναίκες 57,97%). Στη Μακεδονία, η εικόνα 
ήταν χειρότερη, επί πληθυσμού 1.097.693 (άνδρες 554.551, γυναίκες 543.142) οι 
εγγράμματοι ήταν μόνο 621.139 (αγράμματοι 476.554, αναλογία 43,41%). Οι αναλφάβητες 
γυναίκες ήταν 327.074 (60,22% του συνόλου των γυναικών της Μακεδονίας) και οι 
αναλφάβητοι άνδρες 149.480 (26,96%). Η κατάσταση μπορούσε να θεωρηθεί σχετικά 
καλύτερη μονάχα σε σύγκριση με τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές, όπως η Θράκη όπου, 
επί πληθυσμού 230.965 κατοίκων (άνδρες 117.375, γυναίκες 113.590), οι αναλφάβητες 
γυναίκες ήταν 73,49% του συνόλου των γυναικών της Θράκης, οι άνδρες 48,24%. Στην 
επαρχία Θεσσαλονίκης (αστική και ύπαιθρος περιοχή), υπήρξε μία βελτίωση της 
εκπαίδευσης έως το 1930. Το 1920, επί 177.467 κατοίκων οι αναλφάβητοι ήταν το 46,28% 
(82.095 άτομα), ενώ το 1928, επί 261.075 κατοίκων το 33,46% (87.360 άτομα). Ομοίως μία 
βελτίωση παρατηρήθηκε και στις καθαρά αγροτικές περιοχές. Στην περιοχή Λαγκαδά, το 
1920, επί 31.704 κατοίκων το 70,67% (22.405 άτομα) ήταν αναλφάβητοι, ενώ το 1928 μόνο 
το 51,15% (επί 35.614 κατοίκων, 18.217 άτομα). Στην περιοχή Χαλκιδικής, το 1920, επί 
33.621 κατοίκων οι αγράμματοι ήταν το 54,21% (18.227), ενώ το 1928 μόνο το 42,54 (επί 
36.454 κατοίκων, 15.509). Στην περιοχή της Αρναίας, το 1928, η αναλογία ήταν ακόμη πιο 
μικρή, 41,06% (επί 14.186 κατοίκων, αγράμματοι οι 5.825). Στις ημιαστικές περιοχές, η 
προσπάθεια μόρφωσης των πολιτών ήταν περισσότερο αποτελεσματική, ιδίως στους άρρενες. 
Στην κοινότητα Πολυγύρου, το 1928, επί 2.868 δημοτών οι αγράμματοι ήταν 29,60% (849), 
αναλυτικά επί 1.550 αρρένων αναλφάβητοι οι 313 –αναλογία 20,19%– και επί 1.318 θηλέων 
οι 536 –αναλογία 40,67%–651

Η σταθεροποίηση των προσφύγων στα νέα χωριά έφερε στο προσκήνιο την 
αναγκαιότητα αποκατάστασης της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η πρόσληψη των 
πρεσβυτέρων για το σχολείο είχε αναφορές σε μνήμες εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου. Στο 
παράδειγμα της Ανατολικής Ρωμυλίας, το εκπαιδευτικό πλαίσιο περιλάμβανε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα πρώτης βαθμίδας (νηπιαγωγεία, μονοθέσια γραμματοδιδασκαλεία, τριτάξια ή 
τετρατάξια σχολεία αρρένων, τριτάξια παρθεναγωγεία), δεύτερης βαθμίδας (τετρατάξια 
γυμνάσια, διτάξια ή τριτάξια σχολεία προσαρτημένα ως ανώτερο τμήμα στα σχολεία 
στοιχειώδους εκπαίδευσης ή ως προκαταρκτικό τμήμα στα γυμνάσια), ανώτερης εκπαίδευσης 
(παραδείγματος χάριν Ζαρίφεια διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως, Ζάππειον παρθεναγωγείον 
Αδριανουπόλεως, Γαϊτανάκεια εκπαιδευτήρια Μαδύτου, Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια 
Επιβατών). Πολυάριθμοι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι είχαν αξιόλογες βιβλιοθήκες

. 

652

                                                      
650 Cf. DS, M 443, N° 17, 893-950, Robert Fernald to State Dept. - Washington, Salonica 21-
11-1927, 58 pp. 

. Στο 
παράδειγμα της Μηχανιώνας, κάτοικοι εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη είχαν 
συστήσει σύλλογο που χρηματοδοτούσε τις σπουδές μαθητών του χωριού στις ανώτερες 

651 Στοιχεία στατιστικής υπηρεσίας (ίδιοι υπολογισμοί). 
652 Cf. Αραμπατζή, Μεσημβρία..., op. cit. 



σχολές της Αθήνας, με επιτυχίες στην ανάδειξη επιστημόνων και ιερωμένων653. Στις 
διαδικασίες για την ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων στα παλαιά χωριά της περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, το κτιριακό επιλύθηκε αρχικά εκ των ενόντων. Στεγάσθηκαν, μαθητές και 
διδάσκαλοι, σε αποθήκες της οθωμανικής εποχής, πρόχειρα καταλύματα, μουσουλμανικά 
τεμένη, στις εκκλησίες (αυτές επίσης λειτούργησαν σε διαθέσιμους στεγασμένους χώρους). 
Ο αριθμός των διδακτηρίων παρέμενε ανεπαρκής για το πλήθος των παιδιών και απαιτήθηκε 
η φοίτηση εκ περιτροπής, με πρωινά και απογευματινά τμήματα, έως ότου ανεγερθούν νέα 
κτίρια. Το 1925, το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής υποδομής εξακολουθούσε να αποτελείται 
από κτίρια ημικαταστραμμένα, άλλα ετοιμόρροπα. Σε χωριά και προσφυγικούς 
συνοικισμούς, τα παιδιά παρέμεναν αγράμματα, διότι τα σχολεία ήταν ρημαγμένα, χωρίς 
κεραμίδια, πόρτες, παράθυρα. Στην περιοχή Καλαμαριάς, στο μοναδικό σχολείο, τα 
προσφυγόπουλα μαθητές προσέρχονταν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, διότι ήταν 
υπεράριθμα σε σχέση με το μέγεθος της αίθουσας διδασκαλίας654

Κατά τόπους, στην εγγύς περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η κυβερνητική υποτίμηση του 
ζητήματο ς της παιδείας και η αδράνεια στην παρο χή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προ ς το υς 
γηγενείς και μικτούς –αυτόχθονες και προσφυγικούς– πληθυσμούς αναπαρήγαγε φαινόμενα 
υπανάπτυξης. Στα χωριά και συνοικισμούς πέριξ της Κατερίνης, τα σχολεία του Κάτω 
Αγιάννη, του Κουλουκουρίου [Σβορώνος], Κεραμιδίου, Βρωμερής [Καλλιθέα], Στουπιού 
[Νέα Έφεσσος], Γανόχωρας και άλλων βρίσκονταν σε απελπιστική στασιμότητα, με 
περιορισμένο διδακτικό προσωπικό (ελάχιστοι διδάσκαλοι για χιλιάδες εγγεγραμμένους 
μαθητές). Στην κώμη Κατερίνη, όπου το ένα από τα τρία δημοτικά σχολεία ξεκίνησε από το 
σχολικό έτος 1924-1925 σε ένα ξύλινο παράπηγμα, τα πάγια έξοδα (έπιπλα, πίνακες), 
λειτουργικά (θέρμανση, μισθοδοσία δημοδιδασκάλων) και αναλώσιμα καλύπτονταν από τη 
δημαρχία υποτυπωδώς και όχι μονίμως. Ελλείψει θρανίων, μαθητές κάθονταν στο δάπεδο. Οι 
άποροι κάτοικοι εκλιπαρούσαν τις υπηρεσίες για βιβλία για τα παιδιά τους. Οι σχολικές 
επιτροπές αγωνίζονταν κατά της γραφειοκρατίας για την εξασφάλιση κάρβουνου και 
καυσοξύλων, υαλοπινάκων, μεροκάματων για την επισκευή αποχωρητηρίων και 
αποκατάσταση σπασμένων θρανίων, βουλωμένων θερμαστρών, οι γονείς εκτελούσαν 
οικοδομικές εργασίες με προσωπική εργασία και αυτεπιστασία

. Η ειρήνη και οικονομική 
αναβάθμιση στα χρόνια 1922-1940 επέτρεψε ορισμένη πρόοδο και οικοδόμηση μόνιμων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

655. Στο Πλατύ –στα έλη του 
ποταμού Λουδία–, αμιγές προσφυγικό χωριό, οι κάτοικοι εκ Καππαδοκίας, εμφορούμενοι 
από πνεύμα προσήλωσης στο μύθο (διήγηση) της καταγωγής από το Μέγα Βασίλειο και την 
κουλτούρα της μόρφωσης, έθεσαν τα νέα θεμέλια της παιδείας σε πρόχειρη παράγκα, στο 
σιδηροδρομικό σταθμό, και εμπιστεύθηκαν τα παιδιά σε ένα δάσκαλο και μία διδασκάλισσα. 
Το 1931 ανεγέρθηκε διδακτήριο με τρεις αίθουσες και λειτούργησε εξατάξιο σχολείο με 
κοινή διδασκαλία ανά δύο τάξεις. Τα παιδιά, ανυπόδητα, προσέρχονταν με μία πλάκα και 
κονδύλι, επίσης με ένα μολύβι με σκληρό γραφίτη για να μη αναλώνεται γρήγορα. Πολλά 
παιδιά προσπαθούσαν να διατηρήσουν σε δύο τάξεις το ίδιο μολύβι.  Η στάση των 
διδασκόντων ήταν αυταρχική, καλυμμένη όπισθεν της αυστηρότητας, με τρομοκράτηση των 
παιδιών και ξυλοδαρμούς656. Στη Νέα Μεσημβρία, γειτονικό προσφυγικό χωριό, η ίδια έφεση 
στα γράμματα ικανοποιήθηκε με στέγαση σε προσωρινό παράπηγμα, έως την αποπεράτωση 
σχολικού κτιρίου το 1931 και λειτουργία τετρατάξιου σχολείου657. Οι γηγενείς της 
Κουλακιάς [Χαλάστρα], στην όχθη του Αξιού, διατήρησαν την εκπαιδευτική παράδοση του 
χωριού με τη λειτουργία τριτάξιου σχολείου, στελεχωμένου, μετά το 1922, από μία δασκάλα 
πρόσφυγα, εν μέσω δυσκολιών επιβίωσης και απόσπασης των παιδιών από τη μόρφωση για 
την κάλυψη της δουλειάς στο μαντρί και στο χωράφι658

                                                      
653 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 

. Στα Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], οι 

654 Cf. Ριζοσπάστης, 11-6-1925. 
655 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. Ελευθεριάδου et al., Η ιστορία της Κατερίνης..., 
op. cit. 
656 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit., στοιχεία συνεντεύξεων. 
657 Cf. Αραμπατζή, Μεσημβρία..., op. cit. 
658 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 



ντόπιοι εξασφάλισαν την ποιότητα της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή αποκλειστικά 
δασκάλων απόφοιτων διδασκαλείων.  Οι ανάγκες του αυξημένου μαθητικού πληθυσμού και 
οι φθορές στο παλιό διδακτήριο υποχρέωσαν την κοινότητα, το 1931, να προβεί σε ανέγερση 
εξαθέσιου σχολείου659. Στο Ασβεστοχώριον, στο δημοτικό σχολείο, ο πόθος των αυτοχθόνων 
για προσφορά μόρφωσης δεν ανέκοπτε την πλημμελή παρακολούθηση των μαθημάτων από 
τους μαθητές και την απασχόληση στις δουλειές των γονέων. Η γειτνίαση με τη 
Θεσσαλονίκη έδωσε κίνητρο στους επιμελέστερους για συνέχιση των σπουδών, στο 
γυμνάσιο στην πόλη660. «... Έπρεπε να περάσουμε μέσα από το βουνό με τα πόδια και να 
κάνουμε μιάμιση ώρα περίπου. Ξεκινούσαμε όλα τα παιδιά του χωριού για να πάμε μαζί, να 
μην είμαστε μό νοι.  Πάντως θυμάμαι μία φο ρά είχα αργήσει και δεν πρό λαβα το υς 
συμμαθητές μου και πήγα μόνη, κοπέλα τότε, μέσα από το δάσος.661» Στο χωριό 
Καπουτζήδες [Πυλαία], υφίστατο η ίδια μαθητική ταλαιπωρία. «Τα κορίτσια δεν 
μπορούσαμε να πάμε στο γυμνάσιο, γιατί δεν είχε τότε συγκοινωνία, πήγαιναν τότε σχολείο 
το  πρωί και απόγευμα με τα πόδια.  Τα κορίτσια πώς θα γύριζαν βράδυ μόνα τους; Ενώ τα 
αγόρια μπορούσαν να πάνε παρέα όλοι μαζί.662» Πολλά παιδιά –τα φτωχά, ορφανά– 
εγκατέλειπαν το δημοτικό σχολείο πριν από την αποφοίτηση. Οι τελευταίες τάξεις είχαν λίγα 
παιδιά. Το κτιριακό οξύνθηκε, κατά τη γερμανική κατάκτηση, όταν οι δυνάμεις κατοχής 
κατεδάφισαν το μισό κτίσμα του σχολείου για τη διάνοιξη δρόμου προς το Αρσακλή 
[Πανόραμα]663. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Καλαμαριάς, οι κάτοικοι 
εγκατέστησαν το πρώτο σχολείο σε παράπηγμα, με διαχωριστικά για τις έξι τάξεις και ένα 
έβδομο χώρο για παραμονή των διδασκάλων. Επικρατούσε το αδιαχώρητο, με εκατοντάδες 
μαθητές, και, το 1925, το σχολείο μεταφέρθηκε σε θάλαμο, που διέθετε τέσσερις αίθουσες 
και ένα γραφείο. Δεύτερο ίδρυμα, το 1927, εξυπηρέτησε την παράλια περιοχή στο Νέον 
Ρύσιον Αλιέων (Αρετσού) και τρίτο, το 1937, στο Καραμπουρνάκι. Προσέρχονταν εξίσου τα 
τέκνα της μεγάλης τοπικής μάζας η οποία, στην ταχεία διαστρωμάτωση του πληθυσμού –
μετά την εγκατάσταση και ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων– σε διακριτές κοινωνικές 
ομάδες, παρέμεινε φτωχή. Συγχρωτίζονταν οι οικογένειες των εργατών, εργολάβων, 
οικοδόμων, εμπόρων, ναυτών, αλιέων, πλοιοκτητών, παντοπωλών, αρτοποιών, ραπτών, 
υποδηματοποιών. Η φροντίδα μόρφωσης των παιδιών χωρίς διάκριση φύλου ήταν 
αξιοσημείωτη. Το τμήμα θηλέων του αμερικανικού κολλεγίου Ανατόλια, εν λειτουργία μετά 
το 1924 σε κτίσμα στο χώρο πέρα από το μύλο Αλλατίνι προς το Καραμπουρνάκι, ήταν 
απομονωμένο από την τοπική κοινωνία, με παιδιά μη κατοίκους της περιοχής. Στη φοίτηση, 
εμφανιζόταν μία αναλογία αποτυχίας, ένας στους 12 απορρίπτονταν και ένας στους 20 έμενε 
ανεξεταστέος664. Δεν υπήρξε πρόνοια για γυμνάσιο. Οι μαθητές μετέβαιναν μετά το 1938 στο 
πλησιέστερο της πόλεως Θεσσαλονίκης –το 5ο γυμνάσιο, στεγαζόμενο στη βίλα Καπαντζή–
665. Στην ακτή Θερμαϊκού, η σχολική λειτουργία συναντούσε προσκόμματα. «Κουβαλούσαμε 
όλοι από ένα ξύλο. Είχαμε σόμπα μέσα και πήγαινε κάποιος πιο νωρίς και την άναβε. Έβαζε 
[ο δάσκαλος] έναν επιμελητή ας πούμε και πήγαινε και την άναβε τη σόμπα και εμείς όταν 
πηγαίναμε φέρναμε ένα ξύλο για τη σόμπα κομμένο, έτοιμο, και την περνούσαμε. Αλλά 
έκανε κρύο πάλι. . . Στη μέση ήταν η σό μπα και η δασκάλα η καημένη στα διαλείμματα 
πήγαινε κοντά στην σόμπα και εμείς μαζευόμασταν γύρο από τη σόμπα στο διάλειμμα.666

                                                      
659 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 

» 
Στη Χαλκιδική, η μητρόπολη Κασσανδρείας, η οποία παρακινούσε ηθικά τους χωρικούς να 
ιδρύουν σχολεία, ενεθάρρυνε τους κατοίκους του χωριού Αγίου Μάμα, το 1930, να φτιάξουν 
τοπικό διδακτήριο. Έως τότε, οι 100 περίπου μαθητές μετέβαιναν στη γειτονική Όλυνθο. Το 

660 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
661 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., μαρτυρία Ελένη 
Σακαλή. 
662 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
663 Ibid. 
664 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., μαρτυρίες Ανέστης Σαββόπουλος, Ισίδωρος 
Χατζηκωστής. 
665 Ibid. 
666 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 



1938, αντικαταστάθηκε το οικοδόμημα με νέα πετρόκτιστη κατασκευή. Η διδασκαλία ήταν 
τμηματική, το πρωί και απόγευμα. Οι μαθητές πήγαιναν στο σπίτι για φαγητό και επέστρεφαν 
όταν σήμαινε η καμπάνα της εκκλησίας. Διδάσκονταν ανάγνωση, αριθμητική, γεωγραφία, 
θρησκευτικά, ιστορία. Οι μικροί μαθητές ανταποκρίνονταν μόνοι στις σχολικές υποχρεώσεις, 
άνευ βοήθειας από την οικογένεια, στο περιβάλλον της σκληρής ολοήμερης εργασίας των 
γονέων και έλλειψης σε αυτούς στοιχειώδους κατάρτισης. Επαναλαμβάνονταν οι 
αντιπαιδαγωγικοί, βάρβαροι σωφρονισμοί υπό τη μορφή της διδασκαλικής αυστηρότητας, οι 
ξυλοδαρμοί με τη βέργα, για την αναπλήρωση του μορφωτικού κενού, χωρίς συμβολή στην 
ενθάρρυνση του παιδιού να αγαπήσει τη μάθηση. Κατά την περίοδο της κατοχής, το σχολείο 
επιτάχθηκε. Ολιγάριθμη μερίδα συνέχισε τη φοίτηση πηγαίνοντας πεζή στο σχολείο του 
γειτονικού χωριού Πορταριά667. Στο Νεοχώρι, το παλιό σχολείο μεταστεγάσθηκε, το 1930, σε 
νέο, πέτρινο κτίσμα. Ο εξοπλισμός των μαθητών ήταν ένα τετράδιο στο οποίο έγραφαν με 
πένα και μελάνι. Μοιράζονταν μεταξύ τους μερικά βιβλία. Ορισμένα παιδιά συνέχισαν 
σπουδές στο γυμνάσιο στην Αρναία, αντιμέτωπα με το δύσβατο των δρόμων668. Στον 
Πολύγυρο, η εκπαιδευτική δραστηριότητα ανατράπηκε, στη διάρκεια των πολέμων, και η 
υποδομή συρρικνώθηκε από κρατικές καταλήψεις χώρων για άλλες υπηρεσίες. Μόλις το 
1925 κατόρθωσε το γυμνάσιο να επανεύρει την προηγούμενη γονιμότητα, με την 
αποπεράτωση σύγχρονου διδακτηρίου. Διέθετε έξι αίθουσες διδασκαλίας, δύο γραφεία και 
εργαστήριο φυσικής και χημείας. Λειτούργησε ως μικτό ίδρυμα και προσήλκυσε παιδιά από 
τη γειτονική περιφέρεια, διπλασιάζοντας το μαθητικό δυναμικό (κατά μέσο όρο, 200 άτομα 
ετησίως). Στη δεκαετία 1930, οι ντόπιοι ήταν λιγώτεροι από τους μισούς. Οι τόποι μόνιμης 
κατοικίας των υπολοίπων ήταν ο Βάβδος, Γαλάτιστα, Ταξιάρχης, Παλαιόκαστρο, Βραστά, 
Ζερβοχώρια, Παρθενών, Συκιά, χωριά Κασσάνδρας, χωριά Σιθωνίας (Άγιος Νικόλαος, 
Νικήτη, Ορμύλια) και άλλο ι.  Παρά την αύξηση του αριθμού μαθητών, η αναλογία ως 
ποσοστό του πληθυσμού Χαλκιδικής, που είχε εκτιναχθεί μετά την εγκατάσταση προσφύγων 
στα τσιφλίκια και μοναστηριακά μετόχια, υπολειπόταν, εξαιτίας της καθυστέρησης 
προσαρμογής των ανθρώπων και επιβίωσης στις ελώδεις περιοχές της δυτικής Χαλκιδικής. 
Σημαντικό μέρος των μαθητών εγκατέλειπαν τις σπουδές πριν από την αποφοίτηση669

Στην κλίμακα της κρατικής πολιτικής, όπως αυτή διαμορφωνόταν από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις

. 

670, και των οικονομικών προτεραιοτήτων, ιδίως μετά την κρατική χρεωκοπία 
του 1932, η στελέχωση των σχολείων της υπαίθρου παραπέμφθηκε εις τας καλένδας. Σε μία 
περίπτωση, το 1933, αποφασίσθηκε από το επιτελείο του γενικού διοικητή Φ. Δραγούμη η 
κάλυψη κενών θέσεων στα νηπιαγωγεία με διορισμό 55 νηπιαγωγών και οι διορισμοί 
δημοδιδασκάλων για κάλυψη ελλείψεων στη δημοτική και μέση εκπαίδευση671. «Από άποψη 
σχολικών κτιρίων η κατάσταση μάλλον δεν είναι ευχάριστη». Για παράδειγμα, το κτίσμα της 
τετρατάξιας δημοτικής σχολής Καλαμαριάς χρειαζόταν αποπεράτωση και κατασκευή 
αποχωρητηρίων672. Αποφασίσθηκε «... να ανεγερθούν καινούργια όπου λείπουν παντελώς, να 
επισκευασθούν και να αποπερατωθούν όσα παρουσιάζουν προβλήματα και να 
συμπληρωθούν όσα έχουν λειτουργικές ανάγκες»673

                                                      
667 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 

. Το 1934, επιχειρήθηκε η επανέναρξη 
λειτουργιών και ένταξη προσωπικού στα σχολεία των σεισμόπληκτων περιοχών Χαλκιδικής 

668 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
669 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
670 Για το ειδικότερο θέμα της στάσης του ελληνικού κράτους, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, 
επί του ζητήματος της εκπαίδευσης των μειονοτικών ομάδων, cf. Κωστής Α. Τσιούμης, Ιστορία 
και εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων στην Ελλάδα (1919-1945), Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2005, 
passim. Για την επιζητούμενη εθνική ομογενοποίηση των πληθυσμών, id., Ο Μικρός «Άλλος», 
Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2005, pp. 25-36.  
671 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 26-10-1933. 
672 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-2-1933. 
673 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 26-10-1933. 



και Θεσσαλονίκης674. Κονδύλια αναζητήθηκαν, το 1936, για διορισμό δασκάλων στη Νέα 
Κρήνη, Νέον Ρύσιον, Κουρή, Κατιρλή675

 
. 

Οι όροι διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξελίχθηκαν συν τω χρόνω με 
υιοθέτηση ενός βαθμού ομοιομορφίας –στο μέτρο που τηρούνταν οι οδηγίες και κανονισμοί 
του υπουργείου παιδείας–, ταυτόχρονα με την ανάδειξη ιδιοτυπιών στο κάθε χωριό.  

Στο παράδειγμα του χωριού Σέδες [Θέρμη],  ο ι μαθητές με τη συμπλήρωση των 6 
ετών εντάσσονταν στο σχολικό σύστημα. Αγόρια και κορίτσια, μορφώνονταν στα μαθήματα 
επί 6 χρόνια. Στη νέα γενεά, ήταν ολιγάριθμοι οι εναπομείναντες αναλφάβητοι.  

Στο παλαιό χωριό, δεν υπήρχε διδακτήριο. Το χρησιμοποιηθέν κτίσμα ήταν 
ακατάλληλο, σύμφωνα με γνωματεύσεις μηχανικών. Η ανοικοδόμηση επέτρεψε τη σχολική 
λειτουργία. Συνίστατο από δύο αίθουσες διδασκαλίας, με ένα επιπλέον χώρο (γραφείο), 
εξωτερικά αποχωρητήρια και αυλή. Λειτούργησε αρχικά ως διθέσιο, αργότερα μετατράπηκε 
σε τριθέσιο, με νηπιαγωγείο. Όσα παιδιά επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές, πήγαιναν 
στο γυμνάσιο των Βασιλικών ή στη Θεσσαλονίκη. 

Στον εξοπλισμό, στοιχειώδη, ωστόσο επαρκή για τις τότε συνθήκες, 
περιλαμβάνονταν τα θρανία, η έδρα του διδασκάλου (τραπέζι και καρέκλα) με το κουδούνι 
(ειδοποίηση για το διάλειμμα) αφημένο επάνω, η θερμάστρα. Υπήρχαν στην αίθουσα ένας 
μαυροπίνακας, κιμωλίες, ο σπόγγος (φυσικό σφουγγάρι) για τη σάρωση της επιφάνειας του 
πίνακα και απομάκρυνση των ιχνών της κιμωλίας, άβαξ (αριθμητήριο), όργανα γεωμετρίας 
(γνώμων, διαβήτης), ένας χάρτης της Ελλάδος, ιχνογραφήματα των παιδιών αναρτημένα 
στους τοίχους.  

Τα προσωπικά εργαλεία του μαθητή ήταν η πλάκα με το μολυβδοκόνδυλο, το 
τετράδιο και το μολύβι, τα βιβλία. Τα τετράδια και βιβλία καπλαντίζονταν, με φύλλο (κόλλα) 
καπλαντίσματος εάν ήταν διαθέσιμο ή με παλιές εφημερίδες. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα 
βοηθητικά βιβλία για όλα τα μαθήματα και ο δάσκαλος έγραφε στον πίνακα σημειώσεις, που 
αντέγραφαν οι μαθητές στα τετράδια. Πολλές οικογένειες, κωλυόμενες οικονομικά, 
καθυστερούσαν να αγοράσουν τα βιβλία ή δεν τα αγόραζαν διόλου. Άλλες επιχειρούσαν να 
τα προμηθευθούν με ανταλλαγές με αγροτικά προϊόντα. Για να αποφύγουν επίσης το έξοδο 
της σχολικής τσάντας, οι μάνες είχαν αυτοσχεδιάσει κατασκευές από πανί,. Ένα ύφασμα 
διπλωνόταν σε τετράγωνο σχήμα, ραβόταν τριγύρω και στο επάνω μέρος τοποθετούνταν δύο 
χερούλια.  

Η διδακτική στόχευε στην εκμάθηση, στην πρώτη τάξη, ανάγνωσης και γραφής, με 
εργαλείο το βιβλίο Αναγνωστικό, με τη μέθοδο του συλλαβισμού. Προστίθεντο βαθμηδόν 
στις επόμενες τάξεις τα μαθήματα ιστορίας, έκθεσης, πατριδογνωσίας, αριθμητικής και 
γεωμετρίας, θρησκευτικών, φυσικής πειραματικής, φυσικής ιστορίας [φυτολογία - ζωολογία], 
ωδικής, καλλιγραφίας, γυμναστικής, ιχνογραφίας και των άλλων του προγράμματος του 
υπουργείου παιδείας. Στην ιστορία εξετάζονταν τα έπη του Ομήρου, η «επανάσταση του 
1821». Η αυστηρότητα διακατείχε τους δασκάλους –περισσότερο από τις γυναίκες 
διδασκάλισσες–. Ο πολιτισμός της εποχής, με τον ξυλοδαρμό των μικρών από τους γονείς 
συνηθισμένο μέσα στα σπίτια, είχε μεταφερθεί στη σχολική αίθουσα. Οι μαθητές υπέμεναν 
αδιαμαρτύρητα τη σωματική τιμωρία. Η διαδικασία προέβλεπε την κλήση του μαθητή στον 
πίνακα, όπου, όρθιος, απήγγελλε το μάθημα. Εάν κατά την εξέταση αποδεικνύονταν 
αδιάβαστοι, δέχονταν τα κτυπήματα του δάσκαλου στις παλάμες με βέργα καμωμένη από 
ξύλο κρανιάς. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές των τελευταίων τάξεων καλούνταν 
να συμμετάσχουν σε εξετάσεις. 

Οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο καθημερινά δύο φορές, το πρωί επί τετράωρο και 
το απόγευμα επί δίωρο, με διακοπή για το μεσημβρινό φαγητό στο σπίτι και ανάπαυση. 
Επέστρεφαν στο σχολείο για μάθημα όταν σήμαινε η καμπάνα της εκκλησίας, στις 15:00. Οι 
εσπερινές και βραδυνές ώρες αναλώνονταν στη μελέτη, στο χαμηλό φωτισμό της λάμπας 
πετρελαίου. Το χειμώνα, κάθε μαθητής όφειλε να κουβαλήσει από το σπίτι ένα καυσόξύλο 
για τη θερμάστρα. Ανάμεσα στα μαθήματα, γινόταν διάλειμμα ανά ώρα ή πιο αραιά, με τον 
                                                      
674 Ibid., 9-9-1933, 1-3, 29-4-1934. 
675 Cf. Μακεδονία, 27-7-1936. 



ήχο του κουδουνιού του διδάσκαλου. Οι μαθητές έβγαιναν στην αυλή και διασκέδαζαν, 
χωριστά τα αγόρια από τα κορίτσια. Τα παιχνίδια των αγοριών ήταν πιο κινητικά –συχνά, 
έπεφταν στο έδαφος και μωλωπίζονταν–. Τα θήλεα επιδίδονταν σε ήρεμες ασχολίες, 
τραγούδι, στατικά παιχνίδια. Ορισμένες χρονιές, διανεμόταν στα παιδιά συσσίτιο, τυρί και 
ψωμί676

Όσον αφορούσε στην ενδυμασία, κατά την αρχική περίοδο δεν προβλεπόταν σχολική 
στολή. Αργότερα,  οι μαθήτριες υποχρεώνονταν να φορούν σχολική ποδιά. Τα αγόρια 
φορούσαν τα καθημερινά ρούχα. Εν συνεχεία, όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, φορούσαν 
μπλε ποδιές με άσπρους γιακάδες. Τα κορίτσια είχαν τα μαλλιά αφημένα μακριά, πλεγμένα 
σε κοτσίδες. Τα αγόρια είχαν το κρανίο κουρεμένο τελείως, για ομοιομορφία αλλά επίσης για 
την πρόληψη της φθειρίασης. 

. Το σχολείο δεν λειτουργούσε τα απογεύματα Τετάρτης και Σαββάτου. Η Κυριακή 
ήταν ελεύθερη μαθημάτων, όμως η ατομική προσέλευση στον εκκλησιασμό ήταν άτυπα 
υποχρεωτική. Στην εορτή των Χριστουγέννων, διοργανώνονταν εκδηλώσεις, με θεατρικές 
παραστάσεις. Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, απαγγέλλονταν ποιήματα. Το καλοκαίρι, 
αντί για διακοπές οι μαθητές κατευθύνονταν στο χωράφι και στη βοσκή, για να διευκολύνουν 
τους γονείς. 

Ο πρώτος δάσκαλος του σχολείου ήταν ο Ιορδάνης Χουτούρης. Κατά διαστήματα, η 
διδασκαλία ενισχύθηκε από δεύτερο εκπαιδευτικό, άνδρα ή διδασκάλισσα. Εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων, η γυναίκα αναλάμβανε τις πρώτες τάξεις, αφήνοντας στο συνάδελφο τη μέριμνα 
για τα μεγαλύτερα παιδιά.  

Με την κυβερνητική υποχρηματοδότηση του σχολικού θεσμού, τα έσοδα του 
σχολείου, έχοντας χρεία συμπλήρωσης, εμπλουτίζονταν από την οικονομική δραστηριότητα 
της σχολικής εφορίας. Οι σχολικοί έφοροι φρόντιζαν για τη συντήρηση του κτιρίου, 
επισκευές της επίπλωσης, πληρωμή οφειλών. Στους πόρους ανήκαν οι λιγοστές δωρεές των 
χωρικών και οι εισπράξεις από την περιφορά του δίσκου, κατά τις Κυριακές και γιορτές, στις 
εκκλησίες υπέρ του σχολείου. 

 
Γεωργική Σχολή. 
Η περιοχή Ανθεμούντος συνέβη να συνδεθεί με τον τομέα της γεωπονικής 

κατάρτισης και εν συνεχεία με τον πανεπιστημιακό χώρο μέσω της Γεωργικής Σχολής 
(Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου), έκτασης στο 7ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού 
Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου Σέδες. Το 1917, διευθυντής ήταν ο Θεόδωρος Αργυριάδης, 
γεωπόνος με σπουδές στη Γερμανία, βενιζελικός677. Για τα τεκταινόμενα στο ίδρυμα, για το 
έργο που προσφερόταν στους φοιτητές, επιδεικνυόταν ενδιαφέρον εκ μέρους των χωρικών. 
Οι πληροφορίες για τα σκάνδαλα (υπόθεση πλαστογραφίας, το 1931, και σύλληψη του 
υπαλλήλου της σχολής Ιωάννη Αλεπόπουλου), έδιδαν τροφή στα σχόλια στο καφενείο678. Το 
1932, εκτυλίχθηκε ενέργεια των φοιτητών της γεωπονικής σχολής του πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για διοικητική προσάρτηση της Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο 
πανεπιστήμιο ως απαραίτητης για την πρακτική εξάσκηση αυτών. Στις 29 Νοεμβρίου 
αποφασίσθηκε, σε συνέλευση, παμψηφεί, η κήρυξη απεργίας μέχρι την επίλυση των 
αιτημάτων. Συνενώθηκαν οι φοιτητές της σχολής φυσικομαθηματικών. Η απεργία έληξε στις 
11 Δεκεμβρίου 1932 μετά τη διαβεβαίωση των πανεπιστημιακών αρχών ότι θα καταβληθεί 
προσπάθεια εξεύρεσης πιστώσεων για την αποστολή των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Οι 
φοιτητές εξέλεξαν επιτροπή για την παρακολούθηση του ζητήματος και διαμαρτυρήθηκαν 
για την αποβολή συναδέλφου τους με ποινή αυστηρή ζητώντας την αναθεώρησή της679

                                                      
676 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 
1938-1941, Αριθ. 29, 15-12-1939. 

. Στις 
αρχές του 1936, στο φόντο των πολιτικών εξελίξεων –ανατροπή του κοινοβουλευτικού 

677 Το 1919 ήλθε στη σχολή για διαμονή η σύζυγός του, Χρυσούλα Πεντζίκη. Τον απέλυσαν 
το 1920 οι βασιλικοί, επανήλθε το 1936, έμεινε επί 16 χρόνια, cf. Ζωή Καρέλλη (φιλολογικό 
ψευδώνυμο Χρυσούλας Πεντζίκη, 1901-1998, Θεσσαλονίκη), μαγνητοφωνημένη 
συνέντευξη, 25-5-1991. 
678 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19-1-1931. Πληροφορίες χωρικών. 
679 Cf. Μακεδονικά Νέα, 30-11, 10-12-1932. 



σκηνικού από τις ριζοσπαστικές δυνάμεις– καταρτίσθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης σχέδιο νόμου για υπαγωγή της Γεωργικής Σχολής στην αρμοδιότητά του, το 
οποίο στάλθηκε στο υπουργείο γεωργίας για να προωθηθεί στη βουλή. Καθοριζόταν 
λεπτομερώς σε αυτό η τύχη του μόνιμου και μη προσωπικού της σχολής680. Το 1937, ήταν 
στο αγρόκτημα διευθυντής ο Θ. Αργυριάδης, προϊστάμενος Ζωοκομικής ο Αλέξανδρος 
Ανδρέου, Δενδροκομικής και Κηπουρικής ο Θρασύβουλος Ραπτόπουλος (η θέση του 
προϊσταμένου Αγροκομικής χήρευε)681

 
. 

 
4.3. Γυναίκα, παιδί. 
 
 
4.3.1. Η κατασκευή της γυναίκας. 
 
 
4.3.1.1. Ανισότητα. 
 
 
Στην προβιομηχανική, προκεφαλαιική πατριαρχική δομή της οθωμανικής κοινωνίας, 

οι γυναίκες στην ύπαιθρο ήταν τοποθετημένες σε διόλου αξιοζήλευτη θέση682

                                                      
680 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-1-1936. 

. Στις ορεινές 
κοινότητες του όρους Πάικου, στις κοινωνίες των καραγκούνηδων και σαρακατσάνων, 
ομάδες εποχιακών νομάδων κτηνοτρόφων της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, αγρότες στα 
πεδινά χωριά, εντός του πλαισίου αναπαραγωγής των σχέσεων ιδιοκτησίας με πυρήνα την 
οικογένεια η σύζυγος είχε κοινωνική θέση υποδεέστερη, υπόδουλη στον άνδρα. 
Επιβεβαιώνονταν οι σχέσεις υποταγής προς τον πεθερό, κατέχοντα την οικονομική εξουσία, 
μέχρι και με βιαιοπραγία ενώπιον αυτού από το γιο του, σύζυγό της. Η γυναίκα υπομονετικά 
επικύρωνε τις ενδοοικογενειακές σχέσεις έως ότου γηράσει, για να αναπαραγάγει τα 
στερεότυπα σε βάρος της συζύγου του δικού της γιου. Για τη θυγατέρα της οικογένειας, 
προεξοφλώντας για λογαριασμό της την αποδοχή της πυραμίδας, ξεκινούσε από την πρώτη 
στιγμή η προετοιμασία της προίκας της. Οι ανήλικες όφειλαν να αποδείξουν, προσωπικά, 
έναντι της κοινής γνώμης την εθελοντική αποδοχή του συστήματος οικονομίας και αξιών με 
την απόκτηση δεξιοτήτων στις γυναικείες ειδικότητες, στον αργαλειό. Σε μειονεκτική θέση εν 
συγκρίσει προς τα άρρενα, τα κορίτσια, αναλφάβητα, υπέμεναν στην ηλικία γάμου τη 
διαδικασία αναζήτησης γαμπρού και παράδοσης της προίκας. Κατ’ εξαίρεση, στα προηγμένα 
μέρη, ήταν ενδεχόμενο οι όμορφες να εμπνεύσουν νεαρούς, οι οποίοι, επιστρέφοντας από το 
χωράφι και τη βοσκή, τις αναζητούσαν στο χωριό, προσδοκώντας ματιές και χαμόγελα. Με 
την αναζήτηση ενός modus vivendi στις προσωπικές σχέσεις, ο δεσμός του γάμου 
θεωρούνταν αδιάλυτος. Ο χρόνος της συζύγου ήταν αλληλένδετος με την εργασία. Νωρίς το 
πρωί, κατευθύνονταν πεζή στις αγροτικές ασχολίες, μεταφέροντας τα εργαλεία. Σε άλλες 
ώρες, στα νερά, έπλεναν τα ρούχα με τον κόπανο. Επιπλέον στο σπίτι είχαν την επιμελητεία 
(καθαριότητα, μαγειρική, ζύμωμα), μεριμνούσαν για τον κήπο και τα οικόσιτα, δούλευαν 
σκληρά στην οικοτεχνία, φροντίζοντας ταυτόχρονα τα παιδιά. Στο τραπέζι του φαγητού, 
υπηρετούσαν τους άλλους. Στους ορεινούς κτηνοτροφικούς τόπους, συμμετείχαν στην 
εποχιακή νομαδική κίνηση, συνοδεύοντας τους συζύγους στα χειμαδιά με συμμετοχή στην 

681 Cf. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1937-38. Πρυτανεία Αβροτέλους 
Ελευθεροπούλου, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Αριθ. δημοσ. 89, Εν Θεσσαλονίκη 1937, p. 
19. 
682 Για την κοινωνική θέση και τον αποκλεισμό, που επιφύλασσαν ιστορικά οι κοινότητες της 
βαλκανικής περιοχής στη γυναίκα, για το σχετικό πολιτισμό τους, cf. Amila Buturovic - Irvin 
C. Schick, “Introduction”, Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, I. B. 
Tauris, London etc. 2007, pp. 1-9. 



περιποίηση των ζώων και ευθύνη για την οικοσκευή683. Ο έγγαμος βίος ήταν ασκητικός, οι 
προσωπικές σχέσεις του ζευγαριού συνοπτικές. Η γενετήσια επαφή θύμιζε τη θεά Ήρα, 
ενδεδυμένη με τρία πέπλα. Η γυναίκα αγνοούσε τις συναναστροφές στην πλατεία του χωριού 
ή τη διασκέδαση στο καφενείο. Οι εξαιρέσεις ήταν στα πανηγύρια, γιορτές, οικογενειακές 
εκδηλώσεις. Τα ήθη εύρισκαν άλλοθι στην ενθάρρυνση μίας εκτροπής, ετησίως. 
Συγκεντρώνονταν –μόνο γυναίκες– σε σπίτια και διασκέδαζαν, με οινοποσία, σχολιασμούς, 
παιγνιώδη συμπεριφορά684. Στο συμβολικό επίπεδο, η «ημέρα της μπάμπως» (στις 8 
Ιανουαρίου), προς τιμή της μαίας, αναδείκνυε το ίδιο έλλειμμα. Η μαμή υποδεχόταν στο σπίτι 
της τις χωρικές που είχε ξεγεννήσει, τις φίλευε και δεχόταν δώρα (τρόφιμα, ρούχα). 
Ακολουθούσε τραγούδι και οινοποσία. Οι άνδρες καθηλώνονταν στο σπίτι για την επιτήρηση 
των παιδιών685

Η γυναίκα της υπαίθρου Θεσσαλονίκης, στην ελληνική εποχή, κατά τη μετάβαση 
από την αρχαϊκή κοινωνία της πατριαρχικής οικογένειας και ανδρικής κυριαρχίας προς τις 
αστικές σχέσεις (πρόοδος του κεφαλαιικού τρόπου παραγωγής, του εκχρηματισμού της 
οικονομίας, της αγοράς εργασίας και των αντίστοιχων θεσμών), υπέστη τις εύνοιες και 
καθυστερήσεις που προξενήθηκαν από τις οικονομικές - κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες. 
Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, οι συνθήκες παρέμεναν κατά βάσιν αναλλοίωτες. Οι 
γυναίκες μοίραζαν τον εργάσιμο χρόνο ανάμεσα στις δραστηριότητες των αγροτικών 
νοικοκυριών και στα οικιακά καθήκοντα. Υποστήριζαν την παραγωγική δραστηριότητα του 
νοικοκυριού μετερχόμενες μέχρι και βία. Στις συμπλοκές στην περιοχή μεταξύ γηγενών και 
προσφύγων λόγω κτηματικών διαφορών, τραυματίζονταν, εκτός από άνδρες, γυναίκες 
επίσης. Στο χωριό Δρυμός, οι γυναίκες συγκρούονταν βιαίως για την εξασφάλιση της ροής 
των υδάτων των κρηνών στους οικογενειακούς λαχανόκηπους

. 

686. Σοβαρό παρέμενε το 
πρόβλημα της μορφωτικής αναβάθμισης της γυναίκας κατά την προσέλευσή της στην 
διαδικασία της παραγωγής. Σε αντίθεση με συλλήψεις οι οποίες αντιμετώπιζαν το θήλυ ως 
ενιαία φυσική κατηγορία, οι απόψεις σύνθετης προσέγγισης του προβλήματος ανέμεναν από 
την εξίσωση στην παραγωγή την ισότητα στην κοινωνική ζωή. Η Μαρία Σβώλου, με 
αρθρογραφία στον τύπο της Θεσσαλονίκης, το 1926, επίμεινε στην εισαγωγή της χωρικής 
στη γεωργική οικοκυρική μόρφωση ως στάδιο ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητάς της. 
Υποστήριζε ότι, τη στιγμή που η εκπαίδευση αντί να προσαρμόζεται στις ανάγκες του λαού 
παίρνοντας ένα χαρακτήρα πρακτικότερο, προσανατολισμένο στις πραγματικές συνθήκες της 
καθημερινής ζωής, επέστρεφε στο ψευτοκλασσικό ιδανικό, έπρεπε να αναπτυχθεί η γεωργική 
οικοκυρική κατάρτιση, που αφορούσε ιδιαίτερα στη γυναίκα και ανταποκρινόταν στις 
ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους του λαού, του γεωργικού. Η χωρική δεν είχε καμμιά 
προετοιμασία για τα διπλά καθήκοντά της, δούλευε χωρίς ανάπαυση και αναψυχή, ο άνδρας 
τη μεταχειριζόταν χειρότερα από τα ζώα. Το κράτος επιδείκνυε εγκληματική αμέλεια, που 
την κρατούσε στην αμάθεια και αγραμματοσύνη. Μπορούσε να αναληφθεί ένα σύστημα 
εκπαίδευσης κατά τα ξένα ευρωπαϊκά πρότυπα687

                                                      
683 Cf. συναφή στοιχεία στο Τζουκμάνη, Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. Γεωργαντόπουλος, 
Κατερίνη..., op. cit., προφορικές μαρτυρίες Άννα Γεωργαντοπούλου, Γεώργιος Σαϊββανίδης. 
Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. 

. Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, η 
εκβιομηχάνιση χώρων της υπαίθρου, η έλευση των προσφύγων, αποδείχθηκαν παράγοντες 
διεύρυνσης της γυναικείας συμμετοχής στη μισθωτή εργασία και υπαλληλία. Οι γυναίκες 
συγκεντρώνονταν σε ιδιαίτερους κλάδους, κυρίως στην οικιακή υφαντουργία (πώληση 
προϊόντος) και τη βιομηχανία καπνού (ημερομίσθιο). Ωθούμενες από την οικονομική ανάγκη, 
καταλάμβαναν ιδίως θέσεις ανειδίκευτης εργασίας, οι οποίες παρείχαν άμεσους πόρους χωρίς 
να απαιτούν προτέρα κατάρτιση. Κατά περιόδους, επιχειρηματικά σχέδια προωθούσαν την 
τεχνογνωσία στις γυναίκες. Βιοτεχνικές σχολές υπό κρατική συντήρηση προσέφεραν σε 

684 Cf. περίπτωση Λιβαδίου Ολύμπου, την ημέρα των Αγίων Θεοδώρων, στο Τζουκμάνη, 
Λιβάδι Ολύμπου..., op. cit. 
685 Cf. Δουργουνάκη, Ξυλαγανή..., op. cit. 
686 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
687 Cf. Μακεδονικά Νέα, 31-5, 1,2-6-1926. Η Σβώλου εκλέχθηκε αργότερα βουλευτής της 
ΕΔΑ. 



ορφανές μαθήτριες κατάρτιση στη ραπτική, πλεκτική, χειροτεχνία. Το 1926, η εταιρεία 
ραπτομηχανών Σίγγερ-Μπορν και Σια ίδρυσε σχολές ραπτικής και κεντήματος. Όποιες 
γυναίκες αγόραζαν μηχανές από επίσημους εμπορικούς αντιπρόσωπους εκμάνθαναν τη 
χρήση από «διδασκάλισσες» αμειβόμενες από την εταιρεία. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 
με ενοικίαση αιθουσών από την εταιρεία στα χωριά και με περιοδεύουσες «διδασκάλισσες», 
προσφέρονταν 20μερα ομαδικά μαθήματα σε αγοράστριες των γύρω οικισμών. Οι μαθήτριες 
συγκεντρώνονταν με τις ραπτομηχανές τους και διδάσκονταν τους χειρισμούς. Με τη λήξη, 
πόζαραν σε αναμνηστική φωτογραφία. Κάθε «διδασκάλισσα» ανταποκρινόταν σε 12 σχολές 
ετησίως. Το 1926 καλύφθηκαν δεκάδες σχολές με εκατοντάδες μαθήτριες. Στην περιοχή της 
κώμης Κατερίνης και του Κιλκίς, στα μεγάλα χωριά του Αξιού ποταμού, στη νότια 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Χαλκιδική, μαθήματα παραδίδονταν. Εκθέσεις κεντημάτων 
και ρούχων ραμμένων στη μηχανή διοργανώνονταν, στις οποίες προσφέρονταν «ζύθος και 
εκλεκτοί μεζέδες».. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1926, η Σίγγερ βρήκε πελατεία 
στους γουναράδες της Καστοριάς. Συνέχισε με την ίδια διαφήμιση την προώθηση των 
μηχανών έως το 1929688. Ευνοϊκά σχόλια εξ αρχής –το 1926– αναγνώριζαν στην εταιρεία 
εκπολιτιστικό έργο689. Πράγματι, η μηχανή συνιστούσε, αντικειμενικά, αλλαγή ποιότητας 
στην παραγωγή και στην κουλτούρα. Οι απώλειες για την κοινωνία –εμπέδωση της εταιρείας 
με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, μονοπώληση της αγοράς, ολιγοπωλιακή τιμολόγηση, 
εκμετάλλευση περιστάσεων (ανεργία - χαμηλοί μισθοί)– ήταν παράπλευρες. Δια του λόγου 
το αληθές, εντός εξαμήνου –στις αρχές του έτους 1927– οι 50 υπάλληλοι της εταιρείας, 
εισπράκτορες μισθωτοί και εργαζόμενοι με ποσοστά, κήρυξαν απεργία690

Στις κρατικές στατιστικές και εμπειρικές παραθέσεις στοιχείων, εμφανιζόταν το 
γυναικείο εργατικό δυναμικό ως περιλαμβάνον νέα άτομα ή παιδιά, αναλφάβητα, μέλη 
πολυμελών προσφυγικών ορφανών οικογενειών, αμειβόμενα με μηδαμινά ημερομίσθια (το 
μισό των ανδρικών). Με εξαίρεση τις καπνεργάτριες, έμεναν εκτός της κοινωνικής κίνησης 
και δράσης. Συχνά υφίσταντο την ανδρική βία

. 

691. Ενδεικτικά, εγέρθηκαν κατ’ επανάληψη 
κοινωνικά σκάνδαλα με τους «βιασμούς» [διακόρευση] καπνεργατριών από καπνεμπόρους. 
Στην Ιερισσό, περιβαλλόμενη από μοναστηριακά μετόχια, οι γηγενείς εργάτριες εκτός από τη 
φτώχεια «είχαν στο σβέρκο» και τους μοναχούς. Προσλαμβάνονταν τέσσερεις φορές το 
χρόνο για τις διάφορες συγκομιδές, δούλευαν 15 ώρες για ημερομίσθιο 5 δραχμών και, τα 
βράδυα, υποχρεώνονταν να χορεύουν ξυπόλυτες για να ικανοποιούν τις καλογερικές 
επιθυμίες692

                                                      
688 Ibid., 8,24-7, 3,22-8, 14-10, 31-12-1926. Εφημερίς των Βαλκανίων, 18-10-1926. 
Ταχυδρόμος, 27-1-1929. Θάρρος (Δράμα), 7-6-1926. Ο Αγών (Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης), 17-1-1927. 

. Στο Μικρό Καραμπουρνού, το 1927, επιβεβαιώθηκε η αισχρότητα των 

689 Cf. Πρόοδος (Δράμα), 16-6-1926. 
690 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-1-1927. Για το συνδικάτο, cf. Αρχείο Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 772, Σωματείον Υπαλλήλων Εταιρείας 
Σίγγερ-Μπο ρν και Σια η Άμυνα,  ημερο μηνία εγγραφής 4-11-1926. Αλληλοβοηθητικό, 
ιδρύθηκε στις 27-11-1926, 10:30, στην οδό Βενιζέλου - Μέγαρον Σίγγερ (ibid., 
Καταστατικόν, 3-12-1926, 4 pp.). Ιδρυτικά μέλη ήταν οι Θρασύβουλος Λευκιάδης, 
Μιλτιάδης Ασλάνογλου, Ευάγγελος Αναστασιάδης, Ιωάννης Γιαννακού, Μωίς Ματαράσσο, 
Αλέξανδρος Καλλίας, Βασίλειος Γιοσμάς, Ευάγγελος Σαραντίδης, Νικόλαος Οικονομίδης, Ε. 
Μάρκογλου, Ιορδάνης Κιραμιτσόγλου, Σταύρος Τσαμτζόγλου, Χαράλαμπος Ευστρατιάδης, 
Αλέξανδρος Πατσόγλου, Σπύρος Νικολαΐδης, Περικλής Σιφιριάδης, Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδης, Μενέλαος Τσαλίκης, Ιωάννης Καρφόπουλος, Ιωάννης Μεϊμάρογλου, 
Αθανάσιος Καμάς, Γεώργιος Οικονομίδης, Θεολόγος Χιζάνογλου, Χρήστος Παπαδόπουλος, 
Προκόπιος Κατσαούνης, Σεβαστόπουλος. Στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο ήταν οι 
Ιωάννης Μεϊμάρογλου, Αθανάσιος Καμάς, Γεώργιος Οικονομίδης, Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, 
Ευάγγελος Αναστασιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Γιαννακού (ibid.). 
691 Cf. Μαρία Στύλλα - Έλσα Μπελτσίδου, Η Ελληνίδα γυναίκα στο Μεσοπόλεμο. Εργασία και 
κοινωνία, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης 
Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2004, passim. 
692 Cf. Ριζοσπάστης, 6-6-1923. 



«οργάνων των εργοδοτών». Στη δενδροφυτεία υπό την επίβλεψη του επιστάτη Γεώργιου 
Καστράκη, προσφυγοπούλα αρνήθηκε να κορέσει τις ορέξεις του και αυτός την απέλυσε693

Μετά το 1929, η οικονομική κρίση, ανεργία, οι οικογενειακές υποχρεώσεις των 
προσφύγων γυναικών, η αύξηση της αναλογίας εγγράμματων κοριτσιών, ώθησαν νέα 
γυναικεία στρώματα στη μισθωτή εργασία. Ο κλάδος του καπνού ήταν η συνήθης διέξοδος. 
Οι περιπτώσεις παραμονής στη δουλειά μετά το γάμο έγιναν συχνότερες. Στο δημόσιο τομέα, 
καταλαμβάνονταν θέσεις κατώτερου προσωπικού (καθαρίστριες). Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, 
γυναίκες με ανώτερο προφίλ, εμφανίσθηκαν. Το 1934 ανέλαβε το Γυμνάσιο του Κιλκίς. με το 
βαθμό του γυμνασιάρχη, σε ηλικία 36 ετών, η Ρόζα Ιμβριώτη. Φιλόλογος, παιδαγωγός –
δασκάλα από το 1917– με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση (δράση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο, 
σπουδές στη Γερμανία), υποστήριζε τα αιτήματα των γυναικών για μόρφωση, εργασία, 
δικαίωμα ψήφου. 

.  

Κατά τόπους στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η γυναικεία εργασία δημιουργούσε τις 
ροές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, που κατέληγαν στη χοάνη σύνθεσης της 
ελληνικής ταυτότητας κατά το Μεσοπόλεμο. Στα χωριά των γηγενών, η αγρότισσα 
βρισκόταν σε δυσμενή θέση, υφιστάμενη πλήρη καταπίεση. Η νεόνυμφη μεταφερόταν στο 
σπίτι του πεθερού,  σε δωμάτιο  πο υ παραχωρούνταν στο  ζευγάρι.  Επιβαρυμένη με τη 
συμμετοχή στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και με την πλήρη ευθύνη του 
νοικοκυριού, όφειλε επιπλέον να φροντίζει το σύζυγο, να αναθρέφει τα παιδιά, να γηροκομεί 
τους γονείς και πεθερικά. Με την οικοτεχνική παραγωγή προϊόντων, απέβλεπε στην επίτευξη 
όσο το δυνατό μεγαλύτερης αυτάρκειας σε αγαθά και μείωση της εξάρτησης από τις 
συναλλαγές επί χρήμασι. Οι έγκυοι δεν φυγοπονούσαν. Συνέβαινε να γεννήσουν το βρέφος 
στο χωράφι. Πολλές λεχώνες δεν αναπαύονταν περισσότερο από δύο ή τρεις μέρες, παρά τον 
κίνδυνο του επιλόχειου πυρετού. Η ανισότητα του φύλου επαληθευόταν από την κοινή 
αποδοχή της ανισότητας. Στον πηγαιμό  και γυρισμό  από  τα χωράφια, επάνω στο ζώο 
ανέβαινε ο άνδρας και ακολουθούσε η γυναίκα πεζή694. Σε ορισμένα χωριά νοτίως της 
Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, οι ντόπιες ήταν μελισσοκόμοι. Στα λειβάδια, θέριζαν με 
τη χρήση της κόσας το χόρτο για ζωοτροφή. Στην Αρναία, κατά το μήνα Απρίλιο, οι εργασίες 
του μαλλιού συνέπιπταν με το άνοιγμα του μεταξοσκώληκα., Μετέφεραν οι γυναίκες τις 
δεκάδες οκάδες μορεόφυλλα, που απαιτούνταν για την τροφή του. Κατευθύνονταν, αμέσως 
μετά, στις επόμενες δουλειές, στα καπνοχώραφα. Οι γυναίκες κάθε ηλικίας ετοίμαζαν, το 
καλοκαίρι, δουλεύοντας μέχρι και τη νύχτα, τα υφαντά για το Δεκαπενταύγουστο, για 
πώληση στο πανηγύρι της Παναγίας. Εκεί πουλούσαν επίσης μέλι, προϊόντα του κήπου. Τα 
κορίτσια, αντί να ασχοληθούν με το παιχνίδι, μαθήτευαν δίπλα στη μάνα για να γνωρίσουν τη 
λειτουργία του αργαλειού και την τέχνη της υφαντουργίας695. Στο χωριό του Αγίου Μάμα, οι 
γυναίκες ξυπνούσαν πριν από το χάραμα για να παρασκευάσουν το μεσημεριανό φαγητό. 
Συνόδευαν κατόπιν το σύζυγο στις αγροτικές εργασίες. Ύφαιναν ρούχα, φιλοτεχνούσαν 
εργόχειρα. Για τις ανάγκες σε νερό (πόσιμο, για πλύσιμο), ήταν αναγκασμένες να το 
μεταφέρουν, με δοχεία επάνω σε ζώα, από το πηγάδι γειτονικής τοποθεσίας. Ζύμωναν το 
ψωμί. Συντηρούσαν το οίκημα –άσπρισμα τοίχων, σταθεροποίηση (με βρέξιμο και πάτημα) 
του χωμάτινου δαπέδου–696

                                                      
693 Ibid., 6-4-1927. 

. Παραλλήλως προς τους αυτόχθονες πληθυσμούς, στα 
προσφυγικά χωριά και συνοικισμούς αποκαθίσταντο συνέχειες και σημειώνονταν τομές. Τα 
παιδιά, στο περιβάλλον κοινωνικών σχέσεων του αστικού συστήματος, συνέθεσαν κατά την 
ενηλικίωση τη νέα γενιά η οποία αγνόησε πολιτιστικά –εκτός σποραδικών επιβιώσεων των 
παραδοσιακών προτύπων– τους γηραιότερους και ανανέωνε το μοντέλο της γυναίκας. Οι 
τελευταίοι που αναπαρήγαγαν την ανισοτιμία της γυναίκας ήταν τα μέλη γενεών των 
ενηλίκων, γέρων και νέων, εγκατασταθέντων μετά το 1922 στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης. Σε 

694 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., 
op. cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
695 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
696 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρίες Κυριακή Αυγερινού, Μάμας Αυγερινός, Π. Λαμπροπούλου. 



αυτή την πρώτη φάση στο ελληνικό έδαφος, η ανωτερότητα στην κουλτούρα δεν υπερίσχυσε 
των σχέσεων ιδιοκτησίας και πατριαρχικών δομών, διατηρήθηκαν οι σχέσεις των δύο φύλων 
στο αναχρονιστικό πρότυπο. Στο Πλατύ, οι νέοι οδηγούνταν στο γάμο μετά από προξενιό, 
συχνά χωρίς να ερωτηθούν.  Εκτιμιόταν ως κριτήριο  η έξωθεν καλή μαρτυρία για την 
οικογένεια της κοπέλας. Η νεόνυμφη ακολουθούσε το σύζυγο στο σπίτι του πεθερού, όπου, 
εγκατεστημένη κατά τα πρώτα χρόνια σε δωμάτιο - προσθήκη του οικήματος, συμβίωνε με 
τους κουνιάδους και νύφες. Υπηρετούσε και υπάκουε όλους, μέχρι και τις μεγαλύτερες 
συννυφάδες, Εάν αντιστεκόταν, υφίστατο βία, ανυπεράσπιστη. Σε αντίστιξη με το σύζυγο, 
που διέθετε τον ελεύθερο χρόνο σε οινοποσία και χαρτοπαιξία στο καφενείο, η γυναίκα, 
αόρατη στο δημόσιο χώρο, καθηλωμένη στο νοικοκυριό, στην αναπαραγωγή του ανθρώπινου 
γένους και στα παιδιά, είχε παροδική συντροφιά τις άλλες γυναίκες στην εκκλησία, στα 
κατώφλια των σπιτιών697 και στις «αποσπερίδες» (επίσκεψη, το βράδυ, στο σπίτι η μια της 
άλλης, για να «γειτονέψουν» –να κουβεντιάσουν–)698. Στη δουλειά, η προσπάθεια ήταν 
ηρωική. Στο Νέον Ρύσιον Αγροτικόν, οι γυναίκες, απασχολούμενες στην αμπελουργία, είχαν 
αποκτήσει την τεχνογνωσία παραγωγής εξαιρετικών σταφυλιών. Έφερναν σε πέρας τις 
αγροτικές δουλειές ενόσω οι άνδρες διεκπεραίωναν την εμπορία των προϊόντων, με το κάρρο, 
στην αγορά της πόλεως Θεσσαλονίκης699. Στην Περαία, την άνοιξη, οι γυναίκες 
αναλάμβαναν την καπνοφυτεία, με μεταφορά των φυτών από το σπορείο στο χωράφι και 
λεπτομερή τοποθέτησή τους στις τρύπες στα αυλάκια. Για το πότισμα, μετέφεραν το νερό 
από την πηγή. Στο σπίτι, κεντούσαν εντέχνως εργόχειρα, που πουλούσαν στην πόλη700. Προς 
το τέλος της δεκαετίας 1930, με την άνοδο του «τουρισμού» (παραθερισμός Θεσσαλονικέων, 
κολύμβηση) κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο στις ακτές της Περαίας - Μπαχτσέ Τσιφλίκ - 
Αγίας Τριάδας, οι αγρότισσες ενοικίαζαν δωμάτια σε οικογένειες, δούλευαν στα παραλιακά 
εστιατόρια, δημιουργούσαν μία μικροσκοπική υπαίθρια αγορά με κινητές επιχειρήσεις 
(πάγκοι) πώλησης φρούτων, λαχανικών, αλιευμάτων (βραστά καβούρια). Στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς νοτίως της Θεσσαλονίκης, όπου ο προαστιακός χώρος 
μεταμορφωνόταν σε αστικό, οι ανύπανδρες είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη 
ραπτική, ως μαθητευόμενες στα ατελιέ μοδιστρών, επίσης ως οικιακοί βοηθοί («δούλες») στα 
εύπορα σπίτια στην πόλη701. Χήρες αναλάμβαναν βαριές χειρωνακτικές εργασίες για την 
επιβίωση της οικογένειας. Στη νότια περιφέρεια Θεσσαλονίκης και δυτική Χαλκιδική, οι 
πρόσφυγες γυναίκες πρώην ταπητουργοί καθοδηγήθηκαν από τον Εποικισμό μετά το 1924 
για την επανάληψη της δραστηριότητας. Ανήκουσες σε πληθυσμούς εγκλιματισμένους σε 
ξηρή ψυχρή ατμόσφαιρα, στάλθηκαν επιπόλαια σε περιοχές με κλίμα υγρό που μαστίζονταν 
από ελώδεις πυρετούς, παρουσιάζοντας δυσχέρεια διαβίωσης και πτώση της 
παραγωγικότητας στον αργαλειό (μόνο 40 γραμμές ημερησίως, ενώ προηγουμένως 
παρήγαγαν 70). Υπολογιζόταν η ζημία σε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες Αγγλίας από 
διαφεύγουσες εξαγωγές702

Στη γενική κατάσταση της υπαίθρου, που χαρακτηριζόταν από ανισότητες των 
φύλων αφ’ ενός στην εργασία (υπερφόρτωση της γυναίκας, εκτός της αγροτικής, με την 
οικοκυρική δουλειά) και αφ’ ετέρου στην κτήση των μέσων παραγωγής (ιδιοποίηση από τον 
άνδρα, εξ ης ο αρχηγικός ρόλος του), παραφωνίες στο σύστημα εντοπίζονταν σε ορισμένα 
μέρη. Η γυναικεία εργασία δεν ήταν παραπληρωματική της ανδρικής, αλλά την 
αντικαθιστούσε ολικώς Στην περίπτωση των γυναικών του Ασβεστοχωρίου, κατά την 
εννεάμηνη περίοδο ξενιτεμού των ανδρών ασβεστάδων –άρχιζε μετά την ημέρα του Αγίου 
Αθανασίου– αναλάμβαναν την αρχηγία του αγροτικού νοικοκυριού. Φρόντιζαν τους αγρούς, 
καλλιεργούσαν τα αμπέλια,  άρμεγαν τα ζώα.  Λανάριζαν το  μαλλί των προ βάτων 

. 

                                                      
697 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit., στοιχεία συνεντεύξεων. 
698 Cf. Ελλάδα Αβραμίδη - Αλκινόη Σαμαρά, Το χωριό Πεδινό του Νομού Κιλκίς από το 1930 
έως σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κο ινωνική Ιστο ρία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2010, υλικό συνεντεύξεων. 
699 Πληροφορίες χωρικών. 
700 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
701 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 
702 Cf. SdN, rapports 1925-1926, πολλά έγγραφα. 



(κουρεμένων από τους άνδρες προ της αναχώρησης), έγνεθαν την κλωστή και ύφαιναν ρούχα 
στον αργαλειό. Μετέφεραν τα σταφύλια στα δύο πατητήρια του χωριού για την παραγωγή 
του κρασιού και του τσίπουρου. Στο σπίτι μεταμορφώνονταν σε οικοκυρές, ασχολούνταν με 
την καθαριότητα και μαγειρική, συνέλλεγαν ξύλα στο δάσος για το φούρνο και ζύμωναν το 
ψωμί, μετέφεραν νερό με τη στάμνα από την κρήνη, ρύθμιζαν τη λειτουργία της λάμπας 
πετρελαίου, ανέτρεφαν τα παιδιά. Η ανεόρταστη, απανδόχευτος απομόνωση είχε ως 
ευχάριστη νότα την επιστροφή των ανδρών και τα γλέντια υποδοχής στις πλατείες. Παρά την 
ανωτέρω ισχυρή διαφοροποίηση –με την απουσία του πατέρα– σε σύγκριση με τις αδιαίρετες 
οικογένειες, στη δομή της σχέσης ανδρός-γυναικός εμφυλοχωρούσαν οι παλαιές αγκυλώσεις 
του πατριαρχικού κανόνα. Οφειλόταν υπακοή στον έχοντα την κυριότητα της οικογενειακής 
περιουσίας703. Άλλη εξαίρεση από τον κανόνα, επίσης εις βάρος της γυναίκας, ήταν στα 
χωριά γύρω από τα μεταλλεία Στρατονίκης. Οι αγροτικές δουλειές, γεωργικές και 
κτηνοτροφικές, επιβάρυναν τις συζύγους των μεταλλωρύχων. Άλλες αγρότισσες στην ίδια 
περιοχή είχαν άνδρες με αποκλειστική απασχόληση σε τεχνικές ειδικότητες (λατόμοι, 
καρβουνιάρηδες, ξυλουργοί)704. Στη Νέα Μηχανιώνα, εξίσου πειθήνιες στην παράδοση, αι 
γυναίκες των ναυτών και αλιέων διεκπεραίωναν μόνες τις δουλειές στα χωράφια. Εργάζονταν 
στην ακτή, στην επιδιόρθωση των διχτυών, ή στη συλλογή του άλατος στις αλυκές 
Αγγελοχωρίου705

 
. 

 
4.3.1.2. Το γυναικείο κίνημα. 
 
 
Τα οικουμενικά, διαταξικά αιτήματα, στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου706, που προωθήθηκαν από το γυναικείο κίνημα, 
συνδέονταν με πλευρές της ισότητας των φύλων. Η δράση στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό 
τομέα ήταν, στο βάθος, διεκδίκηση εκ μέρους της γυναίκας για παραχώρηση ζωτικού χώρου 
στο χωριό. Στη Λιαρίγκοβα [Αρναία], υπόδειγμα χώρου με ανάπτυξη γυναικείου κινήματος, 
οι γηγενείς ακτιβίστριες σκέπτονταν ότι οι ρίζες της φεμινιστικής πρωτοβουλίας ίσως 
βρίσκονταν στη δομή της ντόπιας οικονομίας. Όλα τα σπίτια είχαν αργαλειό, όλες οι χωρικές 
ασχολούνταν με την οικιακή υφαντουργία. Στο επίπεδο της κουλτούρας, οι άνδρες δεν 
προέβαλλαν ιδιαίτερα εμπόδια, παρόλο που επηρεάζονταν αρνητικά από τους καλόγερους 
του Αγίου Όρους, πελάτες και εταίρους στις παραγωγικές και εμπορικές δουλειές. Ο 
Σύλλογος Ελληνίδων Αγίας Παρασκευής (ονομασία προερχόμενη από το εξωκκλήσι στην 
Αρναία) ιδρύθηκε το 1913 με πρωτοβουλία εκκλησιαστικών παραγόντων. Δεν είχε 
καταστατικό. Το 1917 έγινε αναδιοργάνωση, με πρωτοβουλία της Λεχοβάρη, συζύγου 
δημόσιου λειτουργού, και συντάχθηκε καταστατικό707. Στο υποβληθέν πρακτικό στη 
δικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, αναφερόταν ότι, στις 11 Μαρτίου 1918, με τη συμβολή 
του επισκόπου Ιερισσού Σωκράτους [Σωκράτης Σταυρίδης] συστήθηκε το σωματείο από 34 
ιδρυτικά μέλη ελληνικής καταγωγής και εκλέχθηκε τριμελής εφορία από τις Αικατερίνη 
Ρουκά, Μαρία Χατζηγεωργίου, Μαρία Δημητρακούδη. Στους καταστατικούς σκοπούς 
δηλωνόταν η ενίσχυση της κοινωνικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική708

                                                      
703 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 

. Μετά το 1926, 
ανέλαβαν νεώτερες, μεταξύ τους η Χαρίκλεια Δημητρακούδη, κόρη της Μαρίας. Τους 
συμπαραστάθηκε στη δράση η Αθηνά Γαϊτάνου, σύζυγος του σοσιαλιστή Νίκου Γιαννιού. 
Διάβασε το καταστατικό στην Αθήνα και τους επισκέφθηκε στο χωριό, το 1931. Από τις 
διδαχές της, κάποιες γυναίκες ασπάσθηκαν το σοσιαλισμό –στο μέτρο που μπορούσαν να τον 

704 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
705 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
706 Cf. Στύλλα - Μπελτσίδου, Η Ελληνίδα γυναίκα στο Μεσοπόλεμο..., op. cit. 
707 Cf. Χαρίκλεια Δημητρακούδη (γεν. 1913, Αρναία), πληροφορίες. 
708 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 161, Ένωσις 
Ελληνίδων Λιαριγκόβης η Αγία Παρασκευή, ημερομηνία αναγνώρισης 4-4-1918. Πραχτικό, 
19-3-1918, 4 pp. 



αντιληφθούν–. Ο σύλλογος παρουσίασε έντονη δραστηριότητα στους σεισμούς το 1932, με 
φιλάλληλη δραστηριότητα στα καταστραμμένα χωριά και άλλες ενέργειες709. Οργανωμένες 
γυναικείες δράσεις σε άλλα μέρη της περιφέρειας ήταν σπάνιες. Μεταξύ των προσφύγων 
ιδρύθηκε, το 1928, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών ο Αρχιγένης, με καταστατικό 
σκοπό την προώθηση τοπικών αιτημάτων. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 55, εξ ων 9 άρρενα και 46 
θήλεα. Πρόεδρος εξελέγη η Κοραλία Τζιβανοπούλου, γενική γραμματέας η Τερψιχόρη 
Ψάλτου. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελούνταν από θήλεα μέλη, η εξελεγκτική επιτροπή 
από άρρενες. Ήταν η μόνη δραστηριότητα με συμμετοχή των δύο φύλων και γυναίκες 
επικεφαλής710. Οι πρόσφυγες γυναίκες των συνοικισμών περιφέρειας Καλαμαριάς, περιοχής 
με σχηματισμένο εργατικό δυναμικό στη δεκαετία 1930, συνέστησαν οργάνωση, η οποία 
συνεργαζόταν με ομάδες για τα δικαιώματα της γυναίκας (αποφοίτων Α΄ Γυμνασίου Θηλέων, 
αποφοίτων αμερικανικού κολλεγίου, φοιτητριών, επιστημόνων, εργατριών 
κλωστοϋφαντουργών, ιδιωτικών υπαλλήλων). Τον Αύγουστο 1935, εξέδωσαν έκκληση «προς 
όλες τις γυναίκες», δια της οποίας καλούνταν να αγωνισθούν και να διεκδικήσουν ίσα 
δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίση εργασία, ισότητα εισόδου και προαγωγής στα επαγγέλματα 
και στις κρατικές θέσεις, προστασία της εργαζομένης μάνας και του παιδιού (ενυπήρχαν και 
ευρύτερα αιτήματα –να μειωθούν οι πολεμικοί εξοπλισμοί με διάθεση των προϋπολογισμών 
στα υπουργεία παιδείας και προνοίας, να ενισχυθεί ο αγώνας υπέρ της ειρήνης και κατά της 
επαναφοράς της μοναρχίας)711

 

. Σημειώθηκαν, εξαιτίας των αγώνων, λόγω επίσης των 
κυβερνητικών προθέσεων εκσυγχρονισμού των αστικών θεσμών, ορισμένα βήματα 
αναγνώρισης της γυναίκας ως ομάδας με πολιτικά δικαιώματα, όπως, το 1934, στις 
κοινοτικές εκλογές, το νομικό δικαίωμα –για πρώτη φορά– να συμμετάσχουν στην ανάδειξη 
των τοπικών αρχόντων (ήταν η μοναδική ευκαιρία για πολλά ακόμη χρόνια, αφού 
ακολούθησε περίοδος δικτατορίας, πολέμου και ξένης κατοχής). 

 
4.3.1.3. Οι προσωπικές σχέσεις. 
 
 
Το ρεύμα φιλελευθεροποίησης των σχέσεων ανδρός-γυναικός ήταν υποτυπώδες, 

αλλά ορατό. Η κοινωνική πραγματικότητα, πολύπλοκη, τροφοδοτούσε την αντιφατικότητα 
της κατάστασης. Παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, η μισθωτή εργασία προσέφερε 
στις ορφανές πατρός οικογένειες τη δυνατότητα οικονομικής αναπνοής, ανταπόκρισης στις 
άμεσες ανάγκες. Η έξοδος στην παραγωγή συνεπαγόταν άνεση κινήσεων, απεξάρτηση από τα 
κλειστά ήθη της υπαίθρου, ελευθερία στην κοινωνική συμπεριφορά. 

Ο έρωτας στους χωρικούς ήταν μία κατασκευή εν βραδεία εξελίξει. Στα 
Δρυμίγκλαβα, η ελπίδα για τυχαία συναπαντήματα με τα παλληκάρια στις γούρνες καθήλωνε 
τις κοπέλες επί ώρες στη βρύση, με πρόσχημα το γέμισμα της στάμνας712. Οι χωρικές 
παραμελούσαν την εμφάνιση. «... Ακόμα και μια νέα γυναίκα με τα μαντήλια και τα ρούχα 
που φορούσε έμοιαζε για γιαγιά.713» Στους γηγενείς, σημάδια αλλαγής, με μερική άρση της 
απαγόρευσης επαφής των δύο φύλων, παρουσιάσθηκαν στις νεανικές συναναστροφές. Την 
άνοιξη, κατευθύνονταν σε γραφικές τοποθεσίες έξω από το χωριό, για να απολαύσουν το 
πράσινο. Στο χωριό Ραβνά [Πετροκέρασα], σημείο συνάντησης ήταν το δάσος της Αγίας 
Τριάδας. Τα δύο φύλα συγχρωτίζονταν συμμετέχοντας σε παιχνίδια, όπως η κολοκυθιά. Στο 
Βάβδο, τα αγόρια εγκαθιστούσαν κούνιες, κρεμασμένες από τα κλαδιά των δένδρων, πάνω 
στις οποίες καθισμένα τα κορίτσια αιωρούνταν. Ένας λανθάνων ερωτισμός πλανιόταν714

                                                      
709 Cf. Δημητρακούδη, op. cit. 

. Η 
παράδοση για το πάντρεμα των θυγατέρων δεν επηρεάσθηκε αισθητά, συνεχίζοντας να 

710 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 951, 
ημερομηνία αναγνώρισης 28-6-1928. 
711 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-8-1935. 
712 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
713 Cf. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της Κρώμνης..., op. cit., υλικό από μαρτυρίες. 
714 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 



εδράζεται στην οικονομική διάσταση. Στο χωριό Χορτιάτης, κατά την πιο ρηξικέλευθη 
εξέλιξη, ο νέος «έκλεβε» τη νύφη [γάμος εκτός της διαδικασίας συναίνεσης των γονέων της, 
με επίπτωση την άρση της πατρικής υποχρέωσης παραχώρησης προίκας]. «Οι γάμοι γίνονταν 
με προξενιά, αλλά είχε και πολλές αγάπες. Πολλές αγάπες κρατούσαν ακόμη και από το 
σχολείο. Εγώ βέβαια [γελάει] κλέφτηκα.715» Στις αυτόχθονες κοινότητες της Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής, στις αυτάρκεις οικογένειες, η σταθερά της σύναψης γάμου προέβλεπε τις 
φάσεις του προξενιού, τελετής αρραβώνα, γαμήλιας τελετής. Η προξενήτρα εκθείαζε στην 
οικογένεια του νέου και της κοπέλας τα αντίστοιχα προτερήματα της άλλης πλευράς, 
εισπράττοντας αμοιβή εις είδος. Ο αρραβώνας εξελισσόταν, καθ’ ημέρα Σάββατο, στο σπίτι 
της νέας, παρόντων των γονέων και συγγενών. Ανταλλάσσονταν τα δακτυλίδια, επίσης δώρα, 
φλουριά,  και δίδονταν οι υποσχέσεις για την προ ίκα (χωράφια, λίρες, οικοσκευή). 
Ακολουθούσε η γνωστοποίηση, με την κοινή εμφάνιση των δύο οικογενειών στην εκκλησία. 
Στο διάστημα της μνηστείας, επιτρεπόταν η εμφάνιση του ζευγαριού σε περιπάτους. Προ του 
γάμου, συντασσόταν απαραιτήτως το προικοσύμφωνο μεταξύ γαμπρού και πεθερού. Οι δύο 
ανέφεραν στο χαρτί τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνταν στη νύφη και επικύρωναν 
το συμφωνητικό με τις υπογραφές τους παρουσία ατόμου με κύρος, συνήθως του δάσκαλου 
του χωριού716. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, οι 
σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα παρέμεναν οικογενειακή υπόθεση. Η ανύπαντρη ήταν 
εμπόρευμα, το οποίο έπρεπε να διατηρηθεί σε άφθαρτη κατάσταση. «Κυρίως προξενιά 
γινότανε... τότε δεν έβγαινες εύκολα με μια κοπέλα. Όποιος πρόσβαλε μια κοπέλα... Μόνο το 
χέρι να της έπιανες, έπρεπε να την παντρευτείς. Τα συζητούσαν οι γονείς μεταξύ τους και ο 
γάμος προχωρούσε.717» Το κριτήριο επιλογής ήταν οικονομικό. «Αν η κοπέλα ήταν από 
πλούσια οικογένεια και ο πατέρας της είχε τίποτα σπίτια ή λίρες, τότε αυτός ρωτούσε για το 
γαμπρό, είναι καλός; είναι πλούσιος; Αλλιώς δεν την έδιναν. Φοβόντουσαν βλέπεις, μήπως 
είναι προικοθήρας.718

Οι νέοι αναζητούσαν την προσωπική γνωριμία, επιχειρώντας να διασπάσουν τα 
αναχρονιστικά ήθη. «Aχ! Τι τραβούσαμε τότε... Στην Κρήνη υπήρχε ένα μοδιστράδικο. 
Περιμέναμε εμείς λοιπόν να πάει 9 η ώρα το βράδυ που σκοτείνιαζε για να βγουν τα 
κορίτσια, και όχι τίποτα να φανταστείς... θέλαμε να τις δούμε και να τις πιάσουμε κουβέντα. 
Τελικά στις 9 η ώρα ήρθαν οι μανάδες να τα πάρουν τα κορίτσια. Κι εμείς φύγαμε... ούτε που 
τους μιλήσαμε.

» Οι γενετήσιες σχέσεις ήταν, μέσα στο σπίτι, απλοποιημένη επαφή για 
την ικανοποίηση του ενστίκτου της αναπαραγωγής. Οι ύπανδρες γεννούσαν πολλά παιδιά. 
Κάποια χάνονταν από τις ασθένειες, επιβίωναν τα υπόλοιπα. 

719

 

» Ορισμένες γυναίκες, που χειραφετήθηκαν οικονομικά, ένοιωσαν κύριες 
του εαυτού τους. Επικοινωνούσαν με το άλλο φύλο χωρίς προσχήματα. Το κοινωνικό 
περιβάλλον αντιδρούσε, για την απώλεια του ελέγχου, με συνεπίκουρους τους 
θεματοφύλακες. Βαθμοφόροι απειλούσαν τους πατεράδες ότι θα μάζευαν και θα έκλειναν τις 
κόρες τους στα μπορντέλα. Παραβίαζαν σπίτια για να ανακαλύψουν, όπως ισχυρίζονταν, 
τους εραστές των συζύγων και θυγατέρων των προσφύγων.  

 
4.3.2. Η κατασκευή του παιδιού. 
 
 
Η συνεχιζόμενη φτώχεια στην ύπαιθρο, κατά την ελληνική εποχή, είχε ανάλογες 

επιπτώσεις στο παιδί. «Ναι, ήμασταν πολύ φτωχοί. Ακόμα και στο φαγητό κάναμε οικονομία. 
Τρώγαμε με τη μεζούρα. Δεν είχαμε τι να δώσουμε στα παιδιά μας... Τότε είχαμε πολλά 
παιδιά και όταν παίζανε ερχόντουσαν και μας ζητούσαν να φάνε. Κουβαλούσαμε μαζί μας 
                                                      
715 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
716 Cf. συναφή στοιχεία στο Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit., υλικό 
συνεντεύξεων. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., 
op. cit., μαρτυρία Π. Λαμπροπούλου. 
717 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., μαρτυρία Ανέστης Σαββόπουλος. 
718 Ibid., μαρτυρία Ισίδωρος Χατζηκωστής. 
719 Ibid. 



από ένα μαχαίρι και ψωμί με πράσο .  Τόσο  απλά τρώγανε τα παιδιά μας και ό μως ήταν 
κατάγερα. Τα παιδιά δεν έπιναν γάλα αλλά τα μάγουλά τους ήταν κατακόκκινα. Είχαμε μια 
δασκάλα που είχε απορήσει με τα παιδιά μου. Μου έλεγε, κυρα-Πασχαλίνα τα παιδιά σου ο 
Θεός τα προσέχει. Νηστικά, γυμνά όλη μέρα τρέχουν μέσ’ στο κρύο αλλά τα μάγουλά τους 
κατακόκκινα. Θα ’λεγε κανείς ότι ήταν καλοταϊσμένα και καλοζωισμένα.720» Στα 
προσφυγικά στρατόπεδα της Καλαμαριάς, μεταξύ των εκατοντάδων παιδιών ούτε ένα δεν 
είχε φυσιολογική ανάπτυξη εξαιτίας της κακής διατροφής721. Στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς, η υπεργεννητικότητα εξαντλούσε οικονομικά τις οικογένειες. «Εδώ στην 
Καλαμαριά κάθε σπίτι είχε από 10 παιδιά... Στρωματσάδα, ο ένας πάνω στον άλλο. Εμείς 
ήμασταν 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Σε μια γειτονιά, μόνο τέσσερα σπίτια να έβαζες, 
μαζεύονταν 22 παιδιά.722» Η διατροφή του παιδιού παρέμενε το πρώτιστο μέλημα των 
οικογενειών. Το πρόγευμα ήταν δείκτης του οικογενειακού ενδιαφέροντος για το μαθητή και 
για την προετοιμασία προσέλευσης στην πνευματική εργασία. Έτρωγαν παπάρα (γάλα από τα 
οικόσιτα αναμεμειγμένο με θρύμματα ψωμιού), τυρί οικιακής παραγωγής, αυγά από τις 
κόττες. Στις ασθενείς οικονομικά οικογένειες, το πρωινό, επίσης το μεσημεριανό φαγητό, 
καλύπτονταν από μερίδες τραχανά. Ο ρουχισμός ήταν υποτυπώδης. Στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς βασίλευε απίστευτη ένδεια. «Ένα μπαλωμένο παντελόνι, ένα μπαλωμένο 
πουκάμισο, τσόκαρα ή τσαρούχια... Ένα ήταν όλο και όλο, δεν είχε δεύτερο να αλλάξεις.723» 
Στα χωριά, η κατάσταση ήταν συγκριτικά βελτιωμένη. Υπήρχαν μάλλινα ρούχα, υφασμένα 
από τις μανάδες στον αργαλειό, γεμάτα μπαλώματα. Τα εσώρουχα και κάλτσες, χονδρά 
μάλλινα για προστασία από το ψύχος, ήταν πλεκτά. Τα περισσότερα παιδιά ήταν ανυπόδητα. 
Ορισμένα φορούσαν τσόκαρα, που συγκρατούνταν στο πόδι με δερμάτινο λουρί, ή τσαρούχια 
από δέρμα γουρουνιού, επεξεργασμένο αδρά με ξήρανση, συντήρηση με επίστρωση άλατος 
και ακολούθως ξύσιμο724. Από την άλλη πλευρά, το παιδί παρέμενε παιδί, είχε αναπτυξιακές 
ανάγκες, την ανάγκη για παιχνίδι. Συνειδητοποιούσε την πραγματικότητα μέσα από το 
παιχνίδι, ερχόμενο κοντά στους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Στους δρόμους του χωριού, 
στις αυλές των σπιτιών, στην απεγνωσμένη προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων για ένα ευχάριστο 
παιχνίδι, κατασκευάζονταν το κατρακύλι, η σφεντόνα, η τσιλίκα, η ροκάνα, το τόπι (από 
κουρέλια), ο χαρταετός. Έξω από το χωριό, έστηναν ξώβεργες για τη σύλληψη πουλιών, 
αναρριχιόντουσαν στα δένδρα, κατασκεύαζαν αιώρες (κούνιες). Η σβούρα, οι βώλοι (μπίλιες) 
ήταν είδη εν ανεπαρκεία –χρειαζόταν χρήμα για την αγορά τους– (στη Νέα Μηχανιώνα, οι 
βώλοι είχαν αντικατασταθεί από καρύδια). Ομαδικά παιχνίδια των αγοριών (το κρυφτό, 
κυνηγητό, τα σκαμνάκια, η μακριά γαϊδούρα, η κολοκυθιά, το τζαμί) και των κοριτσιών (το 
κουτσό, οι κουμπάρες, το ψηλοκούμητο) προσαρμόζονταν στον εκσυγχρονισμό της 
κοινωνικής ζωής, άλλαζαν περιεχόμενο και ονόματα725. Στην Περαία, είχε ανακαλυφθεί για 
το παιχνίδι ο κατάλληλος χώρος. «Στα Αλώνια, εκεί μπροστά στο μπακάλικο ήταν ένα 
εγκαταλειμμένο σπίτι ενός που τον στείλανε εξορία τότε [ο κοινοτάρχης Γεώργος Καζάκος, 
στέλεχος του ΚΚΕ] και παίζαμε όλο εκεί στο σπίτι και το δρόμο.726

                                                      
720 Cf. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της Κρώμνης..., op. cit., υλικό από προφορικές 
μαρτυρίες. 

» Στην Επανωμή, 
επιδίδονταν στη γυμνιππευτική (χωρίς σέλλα), με όνειρα για συμμετοχή, όταν θα μεγάλωναν, 
στους λαϊκούς ιππευτικούς αγώνες στο χωριό. Στη Χαλκιδική, το πάλεμα ήταν προθάλαμος 
για επιδόσεις, αργότερα, στο άθλημα της λαϊκής πάλης στα πανηγύρια. Στον Πολύγυρο, τα 

721 Cf. PRO, FO286-786: British Committee Russian Red Cross (sign. S. Day), Salonica 6-5-
1921, 1 p. 
722 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., μαρτυρία Ανέστης Σαββόπουλος. 
723 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 
724 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
υλικό από μαρτυρίες. 
725 Cf. Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., προφορικές 
μαρτυρίες Άννα Γεωργαντοπούλου, Μαρία Τσιμοπούλου. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., 
op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. Γεωργιάδου, Νέα 
Μηχανιώνα..., op. cit. 
726 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 



παιδιά μιμούνταν στο παιχνίδι τις τοπικές παραγωγικές ασχολίες (τα «κέρατα» και τα 
«αλώνια», με αναφορά στην κτηνοτροφία και γεωργία)727. Το παιχνίδι στην εξοχή υπέκρυπτε 
κινδύνους. Τραυματισμοί σημειώνονταν από βολές με τις σφεντόνες. Σε βαθιές πληγές από 
αιχμηρά αντικείμενα αναπτυσσόταν τέτανος. Οβίδες, σφαίρες, χειροβομβίδες, άλλα υλικά 
εκρηκτικά, εγκαταλελειμμένα στα χαρακώματα και αμπριά [καταφύγια] του Πρώτου 
Παγκόσμιου Πολέμου, προσήλκυαν την περιέργεια με σοβαρές συνέπειες. Στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, κατά μίμηση της εξέλιξης του 
αθλητισμού στην πόλη, ήταν σε έξαρση το ποδόσφαιρο. «Παίρναμε κουρέλια και τα 
μαζεύαμε, τα φτιάχναμε μπάλλες και τα κλωτσούσαμε.  Και τα κουρέλια βέβαια δυσεύρετα 
ήτανε. Αφού κουρέλια φορούσαμε. Παίρναμε ένα τενεκεδάκι και το κλωτσούσαμε. Αυτή 
ήταν η διασκέδασή μας.728» Τα παιδιά συνέλλεγαν τα μετάλλινα καπάκια των φιαλών 
γκαζόζας ή τα χαρτονένια καπάκια των κουτιών σιγαρέττων. «Παίζαμε μπούκο. Παίρναμε 
χαρτιά από τσιγάρα, τα βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο και τα βαρούσαμε με μια πλατιά πέτρα, 
την αρμάδα.729» Στα κοινωνικά στρώματα με στοιχειώδη ευμάρεια, τα κορίτσια αγόραζαν και 
έπαιζαν με σκαλιστά. Εμφανίσθηκαν τα πρώτα ποδήλατα730

Το παιδί μεγάλωνε, στην πλειονότητα των πληθυσμών της Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής, σαν την καλαμιά στον κάμπο, χωρίς πρόνοια για διανοητική αναβάθμιση. 
Ωστόσο η παλαιότερη αποδοχή του ως βιολογικής μονάδας, υποψήφιου ενηλίκου, 
μετεξελισσόταν στην πρόσληψή του ως κοινωνικής κατηγορίας. Το ενδιαφέρον της 
οικογένειας υπερέβαινε, σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα του χωριού, την έγνοια για την 
παραγωγή, με στροφή στις πνευματικές ανάγκες των παιδιών. Αναδεικνυόταν το ζήτημα της 
παιδείας. 

. 

 
 
4.3.2.1. Αγωγή.  
 
 
Η ένταξη των παιδιών της υπαίθρου στα συστήματα αξιών της κοινωνίας, στην οποία 

επρόκειτο να ζήσουν, υπάκουε σε οικογενειακές, θεσμικές, εκκλησιαστικές υποδείξεις, που 
εγκωμίαζαν το κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο. Στο οικογενειακό περιβάλλον, το υπάρχον 
ισχνό οικονομικό και μορφωτικό κεφάλαιο αντισταθμιζόταν από το πλούσιο πολιτιστικό 
κεφάλαιο. Οι γονείς δεν διέθεταν παιδαγωγικές γνώσεις, για να κατευθύνουν συντεταγμένα 
τα τέκνα τους, η οικογενειακή στρατηγική περιοριζόταν στην προσπάθεια να αφυπνισθεί το 
ενδιαφέρον του παιδιού για μάθηση, να ενθαρρυνθεί η απόκτηση ευπείθειας, συναισθημάτων 
αποδοχής της ανωτερότητας των αξιωματούχων του χωριού (προύχοντες, δάσκαλος, παπάς, 
χωροφύλακας), καλών τρόπων συμπεριφοράς. Το κράτος –ο συντονιστής– υπέθαλπε, στο 
σχολικό σύστημα, την παραδοσιακή παιδαγωγική, ελάχιστα φιλελεύθερη, αυταρχική, 
πειθαρχημένη. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι ήταν βάρβαρες. Η επιδίωξη να εντυπωθεί στην 
παιδική ψυχοσύνθεση σεβασμός συγχεόταν με την άσκηση εξουσίας επί του μαθητή, οι 
σωματικές τιμωρίες ήταν σκληρές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ξυλοκόπημα των παιδιών 
άγγιζε τα όρια του σαδισμού. Η βαρβαρότητα εκδηλωνόταν εναντίον των κοριτσιών επίσης, 
λιγώτερο συνηθισμένων στο σωματικό πόνο και την ψυχολογική πίεση. Κτυπήματα σε 
ευαίσθητα μέρη (στις παλάμες –περιοχή με πλούσια νεύρωση– ή στους μηρούς) με τη βέργα 
έπιπταν στα ατίθασα παιδιά, σε αυτά που εντοπίζονταν στον έλεγχο καθαριότητας να έχουν 
νύχια βρώμικα ή κυψελίδα στα αυτιά, σε όσους συλλαμβάνονταν στο μάθημα αμελέτητοι. Οι 
τιμωρούμενοι ήταν ανυπεράσπιστοι, η οικογένεια αποδεχόταν, πεπεισμένη ή 
καταναγκασμένη, το παιδαγωγικό σύστημα. 

Ο προσανατολισμός της σχολικής ύλης εξυπηρετούσε την εθνική ηθικοθρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Επί δικτατορίας Μεταξά, περιελήφθη στις σχολικές ώρες 
μάθημα αγωγής του πολίτου. Οι μικροί αδυνατούσαν να κατανοήσουν το περιεχόμενο των 
                                                      
727 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
728 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., μαρτυρία Ανέστης Σαββόπουλος. 
729 Ibid., μαρτυρία Ισίδωρος Χατζηκωστής. 
730 Ibid. 



συμβολισμών, της σκούρας μπλε στολής με δίκωχο και άσπρη γραβάτα της εθνικής 
οργάνωσης νεολαίας ΕΟΝ, του φασιστικού χαιρετισμού των Σκαπανέων. Οι γονείς 
αντιπαρέρχονταν βιαστικά τις παιδικές ερωτήσεις. 

Το 1940, η Δευτέρα 28 Οκτωβρίου (μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, το 
Σάββατο 26 Οκτωβρίου) σήμανε την τομή, που προκλήθηκε από την είσοδο της χώρας στον 
πόλεμο. Στα χωριά, ήχησε η καμπάνα της εκκλησίας, οι μαθητές στα σχολεία ειδοποιήθηκαν 
να επιστρέψουν στα σπίτια. Το περιβάλλον του παιδιού επηρεάσθηκε από την κοινωνική 
αναταραχή λόγω της επιστράτευσης, τις συζητήσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την 
ευφορία των νικών, την ήττα. Στην περίπτωση του Σέδες [Θέρμη], παρακολουθούσαν την 
εμφάνιση των Γερμανών στο αεροδρόμιο,  την κατάληψη κτισμάτων στο χωριό  για τις 
ανάγκες τους, τις αυθαίρετες αρπαγές καρπών από κήπους, οπωροφόρα, αμπέλια. Έσπευδαν 
να προφυλαχθούν κατά τους συμμαχικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, μετακινήθηκαν και 
διέμειναν προσωρινά σε γειτονικά χωριά. Στη διάρκεια των επόμενων ετών ξένης κατοχής, 
διδάχθηκαν τα παιδιά άλλου είδους ύλη, μαθήματα –αυτή τη φορά– πατριωτικής και 
κοινωνικής τοποθέτησης. 

 
Η εκκλησία ασκούσε στην ύπαιθρο σοβαρότατη επιρροή. Το μήνυμα της εκκλησίας 

ήταν προοδευτικό έως σκοταδιστικό, εξαρτώμενο από το λόγο των ιερωμένων, τη 
θρησκοληψία ή συνειδητή ευλάβεια των πιστών, την άνωθεν κυβερνητική παρέμβαση για 
εξυπηρέτηση του κρατικού συμφέροντος. 

Στους μαθητές του χωριού, ήταν υποχρεωτικός ο κυριακάτικος εκκλησιασμός. Η 
απουσία επέσυρε κυρώσεις. Η σχολική λειτουργία ήταν συνδεδεμένη με την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της εκκλησίας. «Απαραίτητα, βαστούσαμε και τα εξαπτέρυγα. Πρώτα από όλα 
έβγαζε ο δάσκαλος πέντε-έξι παιδιά και έλεγε εσείς θα πάτε στην εκκλησία μόνοι σας. Κάθε 
Κυριακή πήγαιναν τα παιδιά στη σειρά στην εκκλησία, όποιος δεν πήγαινε έπαιρνε απουσία. 
Και σχολείο να είχαμε και υπήρχε κάποια γιορτή που είχε εκκλησία, έπρεπε πέντε παιδιά να 
φύγουν από το σχολείο και να πάνε στην εκκλησία.731

Οικογενειακές τακτικές, προϊόν καθυστέρησης, δεισιδαιμονιών, προλήψεων, 
τρομοκρατούσαν τα παιδιά. Επισειόταν η απειλή της τιμωρίας. Σε ένα παράδειγμα, οι Πόντιοι 
πρόσφυγες στα χωριά της Θεσσαλονίκης αναρτούσαν με κλωστή ένα κρεμμύδι στο ταβάνι, 
από  την Καθαρά Δευτέρα έως το Πάσχα. Η κατασκευή, αιωρούμενη, έμοιαζε στο παιδί 
ζωντανή. Η μάνα το εκφόβιζε, με αυτή την επικρεμάμενη απροσδιόριστη απειλή, για να το 
υποχρεώσει να τηρήσει τη νηστεία της Σαρακοστής

» 

732

 
. 

Ο προσκοπισμός, θεσμός ο οποίος εκτελούσε λειτουργίες αγωγής του παιδιού, 
πρωτοεμφανίσθηκε στην περιοχή Θεσσαλονίκης, υπό την αρχηγία του Θ. Τριανταφυλλίδη, το 
1913-1914 (στη χώρα, ιδρύθηκε το 1913, με αρχηγό το διάδοχο τότε Κωνσταντίνο 
Γκλύξμπουργκ) και κάλυψε κενά της σχολικής διδασκαλίας –αθλητισμό, ψυχαγωγία–. Στην 
πόλη και τα χωριά, προκαλούσαν θυμηδία οι στολές των προσκόπων και οι κοντοί σαν 
σκουπόξυλα, μετά καθιερώθηκαν ως σύμβολα εμπνέοντα την αποδοχή του σώματος. 
Ορκίζονταν πίστιν εις την πατρίδα και τον βασιλέα, σέβας και υποταγή προς τους 
ανωτέρους733. Το καθεστώς της Εθνικής Αμύνης πριμοδότησε την κίνηση, με παρελάσεις 
κατά την 25η Μαρτίου, επιθεωρήσεις παρουσία των ιθυνόντων. Μέχρι το 1918, ο αριθμός 
τους έφθασε τους 600734. Στην επαρχία Θεσσαλονίκης, θεατρικές παραστάσεις και άλλες 
κοσμικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα. Το 1923, ο χορός των προσκόπων Μακεδονίας τελούσε 
υπό την υψηλή προστασία του «αρχηγού της Επαναστάσεως» Νικολάου Πλαστήρα735

                                                      
731 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 

. Επί 
δικτατορίας Παγκάλου, το 1926, οι προσκοπικές οργανώσεις στην ύπαιθρο βρέθηκαν υπό την 
προστασία των στρατιωτικών, με ανάπτυξη ιδεολογικής κίνησης κατά του κομμουνισμού. 
Ομιλίες πραγματοποιούνταν παρουσία των στρατιωτικών αρχών και του μητροπολίτη. Σε μία 

732 Πληροφορίες χωρικών. 
733 Cf. Το Φως, 23,25,26,29-4-1916. 
734 Ibid., 26-3, 14-5, 14-6-1918. 
735 Cf. L’Opinion, 19-11-1923. 



θεατρική παράσταση, παρουσιάσθηκε το έργο «Η παρασημοφορία του μπολσεβίκου» με 
αντικομμουνιστικό περιεχόμενο. Το 1928, αναζητούνταν εκ μέρους της ηγεσίας των 
προσκόπων οικονομικοί πόροι για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Ήλθαν σε επαφή 
με την αμερικανική οργάνωση Νήαρ Ηστ Ριλίφ (Near East Relief), η οποία ανέπτυσσε 
φιλανθρωπική δραστηριότητα για την περίθαλψη των προσφύγων, και αυτή με τη σειρά της 
απευθύνθηκε στην Ουάσιγκτον στο υπουργείο εξωτερικών (Στέιτ Ντιπάρτμεντ). Το 
περιεχόμενο των δικαιολογιών που προβάλλονταν για τη διασφάλιση βοήθειας έδειχνε ότι 
επιχειρούνταν η απόσπαση χρημάτων μέσω διάδοσης της είδησης περί κρίσιμης κατάστασης 
της ασφάλειας του ελληνικού καθεστώτος λόγω της βουλγαρικής επιβουλής. Με τη 
μεγέθυνση ενός κινδύνου που ήταν ανύπαρκτος, εμφανίζονταν οι ενδιαφερόμενοι ως έχοντες 
μία σοβαρή αρμοδιότητα προς διεκπεραίωση736. Όπως σε οιοδήποτε άλλο ζήτημα, η λαϊκή 
ανθρώπινη βάση αντιστάθηκε. Η αγαθή διάθεση των απλών ανθρώπων έστρεψε τον 
προσκοπισμό σε γόνιμες κατευθύνσεις. Οι προσκοπικές ασκήσεις, οι δενδροφυτεύσεις, η ζωή 
στη φύση και συναφείς δραστηριότητες, επίσης η αλληλοβοήθεια και ανάπτυξη αλληλεγγύης, 
κυριάρχησαν. Θετικό ρόλο ώστε να προοδεύσει ένα σώμα προσκόπων σε τοπικό επίπεδο είχε 
ο ζήλος των εφόρων. Σε μία περίπτωση, το 1927, στο Σέδες [Θέρμη], ο αρχηγός του τοπικού 
σώματος προσκόπων Θεόδωρος Λίτσας737 εισήγαγε τα παιδιά στη δραστηριότητα της 
προστασίας της φύσης. Το 1931, συνετέθη προσκοπική ποδοσφαιρική ομάδα υπό το Γεώργιο 
Πασχαλίδη, υποδιοικητή της προσκοπικής ομάδας Σέδες738. Η προσκοπική κίνηση περιέλαβε 
την ομαδική διαβίωση των παιδιών σε κατασκηνώσεις στη φύση. Στην περίπτωση της 
περιοχής Χορτιάτη, οι χωρικοί ήλθαν σε συνάφεια με το θεσμό μέσω της κατασκήνωσης, που 
λειτούργησε στην κορυφή του βουνού από το καλοκαίρι το 1929739. Επί δικτατορίας Μεταξά, 
οι θερινές κατασκηνώσεις –όλο, άλλωστε, το σώμα– στρατιωτικοποιήθηκαν, προς υλοποίηση 
του σχεδίου εισαγωγής των παιδιών στην κορπορατιστική ιδεολογία. Στις 8 Αυγούστου 1937, 
μετέβησαν, για πραγματοποίηση επιθεώρησης του προσκοπικού σώματος, ο γενικός 
διοικητής Γ. Κυρίμης και ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού Σ. Πολίτης740. Στις 17 Ιουλίου 
1938, ημέρα έναρξης της λειτουργίας της θερινής κατασκήνωσης, στρατιωτικά αυτοκίνητα, 
τα οποία «ευγενώς προσεφέρθησαν εκ μέρους του Γ΄ Σώματος Στρατού», μετέφεραν στο 
βουνό τις προσκοπικές ομάδες. Στην τελετή των εγκαινίων, παρέστησαν πολλοί επίσημοι741. 
Τον Οκτώβριο 1938, στο χωριό Σέδες, διατέθηκαν κοινοτικοί πόροι για την κάλυψη της 
δαπάνης επισκευής του ξενώνα Λέσχης Προσκόπων742

 
. 

 
4.3.2.2. Παιδική εργασία. 
 
 
Η αγωγή του παιδιού μέσα από τη σχολική ζωή, η κοινωνικοποίηση, το παιχνίδι, 

ήταν οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξής του, οι οποίες απείχαν από την οικογενειακή 
οικονομική μάχη, διεξαγόμενη στην ύπαιθρο ανελλιπώς. Οι βιωτικές ανάγκες, ανέχεια, 
ανεργία υποχρέωναν τις αγροτικές ομάδες σε αναζήτηση καταφυγίου στις παλαιότερες 
στρατηγικές επιβίωσης, με εξαναγκασμό του γονέα σε ανατροπή της σχολικής φοίτησης των 
παιδιών. Στους μήνες αιχμής, ορισμένα αγροτικά στρώματα τα αποσπούσαν από το 
μαθησιακό περιβάλλον και τα χρησιμοποιούσαν ως εργαζόμενο δυναμικό. Στην ορεινή 
                                                      
736 Cf. DS, M 443, N° 14, 888-890, Laird Archer (Foreign Dept. of Near East Relief) to State 
Dept., Division of Near East Affairs - Washington, New York 4-5-1928, 3 pp. 
737 Cf. Μακεδονικά Νέα, 11-5-1927. 
738 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 120, 29-7-1931. 
739 Cf. Ταχυδρόμος, 24-6-1929. 
740 Cf. Το Φως, 8-8-1937. 
741 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 18-7-1938. 
742 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 
1938-1941, Αριθ. 23, 27-10-1938. 



κτηνοτροφία, οι εποχιακοί νομάδες συνέχισαν να εκπαιδεύουν τα αγόρια στις τεχνικές της 
βοσκής, αρμέγματος των ζώων, κουρέματος, σφαγής, στην παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων, και να εκγυμνάζουν τα κορίτσια στην οικιακή οικονομία (ζύμωμα, υφαντουργία, 
κέντημα)743. Στους προσφυγικούς πληθυσμούς, κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, τα 
παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία στην εργασία στα χωράφια ή στην εκτροφή οικόσιτων ζώων, 
αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σχολείο. «Ήμουν εφτά χρονών και 
έπρεπε να ξυπνάω κάθε μέρα χαράματα και να βγάζω τις αγελάδες για βοσκή. Όλοι οι άλλοι 
δούλευαν στα χωράφια. Ξυπόλητη τις πήγαινα στα μπαΐρια. Μια μέρα μια αγελάδα έφυγε και 
πήγε μέσα στα τσιαλιά κι εγώ χωρίς παπούτσια πού να πάω; Έβγαλα τη ζακέτα μου και την 
έβαλα κάτω και ξανά την έπαιρνα και την έβαζα πιο πέρα και περπατούσα λίγο ακόμα μέχρι 
να φτάσω την αγελάδα. Τελικά την αγελάδα την έχασα και στο σπίτι για ένα μήνα με 
έδερναν.744» Στα χωριά του Αξιού, της περιφέρειας Ανθεμούντος, της ακτής Θερμαϊκού, της 
Χαλκιδικής, τα παιδιά συμμετείχαν ως βοηθητικό προσωπικό στη διεκπεραίωση αναγκών της 
παραγωγής, στις γεωργικές εργασίες, στο μαντρί, κυψέλες, συγκομιδή καπνού και 
σταφυλιών, αρμάθιασμα των καπνοφύλλων, μεταφορά των προϊόντων, στοίβαγμα των 
σπόρων σιταριού στο υπόστεγο, άλλες μικρές υπηρεσίες. «Είχαμε είκοσι στρέμματα αμπέλια 
όπου τα δούλευα εγώ πια αφού ήμουν ο μεγαλύτερος. Όταν δεν πήγαινα σχολείο, πήγαινα 
στα αμπέλια να κλαδέψω, να ξελακώσω, να ραντίσω. Από δέκα χρονών αυτή η δουλειά.745» 
Στις σχολικές θερινές διακοπές, κατά την εποχή του καπνού τα παιδιά δεν διέθεταν ελεύθερο 
χρόνο για παιχνίδι και μόρφωση, εξαφανίζονταν από τους δρόμους του χωριού και 
ακολουθούσαν τους γονείς στη δουλειά746. Στην Περαία, μία πηγή εσόδων, το καλοκαίρι, 
ήταν η τροφοδοσία των παραλιακών εστιατορίων. «Όλη μέρα στην θάλασσα μαζεύαμε 
μαλάκια για φαγητό ή να τα πουλήσουμε.747» Στο χωριό Αδάμ, τα μαθήματα άρχιζαν μετά τη 
γιορτή του Αγίου Δημητρίου και τερματίζονταν του Αγίου Γεωργίου. Κατόπιν τα παιδιά 
απασχολούνταν ως τσομπάνηδες. Τα κορίτσια, στραμμένα στην οικοτεχνία, συνήθως δεν 
παρακολουθούσαν τα μαθήματα748. Στην περιοχή των μεταλλείων Στρατονίκης, η απουσία 
του πατέρα από τις αγροτικές εργασίες (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες) υποχρέωνε μέχρι 
και τα κορίτσια στην εγκατάλειψη του σχολείου, μετά από φοίτηση σε δύο ή τρεις τάξεις, και 
προσέλευση στη γεωργία και κτηνοτροφία μαζί με τη μάνα και τους αδελφούς749. Στο χωριό 
Αγίου Μάμα, προσέρχονταν στο σχολείο τα περισσότερα παιδιά, παρά την καταπόνηση στα 
χωράφια το φθινόπωρο και τη φροντίδα των αιγοπροβάτων το Μάιο. Στις πολυμελείς 
οικογένειες με ζωντανούς τους δύο γονείς, τα μικρότερα παιδιά διέθεταν το πλεονέκτημα της 
αναπόσπαστης φοίτησης. Δυσανασχέτηση εκδηλωνόταν σε γεωργούς για αυτή τη, μη άμεσα 
ανταποδοτική, επένδυση. Οι θυγατέρες παγιδεύονταν στην οικοτεχνία των υφαντών750. Στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς πέριξ της Θεσσαλονίκης, κατά τον εξαστισμό της δεκαετίας 
1930 και τη σοβούσα φτώχεια και ανεργία, απασχολούνταν παιδιά στην παροχή υπηρεσιών 
(στιλβωτές υποδημάτων), μικροπώληση (διάθεση κεριών στους πιστούς, στην είσοδο του 
ναού), υπαλληλία (μπακάλικα), σε τεχνικές εργασίες στα εργαστήρια (τσαγκάρικα)751

 
. 

 
4.3.2.3. Υποδομές για το παιδί. 
 

                                                      
743 Cf. Φλώρου, Κάριανη..., op. cit. 
744 Cf. Φωτακάκη, Η ζωή των προσφύγων της Ανατολικής Θράκης..., op. cit., προσωπικές 
μαρτυρίες. 
745 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit., υλικό από συνεντεύξεις. 
746 Cf. περιπτώσεις στα Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 
Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
747 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
748 Cf. Αθανασιάδου, Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του Αδάμ..., op. cit. 
749 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit., προσωπικές μαρτυρίες. 
750 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
προσωπικές μαρτυρίες. 
751 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



 
Το κράτος, φύλακας του αστικού συστήματος, όφειλε να λύσει παιδικά προβλήματα 

αστικού χαρακτήρα. Για την κατηγορία των ορφανών, ο κρατικός μηχανισμός έλαβε μέτρα, 
έστω στοιχειώδη. Η ύπαιθρος Θεσσαλονίκης εξυπηρετούνταν, από την οθωμανική εποχή, 
από το ορφανοτροφείο Μελιτεύς, μονάδα με κτίσμα δωρεάς Ιωάννου Παπάφη. Εκατοντάδες 
ορφανά, άρρενα, οδηγούνταν στην εκμάθηση τέχνης (ξυλουργική, σκυτοτομία, ραπτική, 
σιδηρουργία) «και ολίγα γράμματα»752. Το 1919, θεσμοθετήθηκε ίδρυμα περίθαλψης 
ορφανών για την περιοχή Μακεδονίας753. Φιλάνθρωποι οργανώσεις, όπως η Αδελφότης 
Κυριών Ασβεστοχωρίου, συνέβαλλον κατά το δυνατόν754. Η κοινωνική αναστάτωση, με την 
έλευση των προσφύγων και εμφάνιση μάζας αλητοπαίδων, διευθετήθηκε με σύγχρονη 
αντίληψη. Το 1929, το υπουργείο δικαιοσύνης προχώρησε στην εγκατάσταση αγροτικών 
φυλακών μεγάλης έκτασης στην περιφέρεια Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Λήφθηκε πρόνοια για 
ειδικά παραρτήματα, στα οποία θα κρατούνταν οι ανήλικοι εγκληματίες και οι αλήτες. 
Επιδιωκόταν ο πραγματικός σωφρονισμός των καταδίκων και διαπαιδαγώγηση των 
ανηλίκων755. Στην περιοχή Καλαμαριάς, ιδρύθηκε το Άσυλον Αλητόπαιδος, χωρίς ιδιαίτερες 
αξιώσεις, αναβαθμισθέν έως το 1931756. Το 1938, ο Αρχηγός της Κυβερνήσεως Ι. Μεταξάς 
θεμελίωσε μόνιμο κτίσμα του ασύλου, το οποίο αποπερατώθηκε μέχρι το 1939757. Με 
ενθάρρυνση της πολιτείας, εμφανίσθηκαν στα χωριά της περιοχής Θεσσαλονίκης υποθέσεις 
άτυπης υιοθεσίας. Τα ψυχοπαίδια και παραπαίδια μεγάλωναν εργαζόμενα μέσα σε 
νοικοκυριά758

Στις συνθήκες της κρίσης μετά το 1929, έτερος θεσμός ήταν ο αντιστοιχών στο 
Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας του Παιδιού Θεσσαλονίκης. Ίδρυσε θερινές παιδικές εξοχές 
στην ακτή Θερμαϊκού, στην Αγία Τριάδα, και οργάνωσε τη λειτουργία μαθητικών συσσιτίων 
στους προσφυγικούς συνοικισμούς και χωριά. «Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του 
ΠΙΠ, τα συσσίτια δεν παρέχονται εντελώς δωρεάν αλλά έναντι καταβολής του αντιτίμου της 
προσφερόμενης μερίδας φαγητού.

.  

759» Στην Καλαμαριά και αλλού, τα συσσίτια στα δημοτικά 
σχολεία, που άρχισαν να λειτουργούν την 1η Φεβρουαρίου 1934, παρείχαν τροφή σε 3.328 
άπορους μαθητές. Κατόπιν νέων αιτήσεων, ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε σε 4.545. 
Πρόσθετα συσσίτια (ημερήσια χορήγηση άρτου σε δημοτικά σχολεία) λειτούργησαν σε 
προσφυγικούς συνοικισμούς, ώστε, μέχρι το Μάρτιο 1934, να σιτίζονται 6.100 μαθητές 44 
σχολείων ημερησίως760. Το Νοέμβριο 1934, ο υπουργός προνοίας Μιχάλης Κύρκος, σε 
επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, ασχολήθηκε με το ζήτημα, με προγραμματισμό 
χρηματοδότησης μέχρι τον Απρίλιο 1935761. Η λειτουργία του μαθητικού συσσιτίου του 
Πατριωτικού Ιδρύματος στην Καλαμαριά διακόπηκε όταν εγκαταστάθηκαν πυροπαθείς στο 
οίκημά του. Επανήλθε το Φεβρουάριο 1936, με σίτιση 460 φτωχών παιδιών762. Μετά την 
κήρυξη της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, ο γενικός διοικητής Ν. Τσίπουρας 
ασχολήθηκε άμεσα με το Πατριωτικό Ίδρυμα (μετέβη στις 9 Αυγούστου 1936 στην Αγία 
Τριάδα και επισκέφθηκε τις παιδικές εξοχές763

                                                      
752 Cf. Ελληνικός Βορράς (Θεσσαλονίκη), 29-1-1928. Μακεδονία, 8,9,10-1-1957. 

) και ο εκπρόσωπος της διοργάνωσης των 

753 Cf. Μαστρογιάννης, Ιστορία..., op. cit., pp. 295-297. 
754 Ibid., pp. 278, 280. Όμοιες αδελφότητες υφίσταντο από την εποχή της οθωμανικής 
κυριαρχίας και μετέπειτα, οι Βερροίας (1905), Καστορίας (1905), Φλωρίνης, Καβάλλας 
(1902), Αλεξανδρουπόλεως η Πρόοδος (1921), Νιγρίτης, Αγγίστης Σερρών, Κοζάνης, 
Σιδηροκάστρου, Θεσσαλονίκης η Ομόνοια, Γουμενίτσης, Γρεβενών η Αγαθοεργία, Εδέσσης, 
Κομοτινής (ibid.). 
755 Cf. Ταχυδρόμος, 7-8-1929. 
756 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27-1-1931. 
757 Ibid., 17-2-1939. 
758 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
759 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-4-1933. 
760 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 18-3, 29-4-1934. 
761 Ibid., 5-11-1934. 
762 Cf. Το Φως, 5-2-1936. 
763 Cf. Μακεδονία, 10-8-1936. 



συσσιτίων Πορφυρογέννης προέβη, στις 12 Σεπτεμβρίου 1936, σε υποσχέσεις, 
ανακοινώνοντας ενώπιον του τύπου το σχέδιο σίτισης των μαθητών. Προϋπολογίσθηκε η 
χορήγηση 5.550 μερίδων στους συνοικισμούς περιοχής Καλαμαριάς, στον Πολύγυρο και σε 
άλλα μέρη. Παραχωρήθηκαν από το υπουργείο προνοίας οι αναγκαίες πιστώσεις και, στις 22 
Οκτωβρίου 1936, τα λόγια έγιναν έργα, με εγκαίνια των μαθητικών συσσιτίων764. Στην 
περίπτωση του χωριού Σέδες, λειτούργησε ο θεσμός το 1939 στο σχολείο του χωριού765. 
Εξίσου αποτελεσματικά εξελίχθηκε η λειτουργία των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων, με 
την επέκταση των εγκαταστάσεων του Πατριωτικού Ιδρύματος, εκτός από την Αγία Τριάδα, 
στο Μπαχτσέ Τσιφλίκ, με περαιτέρω ενίσχυση που προσεφέρθη εκ μέρους του αγαθοεργού 
σωματείου Μέριμνα (Παιδικές Εξοχές στο Χορτιάτη από τον Ιούνιο 1939 και στην Περαία 
από τον Ιούλιο 1937)766. Το Ταμείο Ασφαλίσεως Καπνεργατών (ΤΑΚ) υποχρεώθηκε από τον 
υφυπουργό εργασίας Αριστείδη Δημητράτο [ο πρώην κομμουνιστής καπνεργάτης, αδελφός 
του πρώτου γραμματέα του κομμουνιστικού κόμματος, δικηγόρου Νίκου Δημητράτου] να 
στείλει, τον Ιούνιο 1939, σε δική του κατασκήνωση (Παιδικές Εξοχές) στο δάσος Κουρί –
βόρεια από το Ασβεστοχώριον–, 400 παιδιά ασφαλισμένων καπνεργατών. Ο Δημητράτος 
επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά, στις 22 Αυγούστου 1939, τις εγκαταστάσεις, «... εξέτασε τις 
ανάγκες και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργία τους». Προειδοποιήθηκαν 
ευσχήμως παρεμφερείς οργανισμοί ότι όφειλαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΤΑΚ, 
για αναβάθμιση του επιπέδου της παιδικής υγείας και του έργου της κοινωνικής πρόνοιας που 
εξασκούσε το κράτος767

                                                      
764 Ibid., 13-9, 22-10-1936. 

. 

765 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 
1938-1941, Αριθ. 29, 15-12-1939. 
766 Cf. Το Φως, 11-6, 16-7-1937. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-6-1939. 
767 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-6, 22-8-1939. 



 
 
5. Διαχείριση του κοινοτικού θεσμού. 
 
 
5.1. Ο παλαιός κοινοτικός βίος. 
 
 
Η λειτουργία του κοινοτικού θεσμού φαινόταν, στην κρίση των χωρικών, να μη 

επηρεάζεται από την εξέλιξη στην κοινωνία. Περιβάλλοντας την αγροτική ζωή, εμφανιζόταν 
να είναι παντός καιρού. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η αλλαγή κοινωνικού καθεστώτος μετά 
το 1912 με τα παρεπόμενα (εδαφικές, δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλαγές), οι 
πόλεμοι, οι ξένες κατοχές και απελευθερώσεις, φαίνονταν να εξελίσσονται καθ’ ον χρόνον η 
κοινοτική δομή παρέμενε ακίνητη. Η παραγόμενη εικόνα της ακινησίας ήταν ψευδής 
αίσθηση, αφού τα κοινοτικά πράγματα υποτάσσονταν στις διατάξεις ρύθμισης της οικονομίας 
και κοινωνίας, υλοποιώντας την παρεμβατική πλευρά του ρόλου της κρατικής εξουσίας. 

Στον παλιό κοινοτικό βίο, επιβίωνε στα χωριά της Μακεδονίας η πατριά. Αρχέγονος 
σχηματισμός με κολλεκτιβιστική λειτουργία, πατριαρχική οικογένεια με δεκάδες, απογόνους, 
διέθετε μέλη που ασχολούνταν με την αυτή εργασία. Η περιουσία, ακίνητη (ιδιόκτητες γαίες) 
και κινητή, ανήκε στην ολότητα768. Εποχιακοί νομάδες περιφέρονταν. Τα παράλια μέρη της 
Μακεδονίας, η περιοχή Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα η Χαλκιδική, βοούσαν κατά τους 
παλαιότερους αιώνες από τα κατερχόμενα νομαδικά ποίμνια769. Όσοι ήταν κάτοχοι γης και 
κινητών αγαθών, αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν συσσώρευση πλούτου αξιοσημείωτη. 
Υφίσταντο, επί οθωμανικής κυριαρχίας, επαχθή φορολογία, αυθαίρετες διοικητικές 
συμπεριφορές. Στην περιοχή Χορτιάτη, χριστιανοί χωρικοί μετέγραφαν την κυριότητα 
κτημάτων στην εκκλησία για να αποφύγουν τους φόρους770. Στα τσιφλίκια, στις πολυάριθμες 
κοινότητες ολιγομελούς σύνθεσης, η κοινωνική και νομική θέση των χωρικών ήταν 
επισφαλής, υποκείμενη στο εθιμικό δίκαιο ελέγχου της παραγωγικής δραστηριότητάς τους 
από τον επιστάτη του γαιοκτήμονα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η παρουσία του κράτους ήταν 
εμφανής μόνο στις κώμες και μεγάλα χωριά, με τη διοικητική αρχή, τις οικονομικές 
υπηρεσίες, τα δικαστήρια, χωροφυλακή, δασαρχείο, κτηματολόγιο, ταχυδρομείο, 
τηλεγραφείο, στρατιωτικές μονάδες. Η αυτοδιοίκηση, με εκλογή προσώπων εχόντων 
κοινοτικές ευθύνες, ευνοούσε την ανάπτυξη εμπορικής κίνησης, ίδρυση σχολείων771. 
Ιδιότυπες παραδόσεις κοινοτικής ζωής στην ύπαιθρο εκπροσωπούνταν στην περίπτωση των 
Μαντεμοχωρίων. Οι εκμεταλλεύσεις εξόρυξης της περιοχής βρίσκονταν σε πεδίο 
εκτεινόμενο από την εγγύς περιφέρεια Θεσσαλονίκης –από τα χωριά Γαλάτιστα, Βάβδο, 
Ραβνά [Πετροκέρασα]– έως τα όρια του Άθωνος, στην Ιερισσό. Περιλαμβάνονταν επίσης ο 
Στανός, η Βαρβάρα, Λιαρίγκοβα [Αρναία], Νοβοσέλο [Νεοχώρι], Μαχαλάς, Ίσβορος 
[Στρατονίκη], Χωρούδα, Ρεβενίκια [Μεγάλη Παναγία]. Στο μακρινό παρελθόν, η περιοχή 
υπάκουε σε ένα σύστημα αυτοδιοικητικό, κατά παραχώρηση της οθωμανικής αρχής, έναντι 
καταβολής ετησίως ενός προκαθορισμένου ποσού, καθώς και της υποχρέωσης των χωριών να 
καλύπτουν τις εργατικές ανάγκες της εξόρυξης (δούλεψαν εκεί, σε ορισμένες εποχές, μέχρι 
και 6.000 άτομα). Ακολούθησε η εποχή ιδιοποίησης του προϊόντος από τους χωρικούς, όταν 
ανέλαβαν συνεταιρισμένοι τη λειτουργία των μεταλλείων. Το προνόμιο και τα παράπλευρα 
οφέλη (κοινοτικός θεσμός, ελεύθερη γεωργία και εμπόριο) εξέπνευσαν –όπως έχουμε 
προαναφέρει– στους νεώτερους χρόνους, με τη μετατροπή των σχέσεων των χωρικών σε 
απασχόληση με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, καθώς τα μεταλλεία παραδόθηκαν σε 
εταιρική επιχείρηση772

                                                      
768 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 387-407. 
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769 Ibid., p. 42. 
770 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
771 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
772 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



Στη μεταβατική φάση κατόπιν της αλλαγής κοινωνικού καθεστώτος στη Μακεδονία, 
το 1912, εισήλθε ο κοινοτικός θεσμός σε διαδικασία μεταλλαγής. Στην περίπτωση της 
περιοχής Ανθεμούντος, το τσιφλίκιον του Σέδες, έκτασης 17.000 βασιλικών στρεμμάτων, με 
το χωριό του Σέδες και τους μαχαλάδες Καγιά Τσαλί και Κιράν [Τριάδιον], ήταν ιδιοκτησία 
του Σουλεϊμάν Χακή πασά, κατοίκου Κωνσταντινουπόλεως. Οι κάτοικοι ήταν μουσουλμάνοι 
αγρότες και χριστιανοί κολλήγοι. Συνέρρεαν επίσης, εποχιακά, βλάχοι και σαρακατσάνοι 
κτηνοτρόφοι από τα Μεγάλα Λειβάδια περιοχής Πάικου, από τη Γερακαρού, το Κιλκίς. Ο 
Χακή εφένδης ήταν σούμπασης [επιστάτης] στο κτήμα και ο Τσέλιος Αμπεδήν γραμματέας. 
Αγροφύλακες ήταν οι Δημήτριος Τρουλάκης και Δημήτριος Δασκαλούδης. Καλλιεργούνταν 
προς όφελος του ιδιοκτήτη 1.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι Καπουτζήδων [Πυλαία] ενοικίαζαν 
1.000 στρέμματα. Έτερα 1.000 στρέμματα καλλιεργούνταν από κολλήγους, γηγενείς 
καλλιεργητές773

Στις 11 Μαρτίου 1917, η ιδιοκτησία του κτήματος μεταβιβάσθηκε στο ελληνικό 
κράτος, με εντολή κατάληψης αυτού προερχόμενη από την Προσωρινή Κυβέρνηση

.  

774. Τον 
Ιούλιο 1917, με ευθύνη του Ν. Λεβή, οικονομικού εφόρου Θεσσαλονίκης, και Θεόδωρου 
Αργυριάδη, διευθυντή της Γεωργικής Σχολής, οι υπάλληλοι κατέγραψαν 1 ταύρο 3 ετών, 17 
«βους [βόδια] προς αροτρίωσιν», 1 αγελάδα, 1 «βουν μόσχον» 1 έτους, 6 «βουβάλους 
άρρενες προς αροτρίωσιν», 7 επιπλέον βουβάλια, 3 ίππους εκ των οποίων οι 2 χωλοί, 3 
φορβάδες, 2 πώλους, 2 όνους, 1 στατήρα, 4 άροτρα σιδηρά, 6 ζυγούς με την εξάρτησή τους, 3 
«τετράτροχα συρόμενα δια βοών» που χρειάζονταν επιδιόρθωση, 1 τσουγκράνα (σβάρνα), 1 
σουστίτσα πεπαλαιωμένη, 300 οκάδες ρόβης, 300 οκάδες «σισάμου» [σησάμι]775

Τον Αύγουστο 1918, οι κολλήγοι του Σέδες ήταν 15, οι Ηλίας Κωνσταντίνου, 
Σωτήριος Ευαγγελούδης, Χαρίλαος Μπαλάφτσαλης, Πολυχρόνης Γεωργίου, Ιωάννης 
Παρλαπάνης, Γεώργιος Παρλαπάνης, Παναγιώτης Καϊναμίσης, Ηλίας Τραγιανού, Στέργιος 
Τσακπίνης, Νικόλαος Τσουλής, Μιχαήλ Μαυρουδής, Σταύρος Τσακπίνης, Σπύρος 
Αθανασίου, Αθανάσιος Τραγιαννός, Δημήτριος Σκούφος

. 
Παρατηρούμε ότι η υποδομή του κτήματος ήταν πενιχρή. 

776.  Μαζί με τις ο ικο γένειές τους, 
ήταν περίπου 100 άνθρωποι. Κατά το γεωργικό έτος 1918-1919, οι κολλήγοι, με 
προσθαφαιρέσεις προσώπων επί της προηγούμενης ομάδας αυτών, ήταν 20, οι Γεώργιος 
Παρλαπάνης, Αθανάσιος Τραγιαννούδης Δημήτριος Σκούφος Σωτήριος Ευαγγελούδης, 
Ιωάννης Παρλαπάνης, Πολυχρόνης Γεωργίου, Μιχαήλ Μαυρουδής, Ηλίας Τραγιανού, 
Σταύρος Τσακπίνης, Αθανάσιος Κουρλίτης, Στέργιος Τσακπίνης, Παναγιώτης Καϊναμίσης, 
Σπύρος Αθανασίου, Χρήστος Δεληγκάρης, Ηλίας Ύλκος, Γεώργιος Μπάμπης, Θεμιστοκλής 
Ζωγράφος, Μαρία Μπαλάφτσαλη, Νικόλαος Τσιλής, Διαμαντής Κοσμάς777

Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, προσέφευγαν, στην υπό 
γαλλοβρετανικό και ελληνικό έλεγχο περιοχή Θεσσαλονίκης, χιλιάδες χριστιανών κατοίκων 
της ευρωπαϊκής και ασιατικής Τουρκίας. Στο Σέδες έφθασαν πρόσφυγες Πόντιοι

. 

778, 
προερχόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία779, από τη Μικρά Ασία (οι Δημήτριος Λεμονής, 
Ευστράτιος Λεμονής, Γεώργιος Τσαβδάρης, Ιωάννης Μαρούλης, Ιωάννης Σάζος με τις 
οικογένειές τους)780, από τη Θράκη781

                                                      
773 Cf. Κούμαλα-Λιθοξοπούλου, «Νεώτερη..., pp. 88-92. 
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774 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, Προσωρινή Κυβέρνησις 
- Ανωτάτη Διεύθυνσις Δημοσίων Κτημάτων και Εσωτερικού Αποικισμού προς τον 
Οικονομικόν Έφορον Θεσσαλονίκης, 1 p. 
775 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Πρωτόκολλον παραδόσεως του τσιφλικίου Σέδες, 10-7-1917, 
2 pp. (δακτυλογραφημένο). 
776 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Πίναξ [κατάσταση προσώπων], 15-8-1918, 1 p. (χειρόγραφο). 
777 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Πίναξ [κατάσταση προσώπων], 10-3-1920, 1 p. 
(χειροόγραφο). 
778 Cf. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Αι προσφυγικαί..., op. cit., pp. 339-343. 
779 Ibid., pp. 344-357. 
780 Ibid., pp. 357-361. 
781 Ibid., p. 361. 



Όλως ιδιαίτερη ήταν η περίπτωση της γειτονικής μουσουλμανικής κοινότητας του 
Ισενλή. Πρότυπο εγκατάστασης γεωργοκτηνοτρόφων στα Βαλκάνια, σε μικρή κοιλάδα 
ανάμεσα στο Χορτιάτη και το βουνό Λάναρη, το χωριό ήταν τοποθετημένο δίπλα στο ρέμα 
του ποταμιού που αναβλύζει από το Χορτιάτη, με μία μεγάλη γούρνα πλησίον, γεμάτη νερό, 
με ισιάδες και πρανή για σιτηρά, αραιή βλάστηση για εκτροφή γιδιών. Πέτρινα σπίτια, χωρίς 
φέροντα σκελετό, με ξύλινα δεσίματα, κατασκευάζονταν από πρώτη ύλη που προμηθεύονταν 
επί τόπου, από τους βράχους δίπλα στο χωριό και τα δένδρα. Ο οικιστικός πυρήνας 
τοποθετήθηκε πλησίον της πηγής, με διασπορά των υπόλοιπων σπιτιών σε ακτίνα διακοσίων 
μέτρων. Ο ορίζοντας ενός παρατηρητή μέσα στο χωριό οριζόταν από τον όγκο του Χορτιάτη 
προς ανατολάς και του βουνού Λάναρη προς νότον, με πανοραμική θέα –στο βάθος, δυτικά– 
προς το Θερμαϊκό Κόλπο. Η χλωρίδα περιλάμβανε χαμηλή βλάστηση από πουρνάρια 
(ορισμένα είχαν προκόψει σε διαστάσεις δένδρου με χονδρό κορμό) και λίγα αυτοφυή δένδρα 
σε προφυλαγμένα σκιερά μέρη (πλατύφυλλα, συκιές, ακακίες). Δίπλα στα νερά, φύτρωναν 
δάφνες, μερικά πλατάνια. Η κοινότητα ήταν παραδοσιακή στην οικονομία, κοινωνία, 
κουλτούρα. Οι κάτοικοι, μουσουλμάνοι (κόνιαροι), επιβίωναν λιτά αντλώντας 
περιορισμένους πόρους από τις κτηνοτροφικές και γεωργικές δραστηριότητες. Μέρος των 
προϊόντων μεταφερόταν με υποζύγια στο γειτονικό χριστιανικό χωριό Χορτιάτη, σε 
υποτυπώδεις συγκεντρώσεις εν είδει αγοράς, για ανταλλαγή με τοπικά αγαθά. Δεν 
εξελίσσονταν συλλογικές λειτουργίες μεταξύ των ανθρώπων εξόν από κινήσεις 
αλληλοβοήθειας στην καθημερινή ζωή –όρος επιβίωσης, στο εσωτερικό της μικρής 
κοινότητας, έναντι των αντιξοοτήτων–. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν με διαβούλευση. Η φυγή 
ενώπιον της ελληνικής διοίκησης, από το 1912, οδήγησε την κοινότητα σε ερήμωση782

 
. 

 
5.2. Ο νέος κοινοτικός θεσμός, η κοινοτική ζωή. 
 
 
Η ένταξη στο ελληνικό κράτος και η αντικατάσταση του παλαιού συστήματος από το 

κεφαλαιικό κατέλυσαν το αυτοδιοίκητο. Οι κοινοτικές δομές εκσυγχρονίσθηκαν, με απώλεια, 
εντός του νέου συγκεντρωτικού πλαισίου, των χαρακτηριστικών του παρελθόντος.  

Ο θεσμός της κοινότητας συνδέθηκε με την ελεύθερη εκλογή κατοίκων του χωριού 
στις θέσεις του κοινοτικού συμβουλίου. Οι εκλεγμένοι έδιδαν, ενώπιον της δικαστικής αρχής, 
το νενομισμένο όρκο. Δεν αμείβονταν. Μισθωτό διοικητικό προσωπικό στελέχωσε τις 
κοινότητες. Οι κοινοτικοί υπάλληλοι προσλαμβάνονταν από την κοινότητα, με διαδικασίες 
προσλήψεων και συμβάσεις εργασίας που εγκρίνονταν από τη διοικητική αρχή 
Θεσσαλονίκης. 

 
Σε χωριά της περιοχής Ανθεμούντος, τα οποία έχουμε διαχειρισθεί εν προκειμένω ως 

μελέτη περίπτωσης, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις ήταν ως ακολούθως. 
 
 
5.2.1. Κοινοτικοί σύμβουλοι. 
 
 
Η Κοινότητα Σέδες (τα χωριά Σέδες [Θέρμη] και Τριάδιον) λειτούργησε ως θεσμός 

το 1924. Το γραφείο της κοινότητας στεγάσθηκε στο δημοτικό σχολείο. Συνεδρίαζαν τις 
Κυριακές, απόγευμα, στις 16:00 ή 17:00, πριν δύσει ο ήλιος, ημέρα και ώρες βολικές ώστε να 
μη παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο ούτε να δημιουργείται δυσχέρεια στις 
οικονομικές δραστηριότητες των συμβούλων. Μετά οι μέρες και ώρες άλλαξαν. Στην 
κατανομή των αξιωμάτων, ήταν εκλεγμένοι πρόεδρος ο Μιχαήλ Παχίτσας, αντιπρόεδρος ο 
Βασίλειος Μαυρίδης, σύμβουλοι οι Δημήτριος Σκούφος, Στέφανος Παναγιωτίδης, 
                                                      
782 Cf. Χρυσούλα Σκούφου, Η Θέρμη και το Τριάδι από τις αρχές του 20ού αιώνα. Οικονομία, 
κοινωνία, πολιτισμός, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, υλικό προφορικών συνεντεύξεων. 



σύμβουλος συνοικισμού Κραν και Καγιά Τσαλί ο Ηλίας Κωνσταντινίδης. Τον Οκτώβριο 
1924, ο Παχίτσας παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου, παρέμεινε σύμβουλος, και 
υποδείχθηκε ως κοινοτάρχης ο Βασίλειος Μαυρίδης783. Ο Μαυρίδης πάραυτα ζήτησε άδεια 
για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, τοποθετήθηκε προσωρινά ως πρόεδρος ο Μιχαήλ 
Παχίτσας και ως κοινοτικός σύμβουλος ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Δηληγκάρης784. Με την 
επάνοδο του Μαυρίδη, έφυγε από το συμβούλιο ο Παχίτσας και τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος 
ο Δηληγκάρης. Το Δεκέμβριο 1925, σε σύγκληση κοινοτικού συμβουλίου για εκλογή 
προέδρου, πλειοψήφησε ο Μιχαήλ Παχίτσας (αντιπρόεδρος Βασίλειος Μαυρίδης, μέλη 
Κωνσταντίνος Κάλφας, Βασίλειος Σιδηρόπουλος, Στέφανος Παναγιωτίδης)785. Τον Ιούλιο 
1926, μετά από παραίτηση του Παχίτσα, νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος 
Κάλφας786. Σε εναλλαγή θέσεων, χρημάτισε μετά προεδρεύων ο Βασίλειος Μαυρίδης, 
σύμβουλοι οι Κάλφας, Σιδηρόπουλος, Παναγιωτίδης, και προσελήφθη ο επιλαχών Χρήστος 
Μαυρίδης. Τον Απρίλιο 1927, πρόεδρος ήταν ο Βασίλειος Σιδηρόπουλος, τον Αύγουστο 
1928 πρόεδρος ο Βασίλειος Μαυρίδης και αντιπρόεδρος ο Σιδηρόπουλος787. Στις 4 
Αυγούστου 1929, στις εκλογές για κοινοτικούς συμβούλους, πλειοψηφών αναδείχθηκε ο 
Δημήτριος Κουγιάμης, ακολουθούσαν οι Ιωάννης Δήμου, Βασίλειος Μαυρίδης, Μιχαήλ 
Μιχαηλίδης, Νικόλαος Ρασκόπουλος, Βασίλειος Τσουκάνης. Πρόεδρος εξελέγη ο 
Κουγιάμης788. Το Σεπτέμβριο 1930, σύμφωνα με τον κώδικα νομοθεσίας περί δήμων και 
κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε εκλογή νέου προέδρου, τη θέση κατέλαβε ο Μιχαήλ 
Μιχαηλίδης, με αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Δήμου789. Το 1931 οι αποφάσεις του κοινοτικού 
συμβουλίου τοιχοκολλούνταν σε τρία σημεία του χωριού, στο καφενείο Αργύριου Πασπαλά, 
στο καφενείο Φώτιου Καζαντζίδη και στο παντοπωλείο Κ. Καρπούζη790. Τον Ιούνιο 1931, 
συνεχείς καυγάδες πυροδοτούνταν μέσα στο συμβούλιο, ο Βασίλειος Μαυρίδης εξετράπη, 
αποκάλεσε τους συμβούλους κτήνη προσθέτοντας ότι παρήγγειλε χαλινούς για να τους 
μεταφέρει στη ζωαγορά791. Το Μάρτιο 1932, μετά από παραίτηση του Δημήτριου Κουγιάμη, 
συμπληρώθηκε η χηρεύουσα θέση από τον αναπληρωτή Κωνσταντίνο Κεσσόπουλο792. Τον 
Αύγουστο 1932, κατά την εκλογή νέου προέδρου, πλειοψήφησε ο Κεσσόπουλος, με 
αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Δήμου793

                                                      
783 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 14, 12-10-1924. 

. Στις 11 Φεβρουαρίου 1934, στις κοινοτικές εκλογές, 
εκλέχθηκαν οι Τριαντάφυλλος Βοϊτσίδης -πρόεδρος, Ιωάννης Καραματίδης -αντιπρόεδρος, 
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, Μελέτιος Παπαδόπουλος, Πολυχρόνιος Δαδάτσης, Αργύριος 

784 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 15, 15-10-1924. 
785 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 1, 7-12-1925. 
786 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξ. 12 και 13, 4-7-1926. 
787 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξ. 75 και 76, 26-8-1928. 
788 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 1, 1-9-1929, 
789 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 68, 6-9-1930. 
790 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 111, 10-5-1931. 
791 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 117, 7-6-1931. 
792 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 18, 20-3-1932. 
793 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 28 και 29, 1-8-1932. 



Πασπαλάς -σύμβουλοι794. Το Φεβρουάριο 1935, ήταν στο συμβούλιο οι Κωνσταντίνος 
Κεσσόπουλος -πρόεδρος, Ιωάννης Καραματίδης, Χρήστος Χρυσίδης, Αθανάσιος 
Μπουλιώνης, Μελέτιος Παπαδόπουλος, Αργύριος Πασπαλάς795. Τον Ιούλιο 1936 –
παραμονές δικτατορίας–, πρόεδρος ήταν ο Δημήτριος Βοϊτσίδης, σύμβουλοι οι Ιωάννης 
Καραματίδης, Κωνσταντίνος Κεσσόπουλος, Αργύριος Πασπαλάς, Πολυχρόνιος Δαδάτσης, 
Μελέτιος Παπαδόπουλος796. Τον Ιανουάριο 1937 –πέντε μήνες μετά την επιβολή της 
δικτατορίας Μεταξά–, πρόεδρος ήταν ο Αργύριος Πασπαλάς, στις υπόλοιπες θέσεις 
παρέμεναν τα ίδια πρόσωπα797 (Πολυχρόνιος Δαδάτσης, Κωνσταντίνος Κεσσόπουλος, 
Ιωάννης Καραματίδης, Μελέτιος Παπαδόπουλος). Τον Ιούλιο 1938, υφίστατο διορισμένο 
τριμελές συμβούλιο, με πρόεδρο τον Ευθύμιο Καζαντζίδη, μέλη τους Ιωάννη 
Παπακωνσταντίνου, Νικόλαο Καϊναμίση798

 
. Παρέμεινε η ίδια σύνθεση το 1939. 

Στην κοινοτική διοίκηση του χωριού Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], ήταν, στη 
σύνθεση του συμβουλίου, το Μάιο 1925, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης -πρόεδρος, ο 
Θεόδωρος Μίξιος -αντιπρόεδρος, οι Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, Νικόλαος Καλαθάς, 
Αθηνόδωρος Ζήσης -μέλη. Το Μάρτιο 1926, ήταν πρόεδρος ο Θεμιστοκλής Βασιλειάδης, 
μέλη οι Ιωάννης Αγγελακάκης, Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης Αθηνόδωρος Ζήσης, Αθανάσιος 
Λαμπαδάριος799. Το 1927, πρόεδρος ήταν ο Αθηνόδωρος Ζήσης, το 1928 ο Αθανάσιος 
Λαμπαδάριος (υπόλοιπα μέλη οι Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, Αθηνόδωρος Ζήσης, Νικόλαος 
Καλαθάς). Το Φεβρουάριο 1929, επανήλθε στο αξίωμα του προέδρου ο Αθηνόδωρος Ζήσης 
(μέλη οι Αθανάσιος Λαμπαδάριος, Νικόλαος Καλαθάς, Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης)800. Το 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εκλέχθηκε πρόεδρος, για πρώτη φορά (ακολούθησαν άλλες), ο 
Θεόδωρος Μίξιος (μέλη οι Ιωάννης Μαϊκούσης, Γεώργιος Κοτσανάκης, Δημήτριος 
Αρκούδης, Αθανάσιος Λεμονίδης)801. Στα τέλη του 1930, ήταν πρόεδρος ο Αθανάσιος 
Λεμονίδης, με μέλη τους Θεόδωρο Μίξιο, Γεώργιο Κοτσανάκη, Ιωάννη Μαϊκούση, 
Δημήτριο Αρκούδη802, το 1934 πρόεδρος ο Γεώργιος Κοτσανάκης (μέλη οι Θεόδωρος 
Μίξιος, Ιωάννης Μαϊκούσης, Φίλιππος Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Κατρανιάς), τον 
Ιανουάριο 1935 πρόεδρος ο Θεόδωρος Μίξιος (μέλη οι Γεώργιος Κοτσανάκης, Ιωάννης 
Μαϊκούσης, Φίλιππος Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Κατρανιάς)803

                                                      
794 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 1, 1-4-1934. 

. Επί δικτατορίας Μεταξά, 
παρέμεινε ως πρόεδρος ο Θεόδωρος Μίξιος, με μέλη τους Γεώργιο Κοτσανάκη, Ιωάννη 
Μαϊκούση, Κωνσταντίνο Κατρανιά (αποχώρησε ο Φίλιππος Σιδηρόπουλος, υπάλληλος της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, πολιτικοποιημένο άτομο δημοκρατικών πεποιθήσεων), έως 

795 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 7, 27-1-1935. Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, 
Αριθ. 69, 15-9-1935. 
796 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 24, 12-7-
1936. 
797 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 1, 12-1-
1937. 
798 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 53, 7-7-1938. 
799 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 1, 8-3-1926. 
800 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 22, 24-2-1929. 
801 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 1, 4-9-1929. 
802 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 9, 22-1-1931. 
803 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1932-
1935, Πράξις 1, 7-1-1935. 



το διορισμό από το καθεστώς τριμελούς διοικούσας επιτροπής που αποτελούσαν οι 
Θεόδωρος Μίξιος -πρόεδρος, Γρηγόριος Μιχαλακού, Χριστόφορος Χριστοφόρου. 

 
 
5.2.2. Διοικητικά. 
 
 
Στο Σέδες, επείγουσα ανάγκη, το 1924, ήταν να οργανωθούν τα διοικητικά της 

κοινότητας, τα αμέσως απαραίτητα, ένα ληξιαρχικό βιβλίο, βιβλία πρωτοκόλλου, 
αποφάσεων, δημοτολογίου, επίσης τα είδη πρωτίστης ανάγκης, η γραφική ύλη, οι σφραγίδες, 
συναφή. Το αναγκαίο κονδύλιο θα μπορούσε να χορηγηθεί από τη νομαρχία με αντιλογισμό 
«εκ του εισπραχθέντος ποσού των αιγοπροβάτων παρά του Ταμείου» χρήσεως 1924-1925804. 
Γραμματέας της κοινότητας ήταν ο διευθυντής του σχολείου, Ιορδάνης Χουτούρης805. 
Κλητήρας διορίσθηκε ο Παύλος Ουσταμπασίδης806. Το Μάρτιο 1926, η κοινότητα άλλαξε 
ονομασία από Σέδες σε Θέρμη και τροποποιήθηκε η σφραγίδα της κοινότητας807 (η αλλαγή 
ήταν άκυρη, τελικά, και επανήλθε το ζήτημα με νέα απόφαση επί λαοκρατίας το 1944-1945). 
Το Μάρτιο 1926, γραμματέας της κοινότητας προσελήφθη ο Δημήτριος Χρυσάφης808. Το 
Μάρτιο 1927, διορίσθηκε άλλος γραμματέας, ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, κάτοικος 
Μαντζάρηδων809. Τον Ιανουάριο 1930, εγένετο απόλυση του ειδικού γραμματέα Θεμιστοκλή 
Παπαδόπουλου λόγω μη δυνατότητας ανταπόκρισης στις αυξημένες ανάγκες της κοινότητας 
(κάλυπτε επίσης την κοινότητα Μαντζάρηδων). Η μειοψηφούσα μερίδα Μαυρίδη - 
Τσουκάνη κατήγγειλε ότι οι λόγοι ήταν κομματικοί. Στη θέση του, προσελήφθη ο Μιχαήλ 
Παχίτσας810. Το Φεβρουάριο 1931, ο Παχίτσας ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα ληξιάρχου, που 
εκτελούσε μέχρι τότε ο πρόεδρος811. Το Μάιο 1935, απολύθηκε από τους Λαϊκούς 
(συντηρητικοί) με την κατηγορία ότι παραμελούσε τα καθήκοντά του812. Τον αντικατέστησε 
ο Βασίλειος Τζίκας, άτομο αυξημένων προσόντων (απόφοιτος γυμνασίου)813, αναγκάστηκαν 
όμως να του καταβάλουν αποζημίωση814. Ο Τζίκας παρέμεινε ειδικός γραμματέας έως τον 
Ιούλιο 1936, που, με αντιστροφή των όρων, εκτοπίσθηκε από τον Παχίτσα815

                                                      
804 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 1, 11-5-1924, 2 pp. 

. 

805 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 11, 26-6-1924, 1 p. 
806 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 12, 14-9-1924, 1 p. Παρέμεινε σε αυτή θέση μέχρι τη 
δεκαετία 1950. 
807 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 3, 28-3-1926. 
808 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], 4, 28-3-1926. 
809 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], 27, 25-3-1927. 
810 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 11, 9-10-1929. 
14, 27-10-1929. Πράξις 22, 5-1-1930. 
811 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 97, 22-2-1931. 
812 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 38, 22-5-1935. 
813 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 53, 22-5-1935. 
814 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 34, 19-6-1935. 74, 21-10-1935. 
815 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 24, 12-7-
1936. 



Ο κοινοτικός εισπράκτορας του χωριού, το 1929, ήταν ο Ηλίας Γραβαλάς816. Το 
1931, ως εισπράκτορας δούλευε ο Στυλιανός Σαλαγκούδης817

Για τις νομικές δοσοληψίες, πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινότητας επί δικτατορίας 
ήταν ο Ιωάννης Μιχαήλ (αστοδημοκράτης, πρώην βουλευτής του Αγροτικού και Εργατικού 
Κόμματος του Αλ. Παπαναστασίου), κατόπιν το 1938 ανέλαβε ο Ευριπίδης Ζυγούρης, 
επιτυχημένος δικηγόρος της Θεσσαλονίκης

. 

818. Η σοβαρότερη δικαστική εμπλοκή ήταν η 
υπόθεση του αγροκτήματος Ισενλή, σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (ΕΑΠ). Το 1931, το Σέδες δήλωσε την πρόθεση να αγοράσει το Ισενλή από την 
ΕΑΠ. Μέχρι τότε, η κοινότητα ενοικίαζε τις εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, πρακτική την οποία 
προέκρινε στα επόμενα επίσης χρόνια819. Η επιδίωξη νομικής κατοχύρωσης απέτυχε, με τη 
δικαίωση της ΕΑΠ στα δικαστήρια στις 8 Ιανουαρίου 1936. Η κοινότητα εφεσίβαλε την 
απόφαση820. Το 1937, βρέθηκε σε δικαστική αντιδικία με την κοινότητα Καπουτζήδων 
[Πυλαία] για τον καθορισμό των ορίων821. Τον Απρίλιο 1938, στη μεταγραφή στο 
υποθηκοφυλακείο των αγρών της περιοχής Ισενλή, ορίσθηκαν τα όρια της κοινότητας στην 
περιοχή822. Εκτελέσθηκε, τον Ιούνιο 1938, δικαστική έξωση ξένων κτηνοτρόφων 
προερχόμενων από τα Μεγάλα Λειβάδια Πάικου (Δημήτριος Πάσχος, Στέργιος Παργιανάς, 
Στέργιος Φούγιας), με τα κοπάδια τους823

Το 1940, συνιστούσαν το προσωπικό της κοινότητας ο γραμματέας Παύλος 
Ουσταμπασίδης, ο κλητήρας, ο κοινοτικός ιατρός Γεώργιος Καλογερόπουλος, η καθαρίστρια, 
ο οδοκαθαριστής

. 

824

 
. Ο κλητήρας εκτελούσε επίσης καθήκοντα φανοκόρου και υδρονομέα. 

Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], το 1925, κλητήρας της κοινότητας ήταν ο 
Πλάτων Βάρναλης825. Τον Ιανουάριο 1927, τα χωριά και συνοικισμοί Μαντζάρηδες, 
Ταγαρτζήδες, Λουτρά Σέδες, Τροχανλή, Αγία Παρασκευή κατέστησαν ενιαίος εκλογικός 
σύλλογος826. Το 1931, γραμματέας της κοινότητας ήταν ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος. Τον 
Ιούλιο 1931, κοινοτικός εισπράκτορας ήταν ο Σ. Σιαλιαγκούδης827

                                                      
816 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 18, 13-11-1929. 

. Διατέλεσαν, τα επόμενα 
έτη, γραμματέας ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος (ασκούσε επίσης καθήκοντα ειδικού 
εισπράκτορα), Β΄ γραμματέας ο Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος, κλητήρας ο Α. Αφεντούλης. 

817 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 103, 29-3-1931. 
818 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 66, 9-9-1938. 
819 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 145, 10-12-1931. 
820 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 34, 5-5-1935. Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, 
Αριθ. 5, 24-1-1936. 
821 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 15, 17-5-
1937. 
822 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 47, 5-4-1938. 
823 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 51, 15-6-1938. 
824 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 16, 5-2-
1940. 
825 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 3, 31-5-1925. 
826 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-
1928, Πράξις 13, 16-1-1927. 
827 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1930-
1932, Πράξις 6, 19-7-1931. 



 
Το χωριό Ταγαράδες, διοικητικά ανήκε, έως το 1933, στην κοινότητα Βασιλικών. Οι 

βασικές λειτουργίες, διοικητικές, κοινωνικές, εξελίσσονταν στην έδρα της κοινότητας, στο 
χωριό Βασιλικά, όπου ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν οι χωρικοί. 

 
 
5.2.3. Κοινοτικά έσοδα, έξοδα. 
 
 
Οι πόροι της κοινότητας Σέδες ήταν η εκμετάλλευση της γης, φορολόγηση της 

περιουσίας και παραγωγής, ενοικίαση ακινήτων. 
Τα λειβάδια και βοσκήσιμες γαίες ενοικιάζονταν, το 1924, από την οικονομική 

εφορία Θεσσαλονίκης σε ενδιαφερόμενους εκτροφείς. Για την εξεύρεση πόρων, το χωριό 
προσανατολίσθηκε στην αξιοποίηση των διατάξεων και επιβολή κοινοτικών φόρων. Ο 
κοινοτικός φόρος επί των σφαζομένων ζώων ήταν ανάλογος προς το είδος –μεγάλα και 
μικρά–. Το δικαίωμα σφαγής στην κοινότητα και τους συνοικισμούς της δημοπρατούνταν με 
πλειοδοτικό διαγωνισμό828. Επί του καπνού, αποφασίσθηκε η επιβολή κοινοτικού φόρου ως 
ποσοστού επιπλέον στον καταβαλλόμενο υπέρ δημοσίου829. Επιβλήθηκε κοινοτικός φόρος 
επί των διαιτομένων και αροτριώντων ζώων, επί των μόσχων, αιγών, χοίρων830. Για το κάθε 
είδος εκ των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, η κοινότητα επέβαλλε κοινοτικό φόρο 
βάσει καθορισμού χονδρικής πώλησης εκάστου προϊόντος. Στον προϋπολογισμό 1924-1925, 
ενεγράφησαν έσοδα από φόρο στη γεωργική παραγωγή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καπνό, επί 
διαιτωμένων ζώων831. Τα έσοδα εισπράττονταν από την κοινότητα κατά την προσπάθεια να 
χρηματοδοτηθούν έργα ανοικοδόμησης σχολείου, κατασκευής δικτύου ύδρευσης, 
επιδιόρθωσης οδών και γεφυρών, δενδροφύτευσης. Ζητήθηκε από το κράτος να 
παραχωρηθούν τα τουρκικά κτήματα στην κοινότητα, ανεξαρτήτως του χρόνου 
απαλλοτριώσεως αυτών, για καλλιέργεια από τους πρόσφυγες και ντόπιους κολλήγους832. Το 
1925, καταλογίσθηκαν κοινοτικοί φόροι επί του καπνού, επίσης επί των διαιτωμένων μη 
αροτριώντων ζώων, βοών, βουβάλων, αγελάδων, ίππων, ημιόνων, όνων, πώλων833. 
Αποφασίσθηκε η κατακύρωση της χειμερινής βοσκής, έναντι αντιτίμου, επ’ ονόματι του 
κτηνοτρόφου Νικόλαου Γαντά834. Καθορίσθηκαν φόροι σφαζομένων, γαλακτοκομικών, 
ακατέργαστων ερίων, γεωργικών προϊόντων, χορτονομής, αμπέλων, λαχανοκήπων, καπνού 
και αποφασίσθηκε η επιβολή φόρου υπέρ αγροφυλάκων ανά στρέμμα (τον Ιανουάριο 1931, 
μία εμπλοκή σχετική με την κατάθεση του χρηματικού ποσού υπέρ αγροφυλακής από το 
Γεώργιο Γιαννάκη, διευθετήθηκε835). Το 1931, καθορίσθηκε η φορολογία αμβύκων836

                                                      
828 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 2, 25-5-1924, 1 p. 

. Η 
ενοικίαση του κοινοτικού φόρου σφαζομένων ζώων διδόταν με δημοπρασία. Για το 1930-

829 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 3, 25-5-1924, 1 p. 
830 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 7, 25-5-1924, 1 p. 
831 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 9, 5-6-1924, 2 pp. 
832 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 6, 25-5-1924, 1 p. 
833 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξεις 21-22, 3-5-1925. 
834 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], 27, 24-10-1925, 
835 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 84, 8-1-1931. 
836 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 104, 1-4-1931. 



1931, ανεδείχθη ενοικιαστής ο Αριστείδης Στυλιανού837, επόμενος ενοικιαστής ο Αθανάσιος 
Σαπουντζής838, το 1938 ο Ιωάννης Σερασίδης839. Οι δημοπρασίες λάμβαναν χώρα στο 
καφενείο Πασπαλά και στο καφενείο Καζαντζίδη. Σε χειρισμό, το 1932, ανταλλαγής 
αγροτικής έκτασης μεταξύ Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και Αεροπορικής 
Σχολής, επετράπη η εγκατάσταση ποιμνιοστάσιου στο νέο τμήμα από ξένο, τον Αριστείδη 
Αρχάκη (ο δεύτερος ξένος μετά το Γαντά)840

Τον Οκτώβριο 1938, πραγματοποιήθηκε η ενοικίαση καλλιεργούμενων αγρών με 
πλειοδοσία, στις θέσεις Λειβάδι, Πίστα, Πυρομαχικά, Τούμπα, Γκορτσιά, Αεροδρόμιο, 
Αποθήκες. Έλαβαν οι Ιωάννης Αθανασιάδης 6 στρέμματα, Ηρακλής Αθανασιάδης 6, 
Κωνσταντίνος Αβραμίδης 5, Χρήστος Βαρυτιμιάδης 5, Αναστάσιος Βαρυτιμιάδης 6, 
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος 6, Γεώργιος Ευθυμιάδης 1, Τριαντάφυλλος Ερμής 20, 
Αλέξανδρος Ευθυμιάδης 2,5 στρέμματα, Γεώργιος Ζαχαριάδης 12, Χρήστος Ζαχαριάδης 22, 
Σταύρος Ζερζελίδης 14,5 στρέμματα, Δήμος Ιγνατιάδης 14, Δημήτριος Κουρλίδης 16, 
Παναγιώτης Κεσσόπουλος 9, Ιορδάνης Καραματίδης 7, Σάββας Καραματίδης 6, 
Κωνσταντίνος Κεσσόπουλος 6, Σάββας Κουντουρατζής 8, Αριστείδης Κυριακίδης 14, 
Κωνσταντίνος Κυριακίδης 3, Παναγιώτης Καϊναμίσης 2, Χαράλαμπος Λιθοξόπουλος 3, 
Μελέτιος Λιθοξόπουλος 1,5 στρέμμα, Ιωάννης Μαυρίδης 35, Ελευθέριος Μαυρίδης 14, 
Αναστάσιος Μικρόπουλος 25, Βασίλειος Τσουκάνης 2,5 στρέμματα, Γρηγόριος 
Πλατανούδης 123,5 στρέμματα, Μελέτιος Παπαδόπουλος 7, Ιωάννης Περτσινίδης 4, 
Ηρακλής Παπαδόπουλος 5, Στέργιος Πάλλας 6, Λάζαρος Παπαδόπουλος 11, Ιωάννης 
Σακολής 21, Ιωάννης Σάζος 3, Ορθόδοξος Τσιγκάς 5, Νικόλαος Τσακιρίδης 6, Φώτιος 
Καζαντζίδης 2, Κωνσταντίνος Φαρδέλλας 3,5 στρέμματα, Βασίλειος Φαρδέλλας 5, 
Ευστάθιος Χουζανάς 8, Αλέξανδρος Χουζανάς 5, Θεοχάρης Χαλκίδης 5 στρέμματα

. Μετά το 1938, ίσχυε φόρος στα μεταλλεία και 
λατομεία, μετά το 1939 στην αμμοληψία και πετροληψία, πλινθοποιία. 

841

Η εκμετάλλευση ακινήτων μέσα στο χωριό απέδιδε, σποραδικά, πόρους. Το Μάιο 
1925, δόθηκε προς ενοικίαση ο κοινοτικός κήπος για ανέγερση καφενείου

. 

842. Τον Απρίλιο 
1926, παραχωρήθηκε το δικαίωμα ενοικίασης χώρου στο Νικόλαο Παπαθεοδώρου για 
τοποθέτηση τραπεζιών και λειτουργία οινοπωλείου843

Όσον αφορούσε στα κοινοτικά έξοδα, καλύπτονταν, κατά τα χρόνια 1924-1927, οι 
αμοιβές προσωπικού (κλητήρας, καθαρίστρια, βοηθός ταμία, εισπράκτορες), λειτουργικά 
έξοδα του κοινοτικού χώρου, επισκευές του δικτύου ύδρευσης στο χωριό και στους 
μαχαλάδες, επιδιορθώσεις σε δρόμους, γέφυρες, κτίσματα, συντήρηση της εκκλησίας Αγίου 
Νικολάου που δεν διέθετε πόρους, δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις

. Μετά το 1938, χώρος στο κοινοτικό 
παράπηγμα ενοικιαζόταν στον Αθανάσιο Σαράφη. 

844

                                                      
837 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 40, 12-3-1930. 

. Στα τέλη της δεκαετίας 

838 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 106, 8-4-1931. 
839 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 18, 9-2-1938. 
840 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 156/14, 24-1-1932. 
841 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 76, 20-10-1938. 
842 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 24, 28-5-1925. 
843 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 6, 14-4-1926. 
844 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 9, 5-6-1924, 2 pp. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης 
Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 24, 28-5-
1925. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Σέδες 1924[-1929], Πράξις 10, 28-3-1926. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 6, 14-4-1926. Ελληνική 



1920, αναζητούνταν πόροι για αποκατάσταση των προβλημάτων ύδρευσης (βρύσες, 
δεξαμενή, γεωτρήσεις, αρτεσιανά), αποχέτευσης (αυλάκια), οδικής κίνησης845. Παρέμειναν 
ίδιες οι ανάγκες χρηματοδότησης έργων επισκευής κατά τη δεκαετία 1930846. Καλύπτονταν 
ανάγκες της εκκλησίας Αγίου Νικολάου, προσφέρονταν στο σχολείο υλικά847. Πληρώνονταν 
συνδρομές σε περιοδικά848. Το Δεκέμβριο 1938, ενισχύθηκε το εκκλησιαστικό ταμείο της 
εκκλησίας Τριαδίου849. Στις δαπάνες, περιλαμβάνονταν έξοδα μετακίνησης χωρικών, για 
λόγους υγείας, στην πόλη850. Σε άλλη περίπτωση, τακτοποιήθηκαν τα οδοιπορικά του 
Δημήτριου Βοϊτσίδη για συμμετοχή, στις 28-29 Ιουνίου 1936, στο αμπελουργικό συνέδριο 
στη Νάουσα851

 
. 

Οι γαίες στα πέριξ του χωριού Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός] ανήκαν στην Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων, θεωρούμενες ανταλλάξιμα στοιχεία μέχρι τη διανομή τους. 
Μπορούσε να τις εκμεταλλευθεί η κοινότητα, με παραχώρηση κλήρου προς σπορά σε κάθε 
αγρότη και ενοικίαση με πλειοδοσία του δικαιώματος είσπραξης φόρου. Το κοινοτικό 
χορτολειβάδιο (Τσαΐρι) απέδιδε οικονομικό πόρο από την καταβολή φόρου για δικαίωμα 
βοσκής. Για το δικαίωμα είσπραξης φόρου βοσκής, προσέρχονταν ενδιαφερόμενοι σε 
δημοπρασία (το Μάιο 1925, πλειοψήφησε ο Δημήτριος Κιζλάρης)852. Άλλοι πόροι 
προέρχονταν από τη φορολόγηση αγαθών. Το 1925, καταλογίζονταν κοινοτικοί φόροι επί 
των ζώων, καπνού, αγοραπωλησίας ζώων853

Οι δαπάνες, στις οποίες προέβαινε η κοινότητα, αφορούσαν, στη δεκαετία 1930, στις 
ανάγκες του σχολείου (επί δικτατορίας Μεταξά, για παράδειγμα, αποφασίσθηκε η αγορά 
ανάγλυφων χαρτών [γεωφυσικοί χάρτες] για τις ανάγκες της διδασκαλίας), ενίσχυση της 
εκκλησίας, επισκευές και κατασκευές έργων υποδομής (κτιριακές εργασίες, περιφράξεις, 
ύδρευση, αποχέτευση, εσωτερικό οδικό δίκτυο, έργα πρόληψης ζημιών από τα καιρικά 
φαινόμενα, πληρωμές εργοδηγών), εξοπλισμό (αγορά εργαλείων), ποικίλες άλλες ανάγκες 
του χωριού

.  

854

                                                                                                                                                        
Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-
1929], Πράξις 21, 13-2-1927. 

. 

845 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 95, 10-2-1929. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, 
Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 70, 13-5-1928. 
Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και 
Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. Πράξις 78, 19-11-1930. 
846 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 11, 12-1-1938. Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-
1941, Αριθ. 23, 27-10-1938. 
847 Cf. περίπτωση δωρεάς εξοπλισμού, ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 
1938-1941, Αριθ. 1, 2-1-1938. Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-
1944], Αριθ. 82, 5-10-1939. 
848 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 8, 25-5-1924, 3 pp. 
849 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 89, 15-12-1938. 
850 Cf. παράδειγμα περιστατικού (θεραπεία λύσσας), ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. 
Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 1, 2-1-1938. 
851 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 22, 23-6-
1936. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27-6-1936. 
852 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 9, 31-5-1925. 
853 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-
1928, Πράξις 4, 31-5-1925. Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 8, 31-5-1925. 
854 Cf. ενδεικτικές περιπτώσεις πραγματοποίησης δαπανών, ibid., Βιβλίον Πρακτικών 
Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1930-1932, Πράξις 6, 19-7-1931. 



 
 
5.2.4. Υποδομή. 
 
 
Τα δημόσια οικήματα του τσιφλικίου Σέδες ήταν, το 1924, ως επί το πλείστον 

καταστραμμένα, κατειλημμένα προσωρινά από προσφυγικές οικογένειες, στις οποίες 
δόθηκαν εν συνεχεία οικόπεδα για να στεγασθούν855. Για το νερόμυλο εντός του χωριού 
Σέδες, τουρκικής ιδιοκτησίας, μέσα σε χωράφι έκτασης 40 στρεμμάτων, αποφασίσθηκε να 
ζητηθεί η απαλλοτρίωσή του856. Επιδιορθώθηκαν οι βλάβες της ύδρευσης στο Σέδες και 
Καγιά Τσαλή, επισκευάσθηκαν οι αποθήκες, η γέφυρα Θέρμης, μία αίθουσα για τελετές. 
Τακτοποιήθηκε ο φωτισμός, θέρμανση, τηλέφωνο του κοινοτικού γραφείου, έγινε 
καλλωπισμός του κοινοτικού κήπου857. Το Μάρτιο 1926, δενδροφυτεύθηκαν ο Βάλτος και η 
Τούμπα858, επίσης επισκευάσθηκε ξανά η γέφυρα Θέρμης859

Τον Οκτώβριο 1927, κατατέθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο του Σέδες 
προϋπολογισμός για αναθηματική στήλη (ηρώο) υπέρ των εν πολέμοις πεσόντων

. 

860. Το 
σχέδιο του μαρμαρογλύπτη Π. Ελευθεριάδη (Καλλιτεχνικόν Μαρμαρογλυφείον ο 
Πραξιτέλης, οδός Βογατσικού - Θεσσαλονίκη) προέβλεπε συνολικό ύψος 2,5 μέτρα, με τρεις 
βάσεις στο έδαφος, στυλοβάτη, κολώνα η οποία είχε διαστάσεις επιφάνειας βάσης 30 επί 17 
εκατοστόμετρα. Αποπερατώθηκε στα τέλη του 1927861

Το Φεβρουάριο 1927, επαναλήφθηκε η αναδάσωση της Τούμπας, φυτεύοντας πεύκα 
και λοιπά αειθαλή δένδρα

. Στην εμπρόσθια μαρμάρινη 
επιφάνεια χαράχθηκαν τα ονόματα πεσόντων στους πολέμους 1912-1922. Ήταν οι Χρήστος 
και Αλέξανδρος Τραγιάννης, Θεόδωρος Ντάλλας, Χρήστος Βογιατζής, Δημήτριος Μόδιαλης, 
Χάρης Μπαλάφτσαλης, Κωνσταντίνος και Θρασύβουλος Φαρδέλας, Θεοφάνης 
Τριανταφυλλίδης, Τριαντάφυλλος Ερμείδης, Αθανάσιος Βρατσικίδης.  

862. Το Μάιο 1928, ανατέθηκε η κατασκευή βρύσης στην πλατεία, 
μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, στον εμπειροτέχνη Γεώργιο Γιαννακόπουλο863. Το 1929 
συμπληρώθηκαν οι πόροι για την κατασκευή υδραγωγείου864. Το Μάρτιο 1930, ο Α΄ 
Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Θέρμης ζήτησε να παραχωρηθεί πλεονάζον οικόπεδο 
πλησίον του Βασιλείου Τσιτσιόγλου για ανέγερση αποθήκης. Έγινε δεκτό το αίτημα865

                                                                                                                                                        
Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-1931, Πράξις 
34, 26-7-1931. Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 
1932-1935, Πράξις 16, 6-12-1932. 

. 

855 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον 
αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 4, 25-5-1924, 1 p. 
856 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 5, 25-5-1924, 1 p. 
857 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 9, 5-6-1924, 2 pp. 
858 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 10, 28-3-1926. 
859 Ibid. 
860 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 47, 30-10-1927. 
861 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, αλληλογραφία με νομαρχία Θεσσαλονίκης, 18-11-1927. 
862 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 21, 13-2-1927. 
863 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 70, 13-5-1928. 
864 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 95, 10-2-1929. 
865 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 41, 23-3-1930. 



Τον Ιούνιο 1930, διατυπώθηκε πρόγραμμα έργων κοινής ωφέλειας, στο οποίο 
περιλαμβάνονταν η κατασκευή τριών γεφυρών (κεντρικής γέφυρας, πάνω γέφυρας προς 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, γέφυρας μεσαίου δρόμου), η ύδρευση της κοινότητας, η 
επίστρωση με χαλίκι της οδού Χαλκιδικής - Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η ισοπέδωση 
της πλατείας, περίφραξη του νεκροταφείου, κατασκευή κοινοτικού καταστήματος, περίφραξη 
του κοινοτικού κήπου, αναδάσωση της Τούμπας, επίστρωση με χαλίκι της οδού Πλατείας - 
Λάκκου, δενδροφύτευση της πλατείας της εκκλησίας στο Τριάδιον, περίφραξη του 
νεκροταφείου Τριαδίου866

Το αποχετευτικό σύστημα βελτιώθηκε, το Νοέμβριο 1930, με αφορμή την 
υπερχείλιση των αυλάκων που διέρχονταν από τα οικόπεδα και τη διασπορά των 
ακαθαρσιών. Έγινε εμβάθυνση και καθαρισμός τους

. 

867

Το σύστημα ύδρευσης στο Σέδες και Τριάδιον αναβαθμίσθηκε με αργούς ρυθμούς. 
Μεταξύ των επισκευαστικών εργασιών, ο Ευάγγελος Στεφανής ανέλαβε, το Σεπτέμβριο 
1932, την επιδιόρθωση του διαρραγέντος σε πλείστα σημεία υδραγωγείου. Το 1934 έγιναν 
γεωτρήσεις, αρτεσιανά φρέατα. Τα προβλήματα του υδραγωγείου Θέρμης χρόνιζαν και, το 
Νοέμβριο 1935, αποφασίσθηκε να τοποθετηθούν τρεις άλλες κρήνες και μία επιπλέον στο 
κοινοτικό κατάστημα. Το Σεπτέμβριο 1938, κατασκευάσθηκαν υδραγωγείο στο Τριάδιον

. 

868, 
συλλεκτήρας ύδρευσης στη Θέρμη, τσιμεντοσωλήνες για τη διοχέτευση των ρεόντων υδάτων 
των βρύσεων και, το Σεπτέμβριο 1939, υδροσωλήνες (χαλυβδοσωλήνες) στο υδραγωγείο 
Θέρμης, με επέκταση του δικτύου ύδρευσης869

Χρόνιζαν, ομοίως, τα προβλήματα οδοποιίας. Το 1935, ο δρόμος Θεσσαλονίκης-
Χαλκιδικής χαράχθηκε να περνά 300 μέτρα έξω από το χωριό. Με διαβήματα πιέσθηκαν οι 
αρμόδιοι για αλλαγή της χάραξης, ώστε να διέρχεται μέσα από το χωριό

. 

870. Επί δικτατορίας 
Μεταξά, προωθήθηκαν ορισμένα έργα. Τον Ιανουάριο 1938, τεχνίτες χρησιμοποιήθηκαν για 
κράσπεδα δρόμων και λιθόστρωση σημείων ροής υδάτων, όπως οι χώροι γύρω από τις 
κοινοτικές κρήνες871. Για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων ο δρόμος 
στο Λάκκο ήταν συνήθως αδιάβατος, έργα ξεκίνησαν για κατασκευή φράγματος, με 
περιτοιχίσματα, επιχωματώσεις. Το 1938, εκτελέσθηκαν έργα στον Α΄ και Β΄ Λάκκο. 
Δημοπρατήθηκαν οι γέφυρες, στις 14 Φεβρουαρίου 1937, με προγραμματιζόμενη 
αποπεράτωση τον Ιούλιο 1938872. Το 1938, παραδόθηκε η γέφυρα Αγρού Τολίδου, το 
Σεπτέμβριο 1939 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας Κεντρικού Ρεύματος873

Η κτιριακή υποδομή παρέμεινε φτωχή. Το 1930, κτίσθηκε στη Θέρμη διώροφο 
σχολείο. Στο Τριάδιον, το σχολείο στεγάσθηκε σε πρόχειρο παράπηγμα. Τον Ιούνιο 1935, 
διαμορφώθηκε το κοινοτικό κατάστημα. Ένα τμήμα του μετατράπηκε σε ξενώνα, με 
τοποθέτηση εξοπλισμού (δύο κρεβάτια, σκεπάσματα) για φιλοξενία επισκεπτών

. 
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866 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 53, 8-6-1930. 

. Το 
Δεκέμβριο 1937, ο εμπειροτέχνης Ι. Ραφαηλίδης επιδιόρθωσε αβαρίες στο κοινοτικό κτίριο. 
Περιφράχθηκε ο αναδασωτέος χώρος του οικοπέδου (όμοια εργασία εκτέλεσαν ο Μιχαήλ 

867 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 78, 19-11-1930. 
868 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 66, 9-9-1938. 
869 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 22, 22-9-1939. 
870 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 90, 29-11-1935. 
871 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 11, 12-1-1938. 
872 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 53, 7-7-1938. 
873 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 22, 22-9-1939. 
874 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 46, 17-6-1935. 



Κώττης το 1938 και άλλο συνεργείο το 1939)875. Τον Ιανουάριο 1938, προϋπολογίσθηκε το 
κόστος ανέγερσης εκκλησίας (Αγίου Γεωργίου) στο Τριάδιον876

Για την εξυπηρέτηση της αστυνόμευσης, με την ενοικίαση χώρου για τη λειτουργία 
αστυνομικού σταθμού και καταλογισμό της δαπάνης στην κοινότητα, υπήρξαν, το 1932, 
σκέψεις για μόνιμη κτιριακή υποδομή. Η κοινότητα εκχώρησε τμήμα του κοινοτικού κήπου, 
έκτασης 15 επί 30 μέτρα (450 τετραγωνικά μέτρα), παραπλεύρως και βορείως του βυζαντινού 
πύργου, για κατασκευή οικοδομήματος. Ακολούθως το συμβούλιο ενέκρινε «... όπως ο 
Πύργος συμπεριληφθή εντός του εκχωρουμένου οικοπέδου όστις επισκευαζόμενος 
καταλλήλως υπό του Δημοσίου χρησιμοποιηθή ούτος ως κτίριον δι’ Αστυνομικόν Σταθμόν 
εφ’ όσον ουδέν χρήζει δια την Κοινότητα ο ανωτέρω Πύργος...

. Κτίσθηκε τμηματικά, με 
αποπεράτωση τον Οκτώβριο 1939. Το 1939, έγιναν επισκευές στο σχολείο Θέρμης.  

877» Η πρόθεση ευτυχώς δεν 
υλοποιήθηκε. Η παρατηρηθείσα αδιαφορία των κατοίκων για την εξαφάνιση ενός ίχνους του 
παρελθόντος του χωριού μετά από ενέργεια ορισμένων εξ αυτών παρέπεμπε στις τραχιές 
συνθήκες, στη φάση καταπόνησης της κοινωνίας. Το αρχιτεκτονικό κόσμημα, που 
παραλλήλως αποτύπωνε την τοπική ιστορική παράδοση, δεν έδιδε έρεισμα σε διανοητική 
ανάταση για τη διάσωσή του. Σε κάποιους χωρικούς, δεν έβρισκαν αντίκρυσμα τα 
παραδείγματα που υμνούσε η λογοτεχνία, ο μύθος των αγωνιστών της ανεξαρτησίας το 1821, 
απλών ανώνυμων ανθρώπων, οι οποίοι, παρατηρώντας τους πολιορκούμενους Τούρκους 
στην Ακρόπολη Αθηνών να ρίχνουν τις μαρμάρινες κολώνες για να πάρουν το μολύβι –υλικό 
κατασκευής σφαιρών όπλων– το χορήγησαν οι ίδιοι, προσφέροντας ως θυσία τη ζωή τους για 
να διασώσουν την προγονική κληρονομία878

Ο προβληματισμός, από το 1930, για μεταφορά του ηρώου, το οποίο είχε ήδη 
υποστεί φθορές, στην πλατεία υπολόγιζε το μειονέκτημα ότι μετακινούνταν καθημερινά μέσα 
από το χώρο η αγέλη του χωριού και η κατασκευή δεν θα μπορούσε να προφυλαχθεί από τα 
διερχόμενα ζώα. Το 1938, κρίθηκε πρόσφορη η τοποθέτησή του στην πλατεία του 
σχολείου

. 

879

                                                      
875 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 85, 14-12-1937. Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] Αποφάσεων 1937-39, Νο 33, 17-3-1938. Βιβλίον 
Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 22, 22-9-1939. 

. Τον Ιανουάριο 1939, αποφασίσθηκε τελικώς η μεταφορά στην πλατεία του 

876 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 15, 27-1-1938. 
877 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 150, 24-1-1932. Αριθ. 17, 
20-3-1932. Αριθ. 20, 12-4-1932. 
878 Ο πύργος δεν γλύτωσε, τελικώς. Το Φεβρουάριο 1953 –στις επώδυνες μεταπολεμικές 
συνθήκες–, εγκρίθηκε η κατεδάφιση του «ετοιμόρροπου Πύργου» και η χρησιμοποίηση των 
υλικών για την κατασκευή κοινοτικού καταστήματος (ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού 
Συμβουλίου Θέρμης [1951-1954], Νο 3, 11-2-1953). Επειδή η πρόθεση καταστροφής ενός 
μνημείου απαιτούσε ενισχυμένα επιχειρήματα, το σενάριο τροποποιήθηκε προς άλλη εκδοχή 
για ανάγκη κατεδάφισης λόγω της πιθανότητας κατάρρευσης και ζημιών στα πέριξ αυτού 
ευρισκόμενα σπίτια. Προκλήθηκε γνωμοδότηση του πολεοδομικού γραφείου Θεσσαλονίκης, 
το οποίο, με την έκθεση 4213/19-5-1955, αποφάνθηκε για την επικινδυνότητα της 
κατάστασης. Το κοινοτικό συμβούλιο επανενέκρινε την αχαρακτήριστη πρόταση του 
προέδρου εξ Αμερικής, Θεοφίλου Αβραμίδη (1950-1956), «περί κατεδαφίσεως του 
ετοιμορρόπου και επικινδύνου Πύργου» ως νόμιμη και σκόπιμη. Προωθήθηκε έγγραφο στη 
νομαρχία, της οποίας οι υπάλληλοι συγκατένευσαν στις 8 Σεπτεμβρίου 1955 (ελαφρά τη 
καρδία, με μόνη παρατήρηση ότι όφειλε η κοινότητα να προβεί σε πρόχειρη εμπειροτεχνική 
μελέτη) και επιβεβαίωσαν στις 27 Σεπτεμβρίου 1955 ότι η απόφαση «έχει καλώς» (ibid., 
Βιβλίον Αποφάσεων του Κ. Συμβουλίου Θέρμης [1955], Νο 65, 26-8-1955). 
879 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 66, 9-9-1938. 



χωριού880. Βελτιώθηκε η περίφραξη του περιβόλου του ηρώου, το Σεπτέμβριο 1939, και το 
Μάρτιο 1940 διευθετήθηκε περαιτέρω ο χώρος με εκτέλεση εργασιών δενδροφύτευσης και 
σταθερής περίφραξης με συρματόπλεγμα881

Στο Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παραχωρήθηκε, τον Ιούλιο 1939, 
αρτεσιανό φρέαρ για τις θερινές ανάγκες

. 

882 και αποκαταστάθηκαν, το Σεπτέμβριο 1940, 
προβλήματα διέλευσης του προσωπικού και των φοιτητών στην ετοιμόρροπη γέφυρα 
Χειμάρρου με εκτέλεση εργασιών διευθέτησης της κοίτης883

 
.  

Το κτιριακό ενεργητικό στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], πρωτόγονο, 
δέχθηκε ενίσχυση με ενέργειες της κοινότητας. Στο κτίσμα της εκκλησίας –παλιός 
οθωμανικός στάβλος–, δόθηκε άδεια για λειτουργία μύλου, στο κτίσμα του σχολείου – 
οθωμανικός αχυρώνας– για καφενείο. Μετά το 1923, που τοποθετήθηκαν λυόμενες κατοικίες 
για τη στέγαση των προσφύγων, εκτελέσθηκαν πολλαπλά έργα. Τον Αύγουστο 1925, 
κατασκευάσθηκε δεξαμενή συλλογής νερού884. Ανοίχθηκαν χάνδακες αποχέτευσης λυμάτων, 
οριοθετήθηκε νεκροταφείο, τοποθετήθηκε ηρώο πεσόντων πολεμιστών, κατέστησαν βατοί οι 
δρόμοι του χωριού. Τον Ιούλιο 1931, εκτελέσθηκαν έργα επισκευής της πέτρινης γέφυρας 
στον Πλάτανο, επιχωμάτωσης των υδροσωλήνων του υδραγωγείου, παροχέτευσης των 
ακάθαρτων υδάτων των βρύσεων885. Περιφράχθηκε ο χώρος του ηρώου886. Το Δεκέμβριο 
1932, ολοκληρώθηκε η περίφραξη του νεκροταφείου887. Κατά το επόμενο διάστημα, 
επιτεύχθηκε μέσω διοχέτευσης ο έλεγχος των υδάτων του ποταμού Ανθεμούντος για την 
πρόληψη πλημμυρών, ανοίχθηκε αποχετευτική τάφρος, κατασκευάσθηκαν σχολικό κτίριο, 
αποθήκες, καταστήματα. Το 1935, η κοινότητα δέχθηκε δωρεά των εξ Αμερικής Σταμάτιου 
και Ματούλας Βάγια για την ανέγερση της εκκλησίας Αγίου Αθανασίου. Το Μάρτιο 1937, 
διαμόρφωσε χώρο κάτω από τη δημόσια οδό παρά το σχολικό αγρό για τη λειτουργία 
γυμναστηρίου888

 

. Με δενδροφύτευση φρόντισε για τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος στις 
οδούς του χωριού και τριγύρω, με οδικές διευθετήσεις διευκολύνθηκαν τα συγκοινωνιακά και 
μεταφορικά μέσα όταν η εξυπηρέτηση στο χωριό πέρασε από τα υποζύγια στα οχήματα. 

Στο χωριό Ταγαράδες, οι πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες Θρακιώτες (για 
παράδειγμα, οικογένεια Καλαθά) και Μικρασιάτες (οικογένεια Αγγέλου) –το 1936, 
εγκαταστάθηκαν μονίμως ομάδες σαρακατσάνων (οικογένεια Καπούλα)–. Οι γηραιότεροι, 
όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι το θρήσκευμα, γεωργοί το επάγγελμα, ήταν οι Δημήτριος 
Καλαθάς του Αλεξάνδρου και της Φωτεινής, γεννηθείς το 1866, Νικόλαος Μπλούμας του 
Αναστασίου και της Ζωής (1874), Αθανάσιος Παπανικολάου του Νικολάου και της Σοφίας 
(1875). Ακολουθούσαν οι Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, γεννηθείς το 1876, Αντώνιος 
                                                      
880 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 5, 12-1-1939. 
881 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 22, 22-9-1939. 
Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 33, 14-3-1940. 
882 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 57, 9-7-1939. 
883 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 60, 5-9-
1940. 
884 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 15, 3-8-1925. 
885 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 34, 26-7-1931. 
886 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1930-
1932, Πράξις 6, 19-7-1931. Το παλαιό ηρώο έφερε, σε πλάκα, ονόματα (αργότερα 
αποσύρθηκε, αντικατασταθέν από καινούργιο χωρίς ονόματα). 
887 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1932-
1935, Πράξις 16, 6-12-1932. 
888 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 
1936-1939, Απόφασις 13, 28-3-1937. 



Κουβρακίδης (1877), Σταύρος Κουβαλάκης (1877), Χαράλαμπος Μακρίδης (1877), 
Ευάγγελος Σιδέρης (1879), Πασχάλης Σουγιουλτζής (1880), Νικόλαος Καλαϊτζής (1880), 
Κυριάκος Δαλαβέρης (1880), Μάρκος Μυλωνάς (1881), Στυλιανός Τσομπανάκος (1881), 
Ιωάννης Καραγεωργίου (1884), Αγγελάκης Κοτζαμάνης (1885), Αθανάσιος Φούσκας (1885), 
Νικόλαος Καρκατζίνος του Δημητρίου (1888), Δημήτριος Καμπούρης (1889), Κωνσταντίνος 
Τσελεπής (1889), Δημήτριος Μανωλής (1890), Παύλος Γκαράς (1891), Εμμανουήλ 
Κατσίκας (1892), Δημήτριος Κρασσάς (1892), Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης (1892), 
Θεόφιλος Αργυρίου (1892), Ιωάννης Μποτόζης (1895), Παναγιώτης Μπαλτόγλου (1896), 
Χαράλαμπος Αναστασιάδης (1896), Δημοσθένης Πέικος (1896), Γρηγόριος Πατέλης (1897), 
Βασίλειος Βαρβάνης (1897), Κωνσταντίνος Μουστάκης (1897), Χαράλαμπος Λάσκαρης 
(1897), Κωνσταντίνος Παπανικολάου (1898), Ιωάννης Γερμακόπουλος (1899), Παναγιώτης 
Βαρβάνης (1899), Όθων Γιαχανατζής (1899), Στυλιανός Παυλίδης (1900)889

 

. Η υποδομή, την 
οποία βρήκαν οι νεοφερμένοι πρόσφυγες, περιλάμβανε τις οθωμανικές κατασκευές –
υπόστεγα, αποθήκες–, το πέτρινο οικοδόμημα του παλαιού ιδιοκτήτη του τσιφλικίου, Ιμπίς 
αγά, πρόσθετες εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν από τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη μετά 
την αγορά γαιών εκ μέρους του. Η εκκλησία λειτούργησε σε πρόχειρο κτίσμα. Το διδακτήριο 
στεγάσθηκε σε τουρκικό μονώροφο, ακολούθως σε αποθήκη του συνεταιρισμού καταλλήλως 
διαμορφωμένη. Το ηρώο πεσόντων πολεμιστών, το οποίο κατασκευάσθηκε σε αυτό επίσης το 
χωριό, περιφράχθηκε (καταστράφηκε, αργότερα). 

Στη θέση Πουρνάρ Τσιφλίκ, λοφώδη περιοχή δίπλα στη Μίκρα, όπου δημιουργήθηκε 
ο οικισμός Νέον Ρύσιον Αγροτικόν από τους πρόσφυγες, αγρότες αμπελουργούς από το 
παλιό Ρύσιον, λυόμενα οικήματα του Εποικισμού στέγασαν το 1923 στο ύψωμα 118 
οικογένειες890

 

. Το σχολείο αρχικά στεγάσθηκε σε ένα σπίτι του εποικισμού, έως το 1932 που 
κτίσθηκε καινούργιο. Ανεγέρθηκαν εκκλησία, καφενεία, αποθήκες. Οι ανάγκες ύδρευσης της 
κοινότητας καλύπτονταν από πηγή, στην οποία έρρεε νερό από τη ρεματιά. Τροφοδοτούνταν 
τρεις βρύσες, επίσης οι ποτιστήρες (γούρνες) για τα ζώα. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν 
βραδεία, η δημιουργία υποδομής στοιχειώδης, με μεταφορές ανεξέλικτες (μέχρι τον πόλεμο 
και κατοχή, η κοινότητα δεν γνώρισε αυτοκίνητα –οι χωρικοί μετέφεραν τα εκλεκτά 
σταφύλια, καρπούζια, κηπουρικά στην πόλη επίπονα, με τα κάρρα–).  

 
5.2.5. Εκσυγχρονισμός. 
 
 
Μέτρα και έργα αναβάθμισης του Σέδες και Τριαδίου δεν υπήρξαν κατά τη δεκαετία 

1920. Προς επίλυση επικρέμονταν το πρόβλημα των αλωνίων εντός των οικισμών και η 
αστυνομική εμμονή για μεταφορά τους στα πέριξ. Επιχειρήματα εφευρίσκονταν, για την 
επίτευξη καθυστέρησης εφαρμογής του μέτρου. Το Μάιο 1930, «ελλείψει χώρου», διάβημα 
των αγροτών στον αστυνομικό σταθμό προσέβλεπε σε προσωρινή παραμονή τους εντός, για 
το αλώνισμα της χρονιάς891. Το επόμενο έτος 1931, λόγω των εμφανισθέντων αρουραίων 
επιτράπηκε πάλι στους χωρικούς να αλωνίσουν όπως και πρότερον για να μη υποστούν 
καταστροφές τα δεμάτια892

Η υποδομή των οικιών εκμοντερνίσθηκε, μετά το 1936. Κρήνες λειτούργησαν αρχικά 
σε συστάδες κτισμάτων της Θέρμης, έως το Δεκέμβριο 1938 που κατασκευάσθηκαν γραμμές 

.  

                                                      
889 Cf. Αρχείο Κοινότητας Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, σχετικές εγγραφές στο Κοινότης 
Ταγαράδων, Μητρώον Αρρένων 1866-1949. 
890 Cf. Αρετσού - Νέο Ρύσιο. Διαχρονική..., op. cit., p. 107. Οικονομίδης, Ρύσιο..., op. cit., pp. 
392-394. 
891 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 50, 25-5-1930. 
892 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 118, 21-6-1931. 



ύδρευσης από το υδραγωγείο έως τις κουζίνες των σπιτιών, με πρόσθετες παροχές στα 
καφενεία, μηχανοστάσια, άμβυκες αποστάξεως. Άλλες γραμμές προορίζονταν για άρδευση 
κήπων893

Μετά τον Ιούλιο 1937, ρυθμίσθηκε η λειτουργία της αγοράς και των καταστημάτων, 
με επιβολή ωραρίου στα καφενεία (7:00-24:00), κουρεία (7:00-24:00), παντοπωλεία (7:00-
22:00), λαχανοπωλεία (7:00-22:00), κρεοπωλεία (5:00-22:00), υποδηματοποιεία (6:00-
22:00), αρτοποιεία (5:00-21:00), σιδηρουργεία (5:00-21:00), καπνοπωλεία (5:00-24:00)

. 

894

Για το ταχυδρομείο, έγινε, το Μάρτιο 1938, τοποθέτηση δύο γραμματοκιβωτίων, στη 
Θέρμη και Τριάδι

. 

895. Βελτιώθηκε η προώθηση των επιστολών από την ταχυδρομική 
υπηρεσία μέχρι το υς χωρικο ύς,  με τις παραλαβές, μετά τον Οκτώβριο 1938, του 
ταχυδρομικού φακέλλου [πακέτο επιστολών] από τον κλητήρα της κοινότητας στη 
διασταύρωση της οδού Βασιλικών-Θεσσαλονίκης896

Το 1938, εξωραΐσθηκε η πλατεία, με καλλωπισμό του κοινοτικού κήπου, κατεδάφιση 
των ετοιμόρροπων κοινοτικών κτισμάτων, περίφραξη χώρων και απόδοσή τους σε ιδιώτη για 
εκμετάλλευση. Το Σεπτέμβριο 1938, προσετέθη σύγχρονος εξοπλισμός. Η κοινότητα προέβη 
σε εγκατάσταση, στα γραφεία της, ραδιοφώνου με μπαταρία, ενέργεια ωφέλιμη «από 
εκπολιτιστικής και ψυχαγωγικής απόψεως»

. 

897. Τον Ιανουάριο 1939, προμηθεύθηκαν δεύτερη 
μπαταρία, για την απρόσκοπτη λειτουργία του898. Για φόρτιση, αποστέλλονταν στην 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το Σεπτέμβριο 1938, πραγματοποιήθηκε η αγορά 
γραφομηχανής899

 
. 

 
5.2.6. Ενέργειες για κοινωνικά ζητήματα. 
 
 
Στο Σέδες, η κοινότητα των χωρικών ανέμενε από το κοινοτικό όργανο (συμβούλιο) 

την επίδειξη πρωτοβουλίας για τα ζητήματα της καθημερινής ζωής. Τα προβλήματα, με τα 
οποία έπρεπε να καταπιαστούν ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι, ήταν ατέλειωτα. 

 
Στον τομέα της υγείας, εκ μέρους της κοινότητας Σέδες αναλαμβάνονταν 

εμβολιασμοί, παραχώρηση φαρμάκων σε ενδεείς, χήρες και ορφανά, δαπάνες νοσηλείας900

Το 1930, η κοινότητα κατέβαλε το αντίτιμο στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων και απέκτησε την κυριότητα του οικήματος του ιατρείου

. 

901. Έδρευε εκεί, κατά 
τα επόμενα χρόνια, κοινοτικός ιατρός, αμειβόμενος από την κοινότητα902

                                                      
893 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 15, 8-4-
1936. Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 84, 21-12-1938. 

 

894 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 18, 2-7-
1937. 
895 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 39, 17-3-1938. 
896 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 23, 27-10-1938. 
897 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 72, 15-9-1938. 
898 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 13, 27-1-1939. 
899 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 73, 15-9-1938. 
900 Cf. περιπτώσεις, ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης 
Θέρμης, [βιβλίο] Αποφάσεων 1937-39, Νο 31, 27-2-1938. Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική 
Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] Αποφάσεων 1937-39, Νο 45, 5-4-1938. 
Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 38, 10-4-1940. 
Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 55, 20-7-1940. 



Το Δεκέμβριο 1931, έγινε δαμαλισμός (εμβολιασμός κατά της ευλογίας) σε 248 
παιδιά από το γιατρό Δημήτριο Τσολάκη που ήλθε στο χωριό903. Ακολούθησε 
αναδαμαλισμός (αναμνηστική δόση). Το Δεκέμβριο 1938, ο δαμαλισμός εκτελέσθηκε από 
τον ιατρό Λουκά Αγγελή904

Τα θύματα τροχαίων μεταφέρονταν στην πόλη με φροντίδα της κοινότητας. Τον 
Αύγουστο 1935, σε τροχαίο ατύχημα, το τετράτροχο κάρρο του Θεόδωρου Δαβιτίδη 
τραυμάτισε τη Θεοδώρα Σφυτάνη. Τη μετέφερε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ο 
ιδιοκτήτης του λεωφορείου Αθανάσιος Καραμπάτσας. Επρόκειτο περί άπορης, πληρώθηκαν 
τα έξοδα από την κοινότητα

. 

905. Τον Ιανουάριο 1939, ομοίως καταλογίσθηκαν από τον 
Καραμπάτσα τα έξοδα μεταφοράς του τραυματία Γεώργιου Μουφιώκη στο Κεντρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης906

Το 1937, η κοινότητα ανέλαβε εκστρατεία καταπολέμησης της ελονοσίας
. 

907. 
Υπέβαλε επίσης λυσσόδηκτους σε θεραπεία. Σε μία περίπτωση, αναλήφθηκε τον Ιανουάριο 
1938 η αντιλυσσική περίθαλψη της Παρθένας Λιθοξοπούλου, κατοίκου Τριαδίου908

 
. 

Σε άλλο τομέα, αυτό της αγωγής και εκπαίδευσης, η κοινότητα Σέδες, έναντι του 
σχολικού θεσμού, ασχολήθηκε, μετά το 1924, με την ανοικοδόμηση του σχολείου Σέδες, 
στήριξε τις προσπάθειες του διευθυντή του σχολείου Ιορδάνη Χουτούρη, αποφάσισε να 
κτίσει διδακτήριο στο Τριάδιον909. Ατυχώς, υποχρεώθηκε να αναμειχθεί, το 1930, στις 
συνεχείς συγκρούσεις, που εκτυλίσσονταν στο σχολείο ανάμεσα στον Ιορδάνη Χουτούρη και 
τη διδασκάλισσα Πολύμνια Πετρίου. Ο διευθυντής Δημήτριος Βοϊτσίδης τοποθετήθηκε υπέρ 
της γυναίκας και το κοινοτικό συμβούλιο ζήτησε από τον επιθεωρητή δημοτικών σχολείων 
Θεσσαλονίκης την απομάκρυνση από τη Θέρμη του Χουτούρη910. Οι αντιδικίες συνεχίζονταν 
επί χρόνια. Το 1934, ο επιθεωρητής, μετά από επιτόπια έρευνα στις 24-25 Απριλίου, προέβη 
στη μετάθεση του Χουτούρη, κατόπιν αποφάσεως του εποπτικού συμβουλίου η οποία 
στηρίχθηκε σε παράπονα ντόπιων. Το κοινοτικό συμβούλιο διαμαρτυρήθηκε για μεροληπτική 
στάση (μονομερής εξέταση μαρτύρων –μόνο αυτών που διαμαρτύρονταν, όχι των 
υποστηρικτών–)911

                                                                                                                                                        
901 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 43, 31-3-1930. 

. 

902 Cf. περίπτωση, ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης 
Θέρμης, [βιβλίο] Αποφάσεων 1937-39, Νο 29, 27-1-1938. 
903 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 140, 5-12-1931. 
904 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 90, 15-12-1938. 
905 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 61, 4-8-1935. 
906 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 5, 12-1-1939. 
907 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 18, 2-7-
1937. 
908 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 3, 2-1-1938. 
909 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 6, 25-5-1924, 1 p. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης 
Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 11, 26-6-
1924, 1 p. Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 79, 21-9-1928. 
910 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 43, 31-3-1930. 
911 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 12, 17-5-1934. 



Το κοινοτικό συμβούλιο προέβη, τον Αύγουστο 1930, σε ενέργειες για αποπεράτωση 
του σχολικού κτιρίου Θέρμης. Έμενε να κατασκευασθεί η στέγη, ερχόταν χειμώνας και θα 
καταστρεφόταν η τοιχοποιία από τις βροχές. Επελήφθη ο πρόεδρος της διδακτηριακής 
επιτροπής, Βασίλειος Σταθής. Ομοίως επελήφθη του διδακτηρίου του Τριαδίου, που 
βρισκόταν στη φάση της αποπεράτωσης912. Η κτιριακή κατάσταση δεν αναστράφηκε. Το 
1939, το διδακτήριο Θέρμης, με 250 περίπου μαθητές, είχε σοβαρές φθορές. Το συμβούλιο 
επισήμανε την ανάγκη άμεσης επισκευής του «διαρραγέντος σχολικού κτιρίου»913

Η συμβολή στο σχολικό εξοπλισμό ήταν, στις κρίσιμες συνθήκες της εποχής, 
αναγκαία. Το Νοέμβριο 1931, ο Βασίλειος Μαυρίδης, μέλος της σχολικής εφορίας, 
διαμαρτυρήθηκε για την αθέτηση της υπόσχεσης του προέδρου της κοινότητας Μιχαήλ 
Μιχαηλίδη να δώσει 20 εισέτι θρανία στο σχολείο και υπέβαλε την παραίτησή του από το 
κοινοτικό συμβούλιο –χωρίς τελικά να φύγει–

. 

914. Ο Νικόλαος Ρασκόπουλος, μέλος της 
σχολικής επιτροπής συνοικισμού Τριαδίου, ζήτησε, το Δεκέμβριο 1931, την υλική 
υποστήριξη του συμβουλίου915. Τον Ιανουάριο 1938, πραγματοποιήθηκε η αγορά δύο 
«αναγλύφων χαρτών» [γεωφυσικοί χάρτες] για τα σχολεία Θέρμης και Τριαδίου916

Επιπλέον, η κοινότητα όφειλε να μεριμνήσει για την πρόσληψη κοινοτικών 
διδασκάλων έως ότου καλυφθούν οι κενές θέσεις από προσωπικό του υπουργείου παιδείας. 
Το Νοέμβριο 1935, προσελήφθη για τη μία κενή θέση στο τριτάξιο δημοτικό σχολείο ο 
δημοδιδάσκαλος Κ. Κουμποτής, κάτοικος Θέρμης

 

917. Το Φεβρουάριο 1938, πάλι ελήφθη 
πρόνοια για πλήρωση κενής θέσης μέχρι να διορισθεί κάποιος918

Έξω από το σχολείο, η κοινότητα συμπαραστάθηκε υλικά στις δραστηριότητες του 
προσκοπισμού, κίνησης που γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο Σέδες. Το 1930, χρηματική 
εισφορά της κοινότητας υπέρ των προσκόπων Θέρμης παραδόθηκε στον υπαρχηγό της 
προσκοπικής ομάδας Γεώργιο Πασχαλίδη

. 

919. Επί δικτατορίας Μεταξά, η συνεισφορά 
(συντήρηση λέσχης προσκόπων) ήταν αναγκαστική920. Στον αθλητισμό, η κοινότητα στήριξε 
τη δραστηριότητα της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Μετά το 1931, συνεργάζονταν με τους 
κοινοτικούς συμβούλους ο πρόεδρος της ομάδας Αργύριος Πασπαλάς και άλλοι φίλαθλοι (ο 
διευθυντής του δημοτικού σχολείου Δημήτριος Βοϊτσίδης, ο Χρήστος Χρυσίδης - πρόεδρος 
του Αμπελουργικού Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Θέρμης ο Διόνυσος, ο Ευστάθιος 
Χουζανάς του Α΄ Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού, ο Ιωάννης Πεταλίδης του 
Γεωργικού Ταμείου Θέρμης)921

 
. 

Για κοινωφελείς σκοπούς, υπήρχε στο Σέδες υλική ανταπόκριση. Μετά τον 
καταστρεπτικό σεισμό της Κορίνθου στις 22 Απριλίου 1928, η κοινότητα προέβη σε 
                                                      
912 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 63, 31-8-1930. 
913 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 82, 5-10-
1939. 
914 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 134, 17-11-1931. 
915 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
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916 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 2, 2-1-1938. Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-
1941, Αριθ. 1, 2-1-1938. 
917 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 81, 8-11-1935. 
918 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 22, 9-2-1938. 
919 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 67, 3-9-1930. 
920 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 23, 27-10-1938. 
921 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
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αποστολή χρηματικής βοήθειας922. Η συλλογή χρημάτων δια περιφοράς συνέβη μερικές 
φορές. Στις 10 Μαΐου 1925, έρανος υπέρ του Ερυθρού Σταυρού έλαβε χώρα στην κοινότητα. 
Ορίσθηκαν οι δεσποινίδες Φανή Αναστασίου και Περιστερά Γ. Σχοινά για τη συλλογή των 
εισφορών923. Το 1926, η αύξηση του πληθυσμού και ανεπάρκεια των υδάτων για την κάλυψη 
των αναγκών ύδρευσης των νοικοκυριών ώθησε το κοινοτικό συμβούλιο σε εξεύρεση του 
απαιτούμενου κονδυλίου μέσω εράνου. Η εν λόγω οικονομική εξόρμηση είχε, στο 
περιβάλλον των χωρικών, ηθική υποχρεωτική ισχύ αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων 
της κάθε οικογένειας924

 
.  

Η υποχρέωση της προσωπικής εργασίας ήταν αρμοδιότητα της κοινότητας Σέδες. Το 
Μάρτιο 1926, το κοινοτικό συμβούλιο έκρινε ότι οι ανάγκες οδοποιίας, ύδρευσης, 
δενδροφύτευσης, με δεδομένη την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που διερχόταν η 
κοινότητα, όφειλαν να αντιμετωπισθούν απευθείας από τους κατοίκους. Ελήφθη απόφαση για 
υποχρεωτική εργασία των κατοίκων, όλων ανεξαιρέτως των άνω των 18 ετών, επί 4 ημέρες 
ετησίως. Ο χρόνος και ο αριθμός των εργατών ρυθμίσθηκε από τον πρόεδρο925. Την άνοιξη 
1927, κατέστη επείγουσα η ανάγκη για 6-8 ποτίσματα, μέχρι τον Ιούλιο, των 1.100 πεύκων 
που φυτεύθηκαν στην περιοχή. Το νερό μεταφερόταν από μακρυά και στοίχιζε ακριβά, διότι 
ήταν αδύνατη η υποχρεωτική εργασία των κατοίκων (συνέπιπτε με τη φυτεία του καπνού, τα 
σκαλίσματα και τις λοιπές αγροτικές δουλειές, που καθιστούσαν την επιβολή αγγαρείας 
αναποτελεσματική)926. Το 1928, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα νομοθεσίας δήμων και 
κοινοτήτων, επιβλήθηκε υποχρεωτική προσωπική εργασία 7 ημερών στους άρρενες 
κατοίκους της κοινότητας και των συνοικισμών και 3 ημερών στα κτήνη και οχήματα927. 
Πληρώνονταν αμοιβές για κάθε ημεραργία, ομοίως για τα κτήνη και οχήματα. Για το 1929-
1930, η αγγαρεία ήταν 5 ημέρες928. Το 1931, χρησιμοποιήθηκαν οι χωρικοί με προσωπική 
εργασία για την κατασκευή γέφυρας χειμάρρου, διάνοιξη χάνδακος για τοποθέτηση σωλήνων 
προς αντικατάσταση του υδραγωγείου, διάνοιξη χανδάκων του νεκροταφείου και περίφραξη 
του χώρου, ισοπέδωση του προαύλιου του σχολείου και περίφραξη αυτού, διάνοιξη 
χανδάκων του νεκροταφείου Τριαδίου. Κατάλληλος χρόνος κρίθηκε ο χειμώνας, όταν οι 
αγρότες δεν ήταν απασχολημένοι με τις καλλιέργειες929

 

. Η ίδια πολιτική συνεχιζόταν έως τη 
δεκαετία 1940. 

Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], η κοινότητα βρισκόταν, στη δεκαετία 
1920, ενώπιον σοβαρών προβλημάτων προερχόμενων από την κατάσταση καθυστέρησης. Οι 
γηγενείς είχαν μείνει στην περίοδο του λυχναριού και της δάδας (για τις συγκρίσεις, η πόλη 
της Θεσσαλονίκης διέθετε υποδομή ηλεκτρικού ρεύματος από το 1908, οι κάτοικοι των 
γειτονικών χριστιανικών χωριών, της Επανωμής, των Βασιλικών, διέθεταν γκαζόλαμπες), οι 
πρόσφυγες επέτειναν αρχικά το αδιέξοδο. Η κοινοτική αρχή, ενώπιον των καινοτομιών του 
αστικού συστήματος, του σχολικού θεσμού, των μέτρων υγιεινής και πρόληψης, του εκλέγειν 
                                                      
922 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 67, 24-4-1928. 
923 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 19, 8-5-1925, 1 p. 
924 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 8, 28-3-1926. 
925 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 2, 3-1-1926, και 3, 28-3-1926. 
926 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 26, 6-3-1927. 
927 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 61, 10-2-1928. 
928 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 94, 10-2-1929. 
929 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 109, 10-4-1931. 



και εκλέγεσθαι, ανταποκρίθηκε. Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου, Γεώργιος 
Μούτσιανος930, οι άλλοι διδάσκαλοι, συνεργάσθηκαν ομαλά με την κοινότητα. Ο πληθυσμός 
καλυπτόταν με εμβολιασμούς (δαμαλισμός, αναδαμαλισμός) από το κοινοτικό ιατρείο, 
διανέμονταν φάρμακα για την ελονοσία. Εκδηλώθηκαν ενέργειες αλληλεγγύης, με την 
παρέμβαση υπέρ των οφειλετών για αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 
προσωποκράτησης. Διαβήματα επαναλαμβάνονταν για τη λειτουργία ταχυδρομείου, 
τηλεφωνείου και τηλεγράφου (ΤΤΤ) στο χωριό (η εξυπηρέτηση διενεργούνταν από το 
γραφείο Βασιλικών). Το Μάρτιο 1938, επιτεύχθηκε η απόκτηση ραδιοφώνου από την 
κοινότητα, με το σκεπτικό προσέλκυσης της νεολαίας ώστε να μη συχνάζει στα ανθυγιεινά 
καφενεία και ουζοπωλεία931

 
. 

Στο χωριό Ταγαράδες, η τοπική κοινότητα ανέπτυξε κοινωνική κίνηση. Το σχολείο 
ήταν μονοθέσιο, με 40-45 παιδιά, με διδάσκαλο τον Ιωάννη Λογοθετίδη. Τον διαδέχθηκε ο 
Χουτούρης. Εξαρχής η νεολαία συμμετείχε στον αθλητικό σύλλογο Ταγαράδων, ανεπίσημο 
σωματείο. Εκδηλώνονταν πολιτιστικές πρωτοβουλίες, κατά τις θρησκευτικές γιορτές. Τα 
ζητήματα υγείας επιλύονταν, το 1939, από τον ιατρό Νικόλαο Λαδιανό, ο οποίος πήγαινε στο 
χωριό Ζουμπάτες [Τρίλοφος] και εξέταζε ασθενείς. Οι χωρικοί των Ταγαράδων τον 
επισκέπτονταν εκεί, καταβάλλοντας αμοιβή με το σύστημα της κοντότας (πάγια αποζημίωση 
του ιατρού ετησίως)932

 
. 

 
5.2.7. Αλληλεγγύη. 
 
 
Τα πρόβλημα της διαβίωσης, η υπόθεση της παραγωγής, τα ζητήματα της 

οικονομικής κρίσης και φτώχειας, ήταν θέματα για τα οποία καλούνταν η κοινότητα Σέδες να 
επιδείξει πνεύμα συμπαράστασης.  

Τα συμβάντα της καθημερινής ζωής, στα οποία επενέβαινε ως αρωγός ο κοινοτικός 
θεσμός, περιστρέφονταν στις συνέπειες των καιρικών ατυχιών, της κακής σοδειάς933. Το 
1934, προ του κύματος προσωποκρατήσεων για χρέη προς τις τράπεζες, το κοινοτικό 
συμβούλιο παρενέβη ζητώντας την αναστολή της είσπραξης των χρεών μέχρι το θερισμό και 
τη συγκομιδή των προϊόντων934. Επαναλήφθηκε, το 1938, το αίτημα αναστολής εκτέλεσης 
των ενταλμάτων προσωποκράτησης μέχρι τις 15 Αυγούστου, ήτοι μετά το αλώνισμα935. Το 
χειμώνα 1939-1940, με την κακοκαιρία να επιτείνει την ανέχεια, νέα εντάλματα ανανέωσαν 
τα παρακάλια για αναστολή εκτέλεσης936

Το έργο υλικής συμπαράστασης προς αναξιοπαθούντες απορροφούσε συναφή 
προϋπολογισμό. Ενδεικτικώς, το Πάσχα 1936 δόθηκαν επιδόματα στις Δήμητρα Μουχτάρη, 

. 

                                                      
930 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1931-1933, διάφορες πράξεις. 
931 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 
1936-1939, Απόφασις 20, 2-3-1938. 
932 Cf. Δημήτριος Ταβουλάρης (γεννηθείς 1933, κοινοτικός γραμματέας Ταγαράδων 1958-
1993), πληροφορίες. 
933 Cf. ενδεικτικώς Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 52, 8-6-1930. Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 
Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 
31, 16-7-1933. 6-1934 Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, 
Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 22, 29-6-1934. 
934 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 19, 2-6-1934. 
935 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 12, 15-6-1938. 
936 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 22, 8-2-
1940. 



Σοφία Ζαχαριάδου, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου937. Τον Ιούλιο 1936, αποφασίσθηκε να δοθεί 
απαλλαγή από το ενοίκιο στους κατοικούντες σε κοινοτικά οικήματα Άννα χήρα Δάλλα, 
Ιωάννη Μπουλιώνη, Άννα Βασιλείου, Νερσές Κιρκοριάν938. Επίδομα, τα Χριστούγεννα 
1937, μοιράσθηκε σε ενδεείς (αδύνατοι, γραίες, χήρες), τους Παναήλα Χουζανά, Απόστολο 
Ταβάκη, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Μαρία Γκαρφίτσα, Άννα Δάφφα939. Το 1938, χρήματα 
δόθηκαν στη χήρα Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, ο οποίος αποβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 1938 
στο Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στη χήρα Γεώργιου Γιαννάκη για αγορά 
φαρμάκων για την ίδια και τον κλινήρη γιο940, στον Κωνσταντίνο Καρπούζη, ο οποίος έπαθε 
ημιπληγία, με πενταμελή οικογένεια στερουμένη και αυτού του άρτου941. Το 1940, 
αποφασίσθηκε η κάλυψη των τροφείων για τη νοσηλεία της Ρ. Τολίδου στο ψυχιατρείο 
Θεσσαλονίκης942, των δαπανών νοσηλείας για εισαγωγή στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου του 
Ευάγγελου Ιωαννίδη943

 
. 

 
5.2.8. Τριβές. 
 
 
Οι διενέξεις χωρικών και κοινότητας ήταν συχνές. Σε ένα απάνθισμα, το Σεπτέμβριο 

1924, καυγάς εκτυλίχθηκε στην κοινότητα. Ο Νικόλαος Καραφυλίδης «επί ημίσιαν ώραν και 
πλέον» διαπληκτιζόταν με τον πρόεδρο και γραμματέα. Τους εξύβρισε και μηνύθηκε944. Το 
1925, οι κτηνοτρόφοι Δημήτριος Διαμαντίδης και Χρήστος Δ. Χρήστου προέβησαν σε 
διοικητική ένσταση για να θεωρηθούν ως έχοντες δικαιώματα μόνιμης εγκατάστασης στους 
συνοικισμούς. Απορρίφθηκε945. Το Δεκέμβριο 1931, διένεξη του Νικόλαου Γαντά με την 
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και την κοινότητα για οφειλές κατέληξε στα 
δικαστήρια946. Συχνές ήταν οι διαφορές που προέκυπταν από τη σπορά σε αμφισβητούμενα 
τεμάχια –μετά τις ανταλλαγές περιουσιών το 1923 και τη διανομή γαιών το 1931–, όπως στην 
περίπτωση του Βασίλειου Γερανίδη, τον Ιανουάριο 1933 (έσπειρε κριθή σε αγροτεμάχια τα 
οποία, σύμφωνα με τον ισχυρισμό των κοινοτικών οργάνων, ανήκαν στην κοινότητα προς 
εκμετάλλευση)947 ή του Παναγιώτη Καϊναμίση, το Μάιο 1933 (όμοια υπόθεση)948
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937 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 15, 8-4-
1936. 
938 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 24, 12-7-
1936. 
939 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 88, 14-12-1937. 
940 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 31, 27-2-1938. 
941 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 45, 5-4-1938. 
942 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 38, 10-4-
1940. 
943 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 55, 20-7-
1940. 
944 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 13, 21-9-1924, 1 p. 
945 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 26, 17-10-1925. 
946 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 139, 5-12-1931. 
947 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 2, 22-1-1933. 
948 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 23, 7-5-1933. 



 
5.2.9. Η επιτήρηση. 
 
 
Αγροφύλακες. 
 
Στο Σέδες, η αγροτική ασφάλεια, ως αρμοδιότητα της κοινότητας, απαιτούσε 

προσλήψεις προσώπων. Το 1924, σε εκλογές για ανάδειξη αγροφυλάκων, πλειοψήφησαν οι 
Γεώργιος Καραφουλίδης (με 57 ψήφους), Νέστορας Μακαρίκας (45), Χαράλαμπος 
Κυρκενίδης (44), επιλαχόντες Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (36), Ιωάννης Γερανίδης 
(31)949. Το 1925, αποφασίσθηκε ο ορισμός τετραμελούς αγροτικού συμβουλίου Σέδες, 
δυνάμει του περί αγροτικής ασφαλείας νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι δεν 
υπερέβαιναν το 40% του όλου αριθμού των κατοίκων της κοινότητας, ορίσθηκαν τρεις 
κτηματίες και ένας κτηνοτρόφος950. Το Νοέμβριο 1926, αιτήσεις κατέθεσαν οι Στυλιανός 
Τζητλακίδης, Μιλτιάδης Χασάσης, Τρύφων Μητηντζής, Γρηγόριος Βελονάς, Ιωάννης 
Ραφαηλίδης για να προσληφθούν ως αγροφύλακες. Διορίσθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο 
οι Τζητλακίδης, Μητηντζής με αναπληρωτές τους Βελονά, Ραφαηλίδη951. Τον Ιανουάριο 
1928, ελήφθησαν 25 αιτήσεις για διορισμό αγροφυλάκων, προσελήφθησαν οι Σ. 
Τριανταφυλλίδης, Σταύρος Ζερζιλίδης, Χρήστος Βαρυτιμιάδης952. Μετά από νέα προκήρυξη 
και υποβολές αιτήσεων, το Μάρτιο 1929, κατατάχθηκαν ως έχοντες τα προσόντα, με την 
ιδιότητα του τακτικού οι Χρήστος Βαρυτιμιάδης, Αριστ. Κωνσταντίνης, Βασίλειος Τραϊανός, 
Βασίλειος Ηλίδης, Τριαντάφυλλος Ερμής και με την ιδιότητα του εκτάκτου οι Χαράλαμπος 
Τζουμπάρης, Σταύρος Ζερζιλίδης953. Ορίσθηκε, το Μάιο 1930, ως έκτακτος ο Δημήτριος 
Ντίνας954. Τον Ιούνιο 1930, παράπονα κτηματιών κατά του Τζουμπάρη ομιλούσαν για 
αμέλεια στην εκτέλεση καθηκόντων, αδικαιολόγητες απουσίες στη Θεσσαλονίκη, 
ενασχόληση με ατομικές εργασίες. Του επιβλήθηκε πρόστιμο955, παραιτήθηκε τον Αύγουστο 
1930, αντικαταστάθηκε από το Γεώργιο Λιλίτσα956. Το Μάρτιο 1931, με κατάρτιση νέας 
λίστας, ως τακτικοί εμφανίζονταν οι Γεώργιος Λιλίτσας, Δημήτριος Ντίνας, Γεώργιος 
Τριανταφυλλίδης, Σταύρος Ζερζιλίδης, ως έκτακτοι οι Σωκράτης Παλαιστής, Τριαντάφυλλος 
Ερμής. Προσελήφθησαν οι Λιλίτσας, Ντίνας957

                                                      
949 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 16, 9-11-1924, 1 p. 

. Το Μάρτιο 1933, στη λίστα περιλήφθηκαν οι 
Γεώργιος Δαδάτσης, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Σταύρος Ζερζιλίδης, Δημήτριος Σκούφος, 

950 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 18, 8-3-1925, 1 p. 
951 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 14, 25-11-1926. 
952 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
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953 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], Πράξις 102, 31-3-1929. 
954 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 45, 4-5-1930. 
955 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 56, 9-6-1930. 
956 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
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957 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 100 και 101, 18-
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Αριστοτέλης Πέτρου. Διορίσθηκαν οι Δαδάτσης, Τριανταφυλλίδης958. Διορίσθηκαν το 
Μάρτιο 1935 οι Χαράλαμπος Λιθοξόπουλος, Κωνσταντίνος Πασπαλάς, Αριστοτέλης 
Κωνσταντίνου, με αναπληρωματικούς τους Ιωάννη Μακρίδη, Απόστολο Ταβάκη, Δημήτριο 
Βογιατζή959. Το Μάρτιο 1936, οι τακτικοί ήταν τα ίδια πρόσωπα960. Τον Ιούνιο 1936, ο 
Θεόδωρος Ιγνατιάδης κατήγγειλε παράνομες πράξεις των αγροφυλάκων961

 
. 

Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], οι Δημήτριος Μπόστας, Ιωάννης 
Κωνσταντινίδης διορίσθηκαν ως αγροφύλακες τον Οκτώβριο 1926962, οι Νικόλαος 
Γκαρμίρης, Θεόδωρος Καναβός το Φεβρουάριο 1928963. Το Φεβρουάριο 1929, εκλέχθηκαν 
αγροφύλακες οι Γεώργιος Μαλούσης, Δημήτριος Μπόστας και έκτακτοι οι Θεόδωρος 
Καναβός, Μιχαήλ Αρβανιτίδης, Ιωάννης Κοντός, Νικόλαος Γκαρμίρης964. Το Φεβρουάριο 
1932 ήταν αγροφύλακες οι Νικόλαος Γκαρμίρης, Αντώνιος Βάιος, Θεόδωρος Καναβός, 
Δημήτριος Μπόστας, Νικόλαος Καλούτσικος965, τον Οκτώβριο 1932 οι Κωνσταντίνος 
Ζαφειράκης, Θεόδωρος Καναβός966, το Μάρτιο 1934 οι Χρήστος Μαζαράκης, Απόστολος 
Καραγιαννίδης, Νικόλαος Δαμπάνος, Θεόδωρος Καναβός967, το Μάρτιο 1937 οι Θεόδωρος 
Καναβός, Νικόλαος Γκαρμίρης968

 
. 

 
Πραγματογνώμονες. 
 
Η πραγματογνωμοσύνη ως κοινοτικό αξίωμα περιέκλειε στο Σέδες τεχνικούς και 

διοικητικούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις. Αποφαίνονταν, για παράδειγμα, για τη σύσταση 
αλμυροειδών εκτάσεων, για την παραβίαση ορίων αγρών. Το 1929, διορίσθηκαν 
πραγματογνώμονες της αγροτικής περιοχής Θέρμης οι Αναστάσιος Παραμάνας, Σωτήριος 
Τσαβδαρίδης, Ιωάννης Σαρηγιαννίδης, Ευστάθιος Χουζονάς, Αθανάσιος Πασπαλάς969

                                                      
958 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών [Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης], 1932-1933, Αριθ. 12, 25-2-1933. Αριθ. 14, 
25-3-1933. 

. Το 
1934, για διορισμό πραγματογνωμόνων στην ίδια αγροτική περιοχή, υποδείχθηκαν στο 
αγροτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης οι Στέργιος Τάτσης, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, 
Δημήτριος Μουντάκης, Ιωάννης Σάζος, Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Σάββας Παπαδόπουλος. Τα 

959 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 13, 7-3-1935 
960 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 12, 16-3-
1936. 
961 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 24, 12-7-
1936. 
962 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1925-1928, Πράξις 11, 3-10-1926. 
963 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 1, 2-2-1928. 
964 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1928-
1931, Πράξις 22, 24-2-1929. 
965 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1930-
1932, Πράξις 4, 26-2-1932. 
966 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, 1931-
1933, Πράξις 36, 7-10-1932. 
967 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-
1936], Πράξις 1, 18-3-1934. 
968 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-
1946], Πράξις 3, 28-3-1937. 
969 Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 
Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-
1932, Αριθ. 10, 6-10-1929. 



αυτά πρόσωπα κατείχαν την ειδικότητα στα επόμενα χρόνια970. Το Μάρτιο 1936, ασκούνταν 
έλεγχοι στη διάβαση των ποιμνίων. Επιτρεπόταν να διέρχονται από το δημόσιο δρόμο 
Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Θέρμης - Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Βασιλικών-
Θεσσαλονίκης, από τον Αγελαδόδρομο από το Βάλτο μέχρι τη Θέρμη, από τη δημόσια οδό 
Θεσσαλονίκης-Επανωμής, δι’ όλων των ρευμάτων, τη δημόσια οδό Ταγαράδων-Βάλτου. Δεν 
επιτρεπόταν να κινούνται στα αλωνοτόπια, στην περιοχή από τη μάνδρα Κ. Φαρδέλλα έως το 
Ισενλή971. Το Νοέμβριο 1937, ασκήθηκε έλεγχος της παραγωγής (ώστε να επιβληθεί η 
ανάλογη φορολογία) από πενταμελή επιτροπή, που αποτελούσαν οι Δαδάτσης -κοινοτικός 
σύμβουλος, Θεόδωρος Ιγνατιάδης -αντιπρόεδρος Α΄ Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
Θέρμης, Χρήστος Ζαχαριάδης -αντιπρόεδρος Αμπελουργικού Γεωργικού Πιστωτικού 
Συνεταιρισμού Θέρμης ο Διόνυσος, Αποστόλης Αθανασιάδης -του Β΄ Γεωργικού Ταμείου 
Θέρμης, Ηρακλής Παπαδόπουλος -εκπρόσωπος του Τριαδίου972. Τον Ιανουάριο 1938, 
πλείστοι κάτοικοι της κοινότητας παραβίασαν τα όρια της διανομής και επέκτειναν τους 
αγρούς τους εις βάρος των δρόμων, βοσκών και άλλων κοινόχρηστων χώρων. Οι 
πραγματογνώμονες Ιωάννης Σάζος, Στέργιος Τάτσης, Δημήτριος Μουντάκης, Γεώργιος 
Παναγιωτόπουλος, Ηρακλής Παπαδόπουλος επιφορτίσθηκαν με το έργο της καταμέτρησης 
και εξακρίβωσης973. Ως πραγματογνώμονες ασχολούνταν το 1939 οι Θεόδωρος Ιγνατιάδης, 
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Μουντάκης, Απόστολος Αθανασιάδης, Λάζαρος 
Στεφανίδης974

 
. 

 
Αστυνομία. 
 
Το Δεκέμβριο 1928, εγκαταστάθηκε αστυνομικός σταθμός στο Σέδες. Το ενοίκιο του 

καταστήματος, ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Λιθοξόπουλου, κλήθηκε να καλύψει η κοινότητα975. 
Στα καθήκοντα των οργάνων ήταν η τήρηση της τάξης στις γειτονικές επίσης κοινότητες, που 
δεν διέθεταν τοπικό αστυνομικό παράρτημα. Το Σεπτέμβριο 1930, χρέη αστυνομικού 
σταθμάρχη εκτελούσε ο Ανδρέας Σαραφιώτης. Ήταν αποτελεσματικός, «πατάξας σε μικρό 
χρονικό διάστημα κάθε ταραξία και επιβουλόμενο την ησυχία και περιουσία των 
κατοίκων»976

Το οίκημα του αστυνομικού σταθμού κρίθηκε ακατάλληλο και, το 1931, 
αναζητήθηκε νέο

.  

977. Το 1934, ενοικιάσθηκε, εναλλακτικά, καταλληλότερο αστυνομικό 
κατάστημα. Το ενοίκιο καταβαλλόταν από την κοινότητα978

Τον Ιούνιο 1934, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ο αστυνομικός σταθμάρχης 
Θέρμης Δημήτριος Παράσχος στάθηκε εξίσου αποτελεσματικός με τον προκάτοχο στην 

.  

                                                      
970 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 14, 17-5-1934. 
971 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1936-1937], Αριθ. 13, 29-3-
1936. 
972 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 75, 12-11-1937. 
973 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 3, 2-1-1938. 
974 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 4, 20-2-1939. 
975 Ibid., Ελληνική Πολιτεία, Κοινότης Σέδες, Βιβλίον αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σέδες 1924[-1929], 87, 19-12-1928. Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία 
Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου 
Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 11, 9-10-1929. 14, 27-10-1929. 
976 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 70, 19-9-1930. 
977 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Βιβλίον 
Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτ. Συμβουλίου Θέρμης, 1929-1932, Αριθ. 113, 10-5-1931. 
978 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 11, 17-5-1934. 



εκτέλεση ενταλμάτων προσωποκράτησης δημοτών χρεωστών στην κοινότητα, προβαίνοντας 
σε σύλληψη επτά χωρικών, που απέστειλε στις φυλακές Θεσσαλονίκης979. Τον Ιανουάριο 
1935, κατηγορήθηκε, σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης Νέα 
Αλήθεια και Μακεδονία, ότι προέτρεπε τους χωρικούς της περιο χής να καταψηφίσουν το 
κόμμα των φιλελευθέρων. Η είδηση εις βάρος του διαψεύσθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο 
Μαντζάρηδων [Νέα Ραιδεστός]980. Νέα εντάλματα προσωποκράτησης για τους οφειλέτες 
φόρου προϊόντων εκτελούνταν από την αστυνομία στα χρόνια μέχρι το 1940981

 
. 

 
5.2.10. Ιδεολογικά, πολιτικά. 
 
 
Η κοινοτική αρχή του Σέδες γενικώς υπηρέτησε, με τη στάση της, το κυρίαρχο 

ιδεολογικό και πολιτικό σύστημα, με προσαρμογή στις ιδιομορφίες του χωριού. Οι ανοικτές 
πολιτικές εμπλοκές ήταν σπάνιες. Για παράδειγμα, στις 3 Μαρτίου 1935, επί προεδρίας 
Κωνσταντίνου Κεσσόπουλου, με απόφαση για το «στασιαστικό κίνημα» (κίνημα 1ης Μαρτίου 
1935) η κοινότητα δήλωσε ότι «τάσσεται παρά το πλευρόν της Νομίμου Κυβερνήσεως προς 
πάταξιν των παραφρόνων στασιαστών982» και εν συνεχεία, το Μάιο 1935, ψήφισε πίστωση –
σε εποχή που οι χωρικοί δοκιμάζονταν σκληρά– υπέρ της Εθνικής Αεροπορίας 
«συντελεσάσης τα μέγιστα εις την καταστολήν του αντεθνικού κινήματος της 1ης 
Μαρτίου983» και τέλεσε μνημόσυνο «δια τους πεσόντας υπέρ της καταστολής του κινήματος 
της 1ης Μαρτίου.984» Στις 21 Οκτωβρίου 1935 (φιλοβασιλικό πραξικόπημα, νόθο 
δημοψήφισμα), αποφασίσθηκε από το ίδιο κοινοτικό συμβούλιο να αναρτηθεί στις 26 
Οκτωβρίου, στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, επισήμως η εικόνα της Αυτού Μεγαλειότητος 
του Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και να τελέσει ο παπάς δοξολογία στην εκκλησία985. Τον επόμενο 
μήνα, Νοέμβριο 1935, αγόρασαν μία καινούργια εικόνα του βασιλέως και μία σημαία με 
κορώνα986. Στις 16 Δεκεμβρίου 1935, ελήφθη απόφαση για συγκρότηση αντιπροσωπείας από 
τους Γεώργιο Γιαννακόπουλο, Ηρακλή Παπαδόπουλο, Μιχαήλ Τσιτλακίδη, Βασίλειο Τζίκα 
(γραμματέας της κοινότητας) και μετάβαση με έξοδα της κοινότητας στην Αθήνα για 
συμμετοχή στην τελετή υποδοχής του βασιλέως (είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, μαζί με το 
διάδοχο Παύλο, στις 25 Νοεμβρίου 1935)987

Επί δικτατορίας Μεταξά, ανευρέθηκαν πρόσωπα, μεταξύ των πολιτευομένων στα 
κοινοτικά, για να εξυπηρετήσουν την κατάσταση. Ήταν γνωστό ότι δεν χωρούσαν 
αντιρρήσεις ούτε παρεκτροπές. Τον Οκτώβριο 1937, πληρώθηκε συνδρομή στη μηνιαία 

. 

                                                      
979 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 19, 2-6-1934. 
980 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Αποφάσεων του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 1936-1939, Απόφασις 5, 18-1-1935. 
981 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 22, 8-2-1940. 
982 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
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Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 34, 5-5-1935. 
984 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 34, 5-5-1935. 
985 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 70, 21-10-1935. 
986 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 85, 8-11-1935. 
987 Ibid., Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις 
Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 98, 16-12-1935. 



επιθεώρηση φασιστικού περιεχομένου Νέον Κράτος988. Τελετή, στις 4 Αυγούστου 1937, 
εορτασμού της επετείου του καθεστώτος, στοίχισε μικρό ποσό που χρεώθηκε στην 
κοινότητα989. Τον Ιανουάριο 1938, ρυθμίσθηκε η ονομασία και μετονομασία πλατειών και 
κεντρικών οδών (η πλατεία του χωριού σε Πλατεία 4ης Αυγούστου, ο δρόμος από την πλατεία 
έως τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης-Βασιλικών σε οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, η οδός 
η άγουσα από την πλατεία μέχρι την οικία Παναγιώτη Κεσσόπουλου σε οδό Βασιλέως 
Γεωργίου Β΄, ο δρόμος από την πλατεία μέχρι το σχολείο σε οδό Ιωάννου Μεταξά, ο δρόμος 
από την πλατεία προς βορρά σε οδό Διαδόχου Παύλου, από την πλατεία προς ρεύμα σε οδό 
Βασιλικής Αεροπορίας, ο δρόμος από νότο κατευθυνόμενος προς βορρά σε οδό Χαλκιδικής, 
η πλατεία του σχολείου σε Πλατεία Διδακτηρίου, ο δρόμος από την πλατεία του σχολείου 
στο ηρώο σε οδό Ηρώου)990. Η τελετή της «εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου» το 1938 έλαβε 
χώρα με οικονομική επιβάρυνση της κοινότητας για πρώτη φορά991. Τον Ιούλιο 1938, 
ψηφίσθηκε η οικονομική ενίσχυση του τμήματος Εθνικής Νεολαίας (ΕΟΝ) Θέρμης για 
αγορά απαραίτητων ειδών (σάλπιγγες και τύμπανα για τις παρελάσεις και επιδείξεις, 
επίπλωση του γραφείου του, στολές για την ομοιόμορφη και ευπρεπεστέρα εμφάνιση των 
μελών). Το ποσό, το οποίο εγκρίθηκε (εσπευσμένα, για να είναι έτοιμο το τμήμα για την 
παρέλαση κατά τη δεύτερη επέτειο του καθεστώτος στις 4 Αυγούστου), ήταν, για τα 
δεδομένα του χωριού, εξοντωτικό, 25.000 δραχμές (για τις συγκρίσεις, ο μισθός του κλητήρα 
της κοινότητας ήταν 1.100 δραχμές)992. Εμπλουτίσθηκε η βιβλιοθήκη της κοινότητας με 
αγορά βιβλίων (δύο αντίτυπα του έργου Ιωάννης Μεταξάς, έξι αντίτυπα του Ο Κομμουνισμός 
στην Ελλάδα)993. Τον Ιανουάριο 1939, πληρώθηκε συνδρομή στο περιοδικό Νεολαία (επίσημο 
όργανο της ΕΟΝ)994, επίσης το Μάρτιο 1939 στο ετήσιο Μακεδονικόν Ημερολόγιον του 
Νικολάου Σφενδόνη μετά από εγκύκλιο της γενικής διοίκησης Μακεδονίας995. Το Μάρτιο 
1939, αγοράσθηκαν 4 αντίτυπα του βιβλίου του στρατηγού Γεώργιου Φεσσόπουλου Η Ελλάς 
προ της 4ης Αυγούστου και μετ’ αυτήν996. Τον Ιούλιο 1939, αποφασίσθηκε η αποστολή 
αντιπροσωπείας αποτελούμενης από τους Καζαντζίδη και Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα 
για τον εορτασμό της τρίτης επετείου της 4ης Αυγούστου997. Το Σεπτέμβριο 1939, μετά από 
εγκύκλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, κατατέθηκε χρηματική εισφορά υπέρ του 
Παναγίου Τάφου998

                                                      
988 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 70, 7-10-1937. 

. Χρήματα στοίχισαν επίσης στους χωρικούς το Φεβρουάριο 1940 μία 

989 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 72, 12-11-1937. 
990 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 13, 27-1-1938. 
991 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 44, 5-4-1938. 
992 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 32, 10-3-1938. 58, 12-7-1938. 
993 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 55, 7-7-1938. Το βιβλίο Ο Κομμουνισμός στην Ελλάδα, Έκδοσις 
Εθνικής Εταιρείας, Αθήναι 1937, 216 pp., ήταν αναλυτικό κείμενο για την οργάνωση, τα 
μέσα και τη δράση του ΚΚΕ. 
994 Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] Αποφάσεων 1937-39, Νο 15, 27-1-1939. 
995 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 28, 15-3-1939. 
996 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 29, 15-3-1939. 
997 Ibid., Βασίλειον της Ελλάδος, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Κοινότης Θέρμης, [βιβλίο] 
Αποφάσεων 1937-39, Νο 55, 9-7-1939. 
998 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικ. Επιτροπής Θέρμης 1938-1941, Αριθ. 21, 3-9-1939. 



εισφορά υπέρ ΕΟΝ999, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 1940 η τελετή της τέταρτης επετείου 
της 4ης Αυγούστου1000, η τελετή μνημοσύνου υπέρ του Πρίγκηπος Χριστοφόρου (ο 
μικρότερος γιος του βασιλέως Γεωργίου Α΄ –αποβίωσε από πνευμονία–)1001, η αγορά του 
βιβλίου Λόγοι του Ιωάννου Μεταξά1002. Το Σεπτέμβριο 1940, επανεξετάσθηκε η ονομασία και 
μετονομασία οδών και πλατειών της κοινότητας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ιωάννου 
Μεταξά, Διαδόχου Παύλου, Βασιλέως Γεωργίου, Πλατεία 4ης Αυγούστου. Παρέμειναν οι 
ονομασίες της οδού Θεσσαλονίκης και οδού Χαλκιδικής1003

 
. 

Η κοινότητα Μαντζάρηδων [Νέα Ραιδεστός] επέδειξε προτιμήσεις. Εισφορά 
προγραμματίσθηκε, στις 28 Μαρτίου 1930, για το Ηρώον Εκατονταετηρίδος (βενιζελική 
διοργάνωση για την επέτειο ίδρυσης του ελληνικού κράτους). Το Μάρτιο 1937 –επί 
δικτατορίας–, υποδείχθηκε ως αντιπρόσωπος της κοινότητας στο Αγρονομικόν Συμβούλιον ο 
Θωμάς Σλιώμης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, αγροκτηματίας1004

Η κο ινο τική αρχή προέβη,  στη διάρκεια της δικτατο ρίας,  σε δαπάνες και άλλες 
χειρονομίες που υποδεικνύονταν από το καθεστώς (ωστόσο, σε μία περίπτωση, τον Ιούλιο 
1937, δεν ενέκρινε την αγορά πινάκων ζωγραφικής που παρήγγειλε η Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας διότι πρυτάνευαν άλλες ανάγκες). Το 1937, κατατέθηκε εισφορά υπέρ 
Βασιλικής Αεροπορίας. Πληρώθηκαν τα έξοδα μετάβασης αντιπροσωπείας στην Αθήνα για 
τον εορτασμό της πρώτης επετείου της 4ης Αυγούστου 1936. Τον Ιούλιο 1938, 
πραγματοποιήθηκε αγορά 100 αντιτύπων του ύμνου της 4ης Αυγούστου, φέροντος τίτλο 
«Τράβα μπροστά»

 (ήταν στέλεχος του Αγροτικού 
Κόμματος επί κοινοβουλευτισμού).  

1005, επίσης αγορά βιβλίων, πληρωμή συνδρομής στο φασιστικό περιοδικό 
Νεολαία. Στον εορτασμό της 4ης Αυγούστου το 1938, μετέβη στην Αθήνα ως εκπρόσωπος ο 
γραμματέας της κοινότητας Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος1006. Το Μάρτιο 1939, πανηγυρική 
εκδήλωση για την ονομαστική εορτή του Βασιλέως Γεωργίου Β΄ σημαδεύτηκε με την 
ανάλωση σημαντικού ποσού1007. Κατατέθηκε εισφορά υπέρ λόχου Εθνικής Οργανώσεως 
Νεολαίας (ΕΟΝ) Μαντζάρηδων. Το Φεβρουάριο 1939, σε χοροεσπερίδα της ΕΟΝ Πυλαίας, 
παρέστησαν, με έξοδα της κοινότητας, 3 φαλαγγίτες (μέλη ΕΟΝ) από τους Μαντζάρηδες1008. 
Τον Ιούλιο 1939, έγινε κάλυψη των εξόδων επίσκεψης, με λεωφορείο, της ΕΟΝ 
Μαντζάρηδων και αγροτών στην Επανωμή για συμμετοχή στην εορτή θερισμού1009

                                                      
999 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 25, 28-2-
1940. 

. Τον 
Αύγουστο 1940, η κοινότητα επιβαρύνθηκε με το ράψιμο στολών της ΕΟΝ. Αποφασίσθηκε η 
ονομασία οδών με ονόματα μελών της βασιλικής οικογένειας, του Μεταξά και λοιπών. 

1000 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 68, 5-9-
1940. 
1001 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 69, 5-9-
1940. 
1002 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 66, 5-9-
1940. 
1003 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 73, 22-9-
1940. 
1004 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων 
Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-1946], Πράξις 2, 19-3-1937. 
1005 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 
1936-1939, Απόφασις 40, 3-7-1938. 
1006 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 1936 
– 10-9-040, Απόφασις 16, 24-7-1938. 
1007 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 
1936-1939, Απόφασις 22α, 28-3-1939. 
1008 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 1936 
– 10-9-040, Απόφασις 3, 5-2-1939. 
1009 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων από του έτους 
1936-1939, Απόφασις 30, 9-7-1939. 



 
 
5.3. Πόλεμος, κατοχή. 
 
 
Η ατυχία των χωριών της περιφέρειας Ανθεμούντος, σε σχέση με άλλες περιοχές της 

υπαίθρου, η γειτνίαση με το αεροδρόμιο Σέδες, ανέτρεψε την κοινοτική ισορροπία. Έφερε 
στην περιοχή μεγάλες δυνάμεις Γερμανών –με όλα τα επακόλουθα (επιτάξεις, αυθαιρεσίες, 
βία)–, προκάλεσε συμμαχικούς βομβαρδισμούς, δημογραφική αναστάτωση. 

 
Στο Σέδες [Θέρμη], κατά την εμπλοκή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

τον Οκτώβριο 1940, επιστρατεύθηκαν στο ελληνοϊταλικό μέτωπο οι Ιωάννης Αθανασιάδης, 
Ηρακλής Αθανασιάδης, Αναστάσιος Βαρυτιμιάδης, Γεώργιος Ζαχαριάδης, Δημήτριος 
Κουρλίτας, Ιορδάνης Καραματίδης, Σάββας Καραματίδης, Αριστείδης Κυριακίδης, Μελέτιος 
Λιθοξόπουλος, Ιωάννης Μακρίδης, Ηρακλής Παπαδόπουλος, Δόξας Τσιγκάς, Αλέξανδρος 
Χουζανάς, Θεοχάρης Χαλκίδης, Κωνσταντίνος Φαρδέλλας. Ο τελευταίος, Φαρδέλλας, 
στάθηκε άτυχος, δεν επέστρεψε ποτέ1010. Το Δεκέμβριο 1940, υπήρχε στρατιωτική παρουσία 
στο χωριό1011. Το διορισμένο τριμελές κοινοτικό συμβούλιο αποτελούνταν από τον πρόεδρο 
Βασίλειο Τζίκα και τα μέλη Ι. Τριανταφυλλίδη και Παναγιώτη Κεσσόπουλο1012. Με φροντίδα 
της κοινότητας, πραγματοποιήθηκε προμήθεια ειδών παθητικής αεράμυνας (σκαπτικό, 
υδραυλικό, υγειονομικό υλικό)1013, στελεχώθηκε η πολιτοφυλακή Θέρμης, αγοράσθηκε το 
βιβλίο Εναέριοι κίνδυνοι. Κατά τα άλλα, η καθημερινή κοινοτική ζωή εξελισσόταν ομαλά, με 
ενοικίαση χορτολειβαδίων, ενοικίαση φόρου ζώων και φόρου λατομείων, τέλη στάθμευσης, 
δικαίωμα βοσκής, δικαίωμα ύδρευσης. Ο φόρος προϊόντων αντικαταστάθηκε από 
στρεμματικό φόρο. Πληρώθηκε καθυστερούμενη συνδρομή στο περιοδικό Νεολαία. Ο 
κοινοτικός γιατρός απουσίαζε (στρατεύθηκε) και ο δαμαλισμός έγινε από ιδιώτη γιατρό. Το 
Μάρτιο 1941 –προ της κατάρρευσης–, υφίστατο διμελές συμβούλιο (πρόεδρος Νικόλαος 
Καϊναμίσης, μέλος Τριαντάφυλλος Κεσσόπουλος)1014

Μετά τη γερμανική κατάκτηση τον Απρίλιο 1941, διορίσθηκε τον επόμενο μήνα 
Μάιο τριμελής κοινοτική επιτροπή. Συμμετείχαν οι Ευθύμιος Καζαντζίδης -πρόεδρος, 
Νικόλαος Καϊναμίσης και Ιωάννης Παπακωνσταντίνου -μέλη

. Άλλαξε η σφραγίδα της κοινότητας, 
από «Βασίλειον της Ελλάδος» σε «Ελληνική Πολιτεία». 

1015

                                                      
1010 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 47, 4-9-1941. 

. Εκ νέου, η κατάσταση 
επιφανειακά παρέμεινε αναλλοίωτη. Ο γιατρός επέστρεψε, μόλις απολύθηκε. Η μισθοδοσία 
των υπαλλήλων (δύο γραμματείς, ιατρός, κλητήρας) γινόταν εγκαίρως. Αποφασίσθηκε η 
διαγραφή χρεών επιστρατευθέντων στον ελληνοϊταλικό πόλεμο οφειλετών, δημοπρασία 
χορτολειβαδίων, συντήρηση δικτύου ύδρευσης. Αγοράσθηκε το βιβλίο του Ιωάννη Κ. 
Βασδραβέλλη Οι Μακεδόνες εις τον υπέρ της Ανεξαρτησίας Αγώναν 1796-1832, καταβλήθηκε 
αμοιβή στο δικηγόρο Ευρ. Ζυγούρη. Τον Ιούνιο 1941, αποφασίσθηκε η διαγραφή του χρέους 

1011 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 78, 18-
12-1940. 
1012 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 76, 5-12-
1940. 
1013 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 60, 5-12-
1940. 
1014 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 29, 29-3-
1941. 
1015 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 33, 30-5-
1941. Ο Καζαντζίδης ήταν ξανά διορισμένος πρόεδρος, όπως προαναφέραμε, επί δικτατορίας 
Μεταξά, το 1938-1939. Ωστόσο, στη συνέχεια συμπεριφέρθηκε πατριωτικά και εντάχθηκε 
στην εθνική αντίσταση (Ιωάννης Ρασκόπουλος [γεν. 1930, Τριάδι], πληροφορίες). 



εξ ενοικίων κοινοτικών αγρών του Τριαντάφυλλου Ερμή, φονευθέντος στον πόλεμο1016 
(ούτως ή άλλως, δεν ήταν διεκδικήσιμο). Τον Οκτώβριο 1941, δόθηκε εντολή ταφής 
άγνωστου νεκρού1017. Τον Απρίλιο 1942, άλλαξε το σύστημα της αγροφυλακής, με 
κατάργηση των μισθωτών θέσεων. Το έργο φύλαξης ανατέθηκε στους καλλιεργητές 
κατοίκους της κοινότητας1018. Τον Ιούνιο 1942, διαλύθηκε η διοικούσα επιτροπή και 
διορίσθηκε νέα, με πρόεδρο τον Απόστολο Χατζηαθανασίου, μέλη τους Θεόδωρο Ιγνατιάδη, 
Αριστείδη Στυλιανού1019. Τον Αύγουστο 1942, διορίσθηκαν σε επιτροπή πολιτικής 
επιστράτευσης οι Θεόδωρος Ιγνατιάδης, Παναγιώτης Κεσσόπουλος, Αθανάσιος 
Καραμπάτσας1020. Ορισμένα ζητήματα υγείας διευθετήθηκαν. Αναλήφθηκε δραστηριότητα 
από ανθελονοσιακό συνεργείο, αντιμετωπίσθηκαν περιστατικά που έχρηζαν αντιλυσσικής 
θεραπείας1021. Η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού προβλήματος στάθηκε αδύνατη. Το κτίριο 
του δημοτικού σχολείου, τελούν υπό κατάληψη από πρόσφυγες βουλγαροκρατούμενων 
περιοχών, καταστράφηκε από πυρκαϊά το 1943. Τον Απρίλιο 1944, δόθηκε εντολή επίταξης 
των καφενείων του Ιωάννη Καραματίδη και του Βασιλείου Δήμου για την επανέναρξη 
λειτουργίας των σχολικών τάξεων. Κατόπιν δεύτερης σκέψης, τα κτίσματα κρίθηκαν 
ανθυγιεινά και προτάθηκε ως χώρος η εκκλησία Θέρμης1022

Η παραγωγή εξελίχθηκε στο Σέδες, στα χρόνια της κατοχής, ομαλά, σαν να μη 
διεξαγόταν πόλεμος. Ενώ στην πόλη κυριαρχούσε πείνα, στα αγροτόσπιτα το φανάρι 
[ντουλάπι συρμάτινο, κρεμασμένο ψηλά στον τοίχο, για τη φύλαξη τροφίμων] δεν ήταν κενό. 
Η κοινότητα καταλόγιζε ανελλιπώς τους φόρους. Ορισμένες απώλειες σημειώθηκαν στα 
αμπέλια (το 1940-1941, ξεριζώθηκαν από τους αμπελουργούς 522 στρέμματα και η συνολική 
έκταση από 2.010 μειώθηκε στα 1.488 στρέμματα

. 

1023). Η παραγωγή το 1942, συνολικά στη 
Θέρμη και Τριάδιον, ήταν σίτος 118.450 οκάδες, κριθή 11.270 οκάδες, βρώμη 4.365 
οκάδες1024. Τον Αύγουστο 1944, είχαν στην κατοχή τους οι κτηνοτρόφοι Δημήτριος Πάσχος 
700 αιγοπρόβατα, Κωνσταντίνος Πάζης 150, Νικόλαος Παργιανάς 300, Στέργιος Παργιανάς 
400, Αθανάσιος Μουρμέτος 80, Μιχαήλ Ζαρζαβάς 300, Νικόλαος Αδάμου 200, Ανδρέας 
Καραλάκης 700, Μιχαήλ Ζαδαβάς 300, Αθανάσιος Μουρμέτης 801025

Δημογραφικά, τα πληθυσμιακά μεγέθη εμφάνισαν πτώση λόγω φυγής οικογενειών, 
που αντισταθμίσθηκε από αύξηση ένεκα συρροής βουλγαρόπληκτων και άλλων. Σε 
καταμέτρηση το Μάιο 1943, απογράφηκε σύνολο οικογενειών 497, ατόμων 2.003, εκ των 
οποίων πρόσφυγες Θράκης 36 οικογένειες (άτομα 136), Μικράς Ασίας 187 (739), 
Βουλγαρίας 163 (652), βουλγαρικής περιοχής 27 (104), βλάχοι 12 (58), γηγενείς 72 (314). 
Στο κρατικό έγγραφο ζητούνταν η καταγραφή των οικογενειών που είχαν εκδηλωθεί υπέρ 

.  

                                                      
1016 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικούσης την 
Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 10, 12-6-1941. 
1017 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Διοικούσης την Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 
15, 24-10-1941. 
1018 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 23, 30-4-
1942. 
1019 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 28, 5-7-
1942. 
1020 Ibid., Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Θέρμης [1939-1944], Αριθ. 32, 2-8-
1942. 
1021 Cf. περίπτωση κάλυψης εξόδων νοσηλείας λυσσόδηκτου δημότη, ibid., Βιβλίον 
Πρακτικών Διοικούσης την Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 11, 10-6-1942. 
1022 Ibid., Βιβλίον αποφάσεων της Κοινότητος Θέρμης [1944-1948], Νο 11, 29-3-1944. Νο 13, 
2-4-1944. 
1023 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, προς Υπουργόν Οικονομικών, 6-2-
1943, 2 pp. (δακτυλογραφημένο). 
1024 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, σημείωμα, 1 p. (χειρόγραφο). 
1025 Ibid., Βιβλίον αποφάσεων της Κοινότητος Θέρμης [1944-1948], Νο 11, 29-3-1944. Νο 31, 
13-8-1944. 



των Βουλγάρων. Η απάντηση της κοινότητας ήταν 0 (μηδέν)1026. Αφ’ ετέρου, έως τα τέλη 
του 1943 έφυγαν, εξαιτίας των βομβαρδισμών, 25 οικογένειες στην Πυλαία, 35 στο 
Πανόραμα, 6 στο Χορτιάτη, 24 στα Βασιλικά, 10 στο Γαλαρινό, 7 στη Σουρωτή, 4 στην 
Περιστερά, 4 στο Λειβάδι, 4 στη Γαλάτιστα, 3 στη Λακκιά, 14 στο Φίλυρο1027. Στην 
πραγματικότητα, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα πληθυσμού –αντιστοίχως, ανάγκες–. 
Το 1942, οι πρόσφυγες από τις βουλγαροκρατούμενες επαρχίες, οι οποίοι αρτοδοτούνταν από 
τον Επισιτισμό, ήταν περί τα 800 άτομα. Έλαβαν κλήρο από την κοινόχρηστη γη της 
κοινότητας, ζητήθηκε για λογαριασμό τους σπόρος από τις αρμόδιες κατοχικές κρατικές 
υπηρεσίες, αλλά δόθηκαν μόνο 3.000 οκάδες, ποσότητα ανεπαρκής για τη διατροφή τους και 
για σπορά1028. Πολλοί πρόσφυγες, προ της λιμοκτονίας, αντήλλασσαν πολύτιμα αντικείμενα, 
χρυσαφικά, προικιά, με καλαμποκάλευρο –για παρασκευή μπομπότας– και άλλα 
καταναλωτικά είδη. Η ανέχεια επιδεινωνόταν κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 1943, τα 
στόματα λιγόστευσαν, το συσσίτιο, με διανομή άρτου (σπόροι δημητριακών), προβλεπόταν 
για μειωμένο αριθμό 361 προσφύγων βουλγαροκρατούμενων περιοχών1029. Ως προς τη 
στέγαση αυτής της υπέρμετρης μάζας, πραγματοποιήθηκε επίταξη κτιρίων, μεταξύ αυτών του 
Τεμένους (Τζαμίον). Καταλήφθηκε το σχολειό από πρόσφυγες, οι οποίοι παρά τις εκκλήσεις 
δεν το εκκένωναν. Μετά από πυρκαγιά στο κτίσμα του το 1943, τρεις προσφυγικές 
οικογένειες είχαν μετατρέψει το ισόγειο σε στάβλο, με αγελάδες και ίππους1030

Οι σχέσεις της κοινότητας με τις αρχές κατοχής εξελίχθηκαν στο πνεύμα τήρησης 
προσεκτικής στάσης, προς αποφυγή κυρώσεων. Η γερμανική διοίκηση της αεροπορικής 
βάσης Σέδες έδιδε εντολές, απέναντι στις οποίες δηλωνόταν από τους κοινοτικούς επιτρόπους 
θετική ανταπόκριση, χωρίς να γίνονται περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτών. Με τη σειρά 
της η κοινότητα ζητούσε χάρες. Την 1η Οκτωβρίου 1943, παρακάλεσε τους Γερμανούς να 
χορηγήσουν όσα τούβλα απορρίπτονταν ως άχρηστα, για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
του υδραγωγείου, δεδομένου ότι ήταν δυσχερής η εξεύρεση τοιούτων εκ της ελευθέρας 
αγοράς

.  

1031. Στην περίπτωση του καμένου σχολείου, αίτημα επιδόθηκε, το Νοέμβριο 1943, για 
επιδιόρθωση1032

Οι συνεννοήσεις με την ελληνική κατοχική αρχή και κρατικές υπηρεσίες ήταν 
πυκνές, για την επίλυση της καθημερινής γραφειοκρατίας και εφαρμογή των εντολών. Τον 
Απρίλιο 1943, διαταγή του υπουργού εσωτερικών Α. Ταβουλάρη ζητούσε να 
αντικατασταθούν οι ονομασίες των οδών 4ης Αυγούστου και Ιωάννου Μεταξά

, ματαίως. 

1033

 

. Δεν ήταν 
συχνοί οι έλεγχοι άνωθεν, ούτε οι επιτιμητικές παρατηρήσεις. 

Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού 
πολέμου τον Οκτώβριο 1940 η διοικούσα επιτροπή (πρόεδρος Θεόδωρος Μίξιος, 
αντιπρόεδρος Γρηγόριος Μιχαλακού, μέλος Χριστόφορος Χριστοφόρου) φυλλορρόησε, 
καθώς ο Μιχαλακού επιστρατεύθηκε. Συνεχίσθηκε η λειτουργία με τα δύο εναπομείναντα 
                                                      
1026 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, αλληλογραφία κοινότητας με Γενική 
Διοίκηση Μακεδονίας. 
1027 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, ονομαστικές καταστάσεις, 20-10-
1943. 
1028 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, προς Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, 2 
pp. (δακτυλογραφημένο). 
1029 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Κατάστασις ονομαστική εμφαίνουσα 
τους αρτοδοτουμένους Κονότητος Θέρμης, 13 pp. (δακτυλογραφημένο). 
1030 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, αλληλογραφία με Διοικητή 
Μακεδονίας από 20-3-1941 έως 20-4-1942. Αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, 
προς Διοικητήν Αεροπορίας Σέδες, 9-11-1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 
1031 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, προς Διοίκησιν Αεροπ. Βάσεως Σέδες, 
1-10-1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 
1032 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, προς Διοικητήν Αεροπορίας Σέδες, 9-
11-1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 
1033 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 31-5-
1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 



μέλη. Τον Απρίλιο, μετά τη συνθηκολόγηση, επέστρεψε ο απών και επανέλαβε τη συμμετοχή 
του στη διοικούσα επιτροπή. Η ίδια σύνθεση του οργάνου ίσχυσε στο επόμενο διάστημα 
μέχρι το τέλος της κατοχής. Τα διοικητικά πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, με λίγες εξαιρέσεις. 
Το 1943, απολύθηκε ο κλητήρας Αφεντούλης με απόφαση της γενικής διοικήσεως 
Μακεδονίας και στη θέση του προσλήφθηκε ο Πλάτων Βάρναλης1034

Στο ζήτημα της αγροτικής ασφάλειας, ίσχυσε ο Ερανικός Κατάλογος Αγροφυλακής, 
με συλλογή εσόδων από φόρους επί των κτημάτων για την καταβολή μισθών στους 
αγροφύλακες. Η αντιμισθία των αγροφυλάκων υπολογιζόταν σε σίτο. Τον Ιούλιο 1943, 
καθορίσθηκε, για το φορολογικό έτος 1942-1943, η αμοιβή του τακτικού 500 οκάδες, του 
προσωρινού 250, του αρχιφύλακα 30. Για τη συλλογή της συνολικής ποσότητας, συντάχθηκε 
φορολογικός κατάλογος των υπόχρεων παραγωγών

. Ο τελευταίος 
απολύθηκε τον Απρίλιο 1944 για παραμέληση καθηκόντων, αλλά επανήλθε το 1945.  

1035

Οι παραγωγικές δραστηριότητες δεν αντιμετώπισαν προσκόμματα. Για τον έλεγχο 
των συγκομιδών, το Μάιο 1942 αποφασίσθηκε η απαγόρευση μεταφοράς γεωργικών 
προϊόντων κατά τη νύκτα, τοιχοκόλληση της απόφασης και εκτέλεση αυτής από τα όργανα 
αγροτικής ασφαλείας

. 

1036. Για την κτηνοτροφία, ορίσθηκε το 1942 ως απαγορευμένη ζώνη 
βοσκής από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους η καλλιεργούμενη 
έκταση ανάμεσα στην Αγελαδόστρατα, Γέφυρα, Βαλτοβουρλιές, σύνορα Αγίας Παρασκευής 
- Βασιλικών - Λουτρών Σέδες. Επιτρεπόταν η είσοδος ομαδικώς ποιμνίων για βόσκηση στη 
θέση Ζευγολείβαδον κειμένη παρά τη θέση Τούμπα της αυτής έκτασης1037

Η σχέση με τις ελληνικές κατοχικές υπηρεσίες ήταν ήρεμη. Σε μία περίπτωση, κατά 
την αποκήρυξη του προηγούμενου βασιλικού-μεταξικού καθεστώτος, μετονομάσθηκαν οι 
οδοί, τον Αύγουστο 1941, με απάλειψη της μνήμης του Μεταξά, της 4ης Αυγούστου, του 
Γεωργίου Β΄. 

. Η ίδια ακριβώς 
διάταξη ίσχυε κάθε χρόνο μέχρι το 1947. Ομαλώς εξελίσσονταν οι αγοραπωλησίες ζώων, 
συλλογή φόρων (αν και με αντιστάσεις από τους αγρότες –δυστροπούσαν–), πλειοδοτική 
δημοπρασία προς εκμίσθωση φόρων (οι αναδειχθέντες προσκόμιζαν εγγύηση από την 
τράπεζα Βασιλικών), καταβολή μισθών, επικοινωνία με το  κράτο ς. Το 1944, αυξήθηκαν 
αισθητά τα έσοδα της κοινότητας από τους φόρους αγοραπωλουμένων ζώων και λοιπούς 
καταλογισμούς. Η εκτέλεση έργων βρισκόταν σε μηδενικό σημείο, εκτός από τα απολύτως 
απαραίτητα όπως η επισκευή των κρηνών. 

                                                      
1034 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Πρακτικόν Αποφάσεων 
Διοικούσης Επιτροπής Κοινότητος Μαντζάρηδων από 15-10-1939 μέχρι 20-10-1946, 
Απόφασις 27, 29-8-1943. 
1035 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-
1946], Πράξις 4, 11-7-1943. 
1036 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-
1946], Πράξις 2, 24-5-1942. 
1037 Ibid., Βιβλίον Πρακτικών Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαντζάρηδων, [1934-
1946], Πράξις 1, 29-3-1942. 



 
 
6. Οι κοινωνικές - πολιτικές δυνάμεις. 
 
 
6.1. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης. 
 
 
Οι οργανώσεις στους τρεις τομείς της οικονομίας, άλλες συλλογικότητες διαταξικής 

σύνθεσης με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς στόχους, προήλθαν από 
συσπειρώσεις χωρικών, οι οποίοι υιοθέτησαν πλαίσια διεκδικήσεων, επιθυμιών, οραμάτων 
κάθε είδους. Ενταγμένα στις λειτουργίες της κοινωνίας, τα αιτήματα των ανθρώπων 
δοκίμαζαν τις διαθέσεις του κράτους και των όπισθεν αυτού κυρίαρχων δυνάμεων. 

 
 
6.1.1. Επιτροπές, σωματεία. 
 
 
Για μία ανώτερη κοινωνική οργάνωση στην ύπαιθρο, στην περίοδο έως το 1940, 

έλειπε, κατά τόπους, η νοοτροπία της διαβούλευσης και συλλογικής δράσης, του συνέρχεσθαι 
και συνεταιρίζεσθαι. Δεν ήταν παντού διαδεδομένος ο πολιτισμός της συμμετοχής σε 
ομίλους, συλλόγους. Οι άνδρες, κατά τον ελεύθερο χρόνο, συζητούσαν για τα κοινά μέσα στα 
καφενεία μεταξύ εστίασης και οινοποσίας. Αλλού διαχύθηκε ένα νεωτεριστικό πνεύμα. Μετά 
το 1918 δημιουργήθηκαν σωματεία, αρτοποιών, παντοπωλών, κρεοπωλών, σιδηρουργών, 
υποδηματοποιών, καφεπωλών, γεωργών, αμπελουργών, κυνηγών, που είχαν, έκαστο, ένα 
προστάτη άγιο και εόρταζαν ανήμερα του αγίου με ευθυμία και ομόνοια. Στους τόπους οι 
οποίοι δέχονταν ξένες επιδράσεις και η κουλτούρα της συλλογικής πολιτιστικής έκφρασης 
είχε εκτυλιχθεί ήδη από παλαιότερα, αναπαρήχθη το ίδιο πνεύμα ως τάση που έστρεψε τους 
χωρικούς σε εξωραϊστικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικούς χορούς, φιλολογικές συναντήσεις. 

Τα σωματεία στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης δεν είχαν όλα επίσημη αναγνώριση 
(πρακτικό ίδρυσης, καταστατικό, κατάλογο ιδρυτικών μελών, κατατεθειμένα στην αρμόδια 
δικαστική αρχή). Εξ άλλου, τα αναγνωρισμένα δεν είχαν καταστατικά με σκοπούς οι οποίοι 
να είναι πηγαίοι, ώστε, ενώπιον του εξωτερικού παρατηρητή, να αναγνωρίζεται η προαίρεση 
των μελών του υπό ίδρυση σωματείου, η ταυτότητα αυτών. Το πρακτικό της ιδρυτικής 
συνέλευσης ενός σωματείου, το καταστατικό, οι τροποποιήσεις καταστατικού, ήταν προϊόντα 
της γραφίδας του δικηγόρου, ο οποίος αναδιαμόρφωνε πρότυπα (κλισέ) με πρόνοια κάλυψης 
του γράμματος του νόμου. Οι επανιδρύσεις των παλαιών σωματείων απέβλεπαν σε αυτή την 
εξασφάλιση, την ευθυγράμμιση με την ελληνική νομοθεσία περί σωματείων (νόμος 281 του 
1914). 

Στους πρόσφυγες, το μαζικό κίνημα (σωματειακό, συγκρότησης επιτροπών, άλλου 
είδους) αντιστοιχούσε στον πολιτισμό του ανήκειν σε ομάδες πίεσης, ο οποίος ήταν γνώριμος 
από το παρελθόν. Το ρεύμα ένταξης στο κίνημα διεκδικήσεων μετέφερε την παράδοση από 
τις παλιές πατρίδες τη σχετική με τη σύσταση συντεχνιών (εσνάφια). Αναβίωνε η μνήμη του 
ιστού των συντεχνιών, που είχε αρθρωθεί ως εργαλείο προάσπισης των οικονομικών 
συμφερόντων μέσω ενεργειών που απέβλεπαν στον επηρεασμό των πολιτικών αποφάσεων 
της οθωμανικής αρχής. Στους τόπους αποκατάστασης, στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης, το 
σωματειακό προσφυγικό κίνημα αναπτύχθηκε αμιγώς –με μέλη μόνο πρόσφυγες– σε βάση 
κυρίως εδαφική, κατά τόπο προέλευσης (παλιές πατρίδες) και τόπο αποκατάστασης (αστική 
αποκατάσταση στην πόλη, ημιαστικός-ημιαγροτικός εποικισμός στους διευθετημένους 
χώρους και τους συνοικισμούς πέριξ της πόλης, αγροτική αποκατάσταση στην ύπαιθρο). Σε 
παραγωγική βάση (συνένωση προσφύγων ομοειδούς επαγγέλματος), οι οργανωμένοι σε 
αμιγώς προσφυγικά σωματεία ήταν πρόσωπα σε περιορισμένο αριθμό. Οι υπόλοιποι 
πρόσφυγες προτίμησαν τα μικτά (ομού με ντόπιους) σωματεία. Δημιουργήθηκαν, στα πρώτα 
χρόνια της έλευσης, φορείς σε πυκνή διάταξη, στη συνέχεια κατά τη δεκαετία του 1930 η 
κίνηση ίδρυσης νέων διακόπηκε. 



Στους συνοικισμούς κοντά στη Θεσσαλονίκη, το συνεταιριστικό κίνημα έλαβε 
ώθηση μετά το διάταγμα του Ιουλίου 1927 για σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών αστών 
προσφύγων. Συστήθηκαν έκτοτε ποικιλώνυμες συνεταιριστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις 
τέως κοινοτικές περιφέρειες στους τόπους καταγωγής. Φαινομενικά βρέθηκαν άνθρωποι που 
περισυνέλλεξαν από τις γύρω περιοχές τους συμπατριώτες σε ένα συνεταιρισμό για τα 
συμφέροντά τους, στην πραγματικότητα για να δημιουργήσουν ισχυρό εκλογικό μέτωπο. Ο 
νόμος διευκρίνιζε ότι παραχωρούνταν οικόπεδο στο συνεταιρισμό δωρεάν κατά τα δύο τρίτα, 
με χρέωση του συνεταιρισμού με το υπόλοιπο. Όσοι δεν τήρησαν το τοπικιστικό και 
προσέλαβαν μετόχους (κατόχους χρήματος) από άλλες επίσης κοινότητες, αντεπεξήλθαν, δεν 
χωρίστηκαν, ούτε υπέκυψαν σε κομματική εκμετάλλευση των πολιτευτών, και πλήρωσαν τα 
χρέη. Οι προσκολλημένοι στο τοπικιστικό δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και η 
Εθνική Τράπεζα έλαβε μέτρα. Ομοίως με τα προηγούμενα περί εκλογικής εκμετάλλευσης, 
δημιουργήθηκαν συνεταιρισμοί προσφύγων και σε εδαφική-επαγγελματική βάση, με μέλη 
βιοπαλαιστές μικροπωλητές, που είχαν ως στόχο την εξασφάλιση καταστημάτων. Συνέβαινε 
συχνά να ιδρύονται δύο χωριστοί συνεταιρισμοί που βρίσκονταν σε αντίθεση κατά τη 
διεκδίκηση ενός οικοπέδου. 

Τα εργατικά συνδικάτα στην ύπαιθρο διαχωρίζονταν στα αλληλοβοηθητικά 
σωματεία, συντηρητικής κυρίως κατεύθυνσης, και άλλα που αναγνώριζαν την πάλη των 
τάξεων. Ήταν σωματεία των οποίων τα μέλη απασχολούνταν με εξαρτημένη σχέση εργασίας 
(εργάτες και υπάλληλοι σε ιδιωτικές δουλειές, επίσης υπάλληλοι διορισμένοι σε κρατικές 
υπηρεσίες και σε πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου). Σε άλλα, οι συμμετέχοντες ήταν 
αυτοαπασχολούμενοι, μόνοι ή συνεργαζόμενοι με τα μέλη των οικογενειών τους. 
Αξιοσημείωτη έκταση έλαβε ο συνδικαλισμός στα χωριά του καπνού (Σωχός, Ζαγκλιβέριον 
και λοιπά) όπου είχε μεταφερθεί η δευτερογενής επεξεργασία του προϊόντος. Ως εκ της 
αρνητικής εργασιακής κατάστασης –εργοδοτική πρόθεση συμπίεσης του κόστους σε σχέση 
με την πόλη–, επίσης λόγω της καπνεργατικής παράδοσης διεκδικητικού πνεύματος, 
εκατοντάδες άτομα ήταν εγγεγραμμένα. Η προσχώρηση των εργατών στο συνδικαλισμό 
ήταν, κατά δεύτερο λόγο, εξαιρετική στα Μαντεμοχώρια, μέρη με υψηλή συγκέντρωση 
εργατών του κλάδου της εξόρυξης. Στα μεταλλεία Κασσάνδρας [η τότε ονομασία της 
Χαλκιδικής], στην περιοχή μεταξύ Ολυμπιάδας, Στανού, Μεγάλης Παναγίας και Ιερισσού, 
εργάζονταν στις στοές στο Μαντέμ Λάκκο χιλιάδες χωρικοί της περιοχής, επίσης εργάτες που 
κατέληγαν εκεί για εξεύρεση δουλειάς. Η συγκέντρωση, επί τόπου, εργατικού δυναμικού 
συνέπεσε με την ευρεία χρήση λιπασμάτων κατά την εξέλιξη της γεωργίας στην χώρα, που 
οδήγησε στην αγορά μεταλλείων για την εξασφάλιση του θείου, πρώτης ύλης για την 
παρασκευή τους. Εντάχθηκαν στο σώμα των εργατών πρόσφυγες από τη Μπάλια της Μικράς 
Ασίας, ειδικευμένοι στην εξόρυξη1038

Η οργάνωση στην ύπαιθρο ήταν μόνο πρώτου βαθμού (σωματεία). Κάποιο 
οργανωτικό βήμα σε δεύτερο βαθμό (σύνδεση των σωματείων μεταξύ τους, σε εδαφική ή 
παραγωγική βάση –εργατικά κέντρα ή ομοσπονδίες–) δεν συνέβη. Ορισμένα μόνο 
πρωτοβάθμια σωματεία, διαθέτοντα γεωγραφική διαίρεση σε τμήματα ή διεύρυνση σε 
ποικίλους παραγωγικούς κλάδους, είχαν αναπτύξει ιδιότυπη σχέση, λειτουργώντας άτυπα 
δίκην δευτεροβάθμιου οργάνου (έκδοση αποφάσεων με υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα 
τμήματα και κλάδους). 

. Ο συνδυασμός των ευνοϊκών παραγόντων 
τροφοδότησε την αριθμητική ανάπτυξη των συνδικαλισμένων μεταλλωρύχων. Αναφορικά με 
το συνδικαλισμό στο δημόσιο τομέα, οι εκπαιδευτικοί ήταν ένας κλάδος με σημαντική 
ανταπόκριση. 

 
 
6.1.1.1. Οργανώσεις στους τρεις τομείς της οικονομίας. 
 
 
6.1.1.1.1. Στον πρωτογενή τομέα, οι οργανώσεις των απασχολουμένων με σχέση μη 

εξαρτημένης εργασίας είχαν μέλη, τα οποία ήταν, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αμιγώς 
                                                      
1038 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



ντόπιοι (επίσης, Έλληνες από την Παλαιά Ελλάδα) έως το 1922. Ακολούθως, διέθεταν μεικτή 
σύνθεση (μέλη γηγενείς και πρόσφυγες). Σε τρίτη κατηγορία, ανήκαν τα πρόσωπα 
(νεοφερμένοι από Τουρκία, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση και αλλού) που πραγματοποίησαν 
την ίδρυση αμιγών προσφυγικών σωματείων. Οι καταστατικές οικονομικές επιδιώξεις και 
προάσπιση συμφερόντων αφορούσαν στην αγροτική παραγωγή και στην ιδιοκτησία της γης.  

Με τη σειρά αναγνώρισης των σωματείων αγροτών από τη δικαστική υπηρεσία 
Θεσσαλονίκης, οι οργανώσεις με μέλη χωρικούς επιδιδόμενους σε γεωργικές ασχολίες ήταν 
οι ακόλουθες. 

Γεωργικός Σύνδεσμος Μπάλτζης, αλληλοβοηθητικό, με έδρα τη Μπάλτζα 
[Μελισσοχώριον]. Ιδρύθηκε στις 27 Ιουλίου 1914, από 47 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος ήταν ο 
Χρήστος Κορλίτης και γραμματέας ο Γεώργιος Βλάχος1039

Σωματείον Μέλισσα, με έδρα τη Λιαρίγκοβα [Αρναία]. Παλαιός σύλλογος, ιδρυθείς 
το 1906 από 7 μέλη Έλληνες με καταστατικούς σκοπούς προώθησης των συμφερόντων των 
μελισσουργών, ανασυστάθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1916 από 19 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο 
το Δημήτριο Μπέρο και γραμματέα το Βασίλειο Βαλλιάνο

. 

1040

Συντεχνία Κηπουρών Λαγκαδά. Αλληλοβοηθητικό σωματείο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο 
1917 από 27 ιδρυτικά μέλη –όλοι Έλληνες–, με πρόεδρο το Νικόλαο Διονυσίου

. 

1041

Σύνδεσμος Καλλιεργητών Γκιόλ-μπαση η Δήμητρα, στο χωριό Γκιόλ-μπαση (ή 
Γκιολόμπαση [Ακρολιμνιά Λαγκαδά]). Σκοπός του σωματείου ήταν η αλληλοβοήθεια μεταξύ 
των μελών και η ανάπτυξη της επιστημονικής καλλιέργειας. Ιδρύθηκε στο σχολείο της 
κοινότητας, στις 7 Οκτωβρίου 1918, από 21 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιορδάνης 
Χουτούρης

. 

1042

Γεωργικός Σύνδεσμος Γεωργών Ορμύλιας η Ελευθερία. Αλληλοβοηθητικό, με 
κοινωφελείς επίσης στόχους. Ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1917 στην Ορμύλια Χαλκιδικής, στο 
σχολείο του χωριού, από 61 μέλη Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Πέτρος Πειραλής, γραμματέας 
ο Χρήστος. Παπαοικονόμου

. 

1043

Γεωργικός Σύνδεσμος Λιαριγκόβης Χαλκιδικής. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 1918 στη 
Λιαρίγκοβα [Αρναία]. Το καταστατικό είχε προοδευτικούς στόχους (υποστήριξη των φτωχών 
καλλιεργητών, προαγωγή της επιστημονικής καλλιέργειας, μόρφωση), αντανάκλαση των 
αντιλήψεων των κατοίκων του χωριού. Πρόεδρος ήταν ο Γ. Μπιλούκας, γραμματέας ο 
Αστέριος Καραμίχος

. 

1044

Γεωργικός Σύνδεσμος Ζουμπάτες. Δημιουργήθηκε στο χωριό Ζουμπάτες [Τρίλοφος] 
Θεσσαλονίκης, από 77 ιδρυτικά μέλη (Έλληνες). Η ιδρυτική συνέλευση έγινε στο σχολείο 
της κοινότητας στις 5 Οκτωβρίου 1918. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Νικόλαος Παπανικολάου, 
γραμματέας ο Αθανάσιος Ζυμαράκης. Βασικός σκοπός του σωματείου ήταν η προάσπιση των 
συμφερόντων των μελών

. 

1045

Σύνδεσμος Καπνοπαραγωγών Ζαγκλιβερίου η Ένωσις. Αλληλοβοηθητικό με στόχο 
την αποφυγή της εκμετάλλευσης από τους καπνεμπόρους. Ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 1920 
στο δημοτικό σχολείο του χωριού, από 22 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος ήταν ο Αστέριος 
Χατζηγιάννης, γραμματέας ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

. 

1046

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. 

. 

                                                      
1039 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, No 33, 
ημερομηνία αναγνώρισης 17-1-1915. Καταστατικόν, 22-12-1914, 9 pp. 
1040 Ibid., No 93, ημερομηνία αναγνώρισης 27-4-1916. Καταστατικόν, 2-2-1906, 2 pp. 
1041 Ibid., No 123, ημερομηνία αναγνώρισης 15-4-1917. 
1042 Ibid., No 191, ημερομηνία αναγνώρισης 20-10-1918. Καταστατικόν, 3 pp. 
1043 Ibid., No 149, ημερομηνία αναγνώρισης 18-11-1917. Καταστατικόν, 29-8-1917, 5 pp. 
1044 Ibid., No 170, ημερομηνία αναγνώρισης 30-5-1918. Καταστατικόν, 18-3-1918, 7 pp. 
1045 Ibid., No 199, ημερομηνία αναγνώρισης 11-1-1919. Καταστατικόν, 15-11-1918, 13 pp. 
1046 Ibid., No 279, ημερομηνία αναγνώρισης 8-6-1920. Καταστατικόν, 20-5-1920, 7 pp. 



Ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1920, από 36 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δημήτριος 
Αυγέρου και γραμματέας ο Ιωάννης Αυγέρου1047

Γεωργικός Σύνδεσμος Νικήτης, στη Χαλκιδική (1922). Οι καταστατικοί σκοποί ήταν 
τα συμφέροντα των μελών, η πρόοδος της γεωργίας. Ήταν 26 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον 
Ιωάννη Αλέγρα και γραμματέα τον Κωνσταντίνο Φουντούκη

. 

1048

Αδελφότης Γεωργών Πολυγύρου η Δήμητρα. Έδρα ήταν ο Μολυβόπυργος [Καλύβες 
Πολυγύρου]. Ήταν αλληλοβοηθητικό, προσβλέποντας επίσης σε κοινωφελείς 
δραστηριότητες. Ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1923 στη σχολή Καλυβών, από 43 μέλη. 
Πρόεδρος ήταν ο Στυλιανός Χαλάτης, γραμματέας ο Αθανάσιος Καρανικόλας

. 

1049

Αμπελουργικός Σύνδεσμος Καπουτζήδων, στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία]. 
Ιδρυθείς τον Ιούλιο 1923, είχε φιλοκομμουνιστική δράση (αναφερόμαστε σε αυτό στο 
κεφάλαιο για τον κομμουνισμό).  

. 

Γεωργοκτηματική Ένωσις Κουλακιάς, με έδρα την Κουλακιά [Χαλάστρα]. Είχε 
καταστατικούς σκοπούς την προαγωγή των συμφερόντων των μελών και τη γεωργική 
πρόοδο. Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο αρρένων, στις 25 Νοεμβρίου 1923, από 27 ιδρυτικά 
μέλη, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Περπερής1050

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 
αγροτιστής Δημήτριος Αβράσογλου

. 

1051

Γεωργική Ένωσις Κτηματιών Γιουβέσνης, στο χωριό Γιουβέσνα [Άσσηρος]. 
Καταστατικά προωθούσε τα συμφέροντα των μελών. Ιδρύθηκε στα γραφεία του Γεωργικού 
Πιστωτικού Συνεταιρισμού Γιουβέσνης, την Κυριακή 8 Αυγούστου 1926, ώρα 18:00, από 8 
ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δημήτριος Γιαπουτζής

. Κινήθηκε στα χωριά στην περιφέρειας Τριλόφου 
(Ζουμπάτες) και Επανωμής. 

1052

Σωματείον Λαχανοκαλλιεργητών Αραπλή και περιχώρων, με έδρα το χωριό Αραπλή 
[Νέα Μαγνησία]. Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο 1928, από 32 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Νάκος. Προωθούσε τα συμφέροντα των μελών

. 

1053

Ένωσις Αυτοκαλλιεργητών Μακεδονίας η Δήμητρα. Ιδρύθηκε το 1928, με 
καταστατικούς σκοπούς την αλληλοβοήθεια και έγγεια αποκατάσταση των μελών. Είχε 15 
ιδρυτικά μέλη (πρώην μισθωτές αγροτικών κτημάτων, που ανήκαν στα εύπορα στρώματα της 
υπαίθρου) και εκλέχθηκε πρόεδρος ο Παναγιώτης Κοντός

. 

1054

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 γηγενείς και 34 πρόσφυγες–. Γενικός 
γραμματέας ήταν ο Π. Σταματιάδης, πρόεδρος ο Λ. Κουταμάνης

. 

1055

Σύλλογος Εφέδρων Γηγενών Ακτημόνων Πιερίας, ιδρυθείς το 1928
. 

1056

Αγροτική Ένωσις Επανωμής, σωματείο ιδρυθέν το 1929
. 

1057

Σύλλογος Εφέδρων Γηγενών Ακτημόνων Νέου Ελευθεροχωρίου, ιδρυθείς το 
1929

. 

1058

Σύλλογος Ακτημόνων Βερτίσκου, ιδρυθείς το 1930
. 

1059

                                                      
1047 Ibid., No 307, ημερομηνία αναγνώρισης 26-2-1921. Καταστατικόν, 13-2-1921, 5 pp. 

. 

1048 Ibid., No 383. Καταστατικόν, 18-3-1922, 13 pp. 
1049 Ibid., No 425, ημερομηνία αναγνώρισης 9-6-1923. Καταστατικόν, 22-4-1923, 6 pp. 
1050 Ibid., No 514, ημερομηνία αναγνώρισης 8-8-1924. Καταστατικόν, 26-11-1923, 8 pp. 
1051 Ibid., No 576, ημερομηνία αναγνώρισης 28-3-1925. 
1052 Ibid., No 752, ημερομηνία αναγνώρισης 26-10-1926. 
1053 Ibid., No 966, 1928. 
1054 Ibid., No 925, ημερομηνία αναγνώρισης 28-4-1928. 
1055 Ibid., No 942, ημερομηνία αναγνώρισης 16-6-1928. Καταστατικόν, 9 pp. 
1056 Ibid., No 984, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1928. 
1057 Ibid., No 1000, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1929. 
1058 Ibid., No 1013, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1929. 
1059 Ibid., No 1194, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1930. 



Σύλλογος Ακτημόνων Χορτιάτη ο Χορτιάτης, ιδρυθείς το 19311060

Αμπελουργικός Σύνδεσμος Αμπελοκήπων η Μεταμόρφωσις, ιδρυθείς το 1931
. 

1061

Ένωσις Γηγενών και Προσφύγων Αστών Βασιλικών, ιδρυθείσα το 1932
. 

1062

Σύνδεσμος Συνοικισμού Πανοράματος, ιδρυθείς το 1932
. 

1063

Σύλλογος Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Αστικών Κτημάτων χωρίου Πυλαίας, 
ιδρυθείς το 1933

. 

1064

Σύλλογος Ακτημόνων Γεωργών Αρδαμερίου, ιδρυθείς το 1934
. 

1065

Σύλλογος Ακτημόνων Γεωργών Σαρακίνας, ιδρυθείς το 1934
. 

1066

Σύνδεσμος Αμπελοκτημόνων Θεσσαλονίκης και περιχώρων ο Άγιος Τρύφων, 
ιδρυθείς το 1934

. 

1067

Σύλλογος Ακτημόνων Λειβαδίου, ιδρυθείς το 1935. Είχε έδρα το Λειβάδιον περιοχής 
Βασιλικών

. 

1068

Ένωσις Χορτιατινών Άγιος Γεώργιος, ιδρυθείσα το 1935
. 

1069

Σύλλογος Χωριών Μίκρας, ιδρυθείς το 1935
. 

1070

Σύνδεσμος Αμπελοκτημόνων και Δενδροκόμων Χορτιάτη οι Σαράντα Μάρτυρες, 
ιδρυθείς το 1935

. Περιλαμβανόταν το Νέον Ρύσιον 
Αγροτικόν, Νέον Ρύσιον Αλιέων, Περαία. 

1071

Σύνδεσμος Αμπελοκτημόνων Σωχού και περιχώρων ο Άγιος Τρύφων, ιδρυθείς το 
1935

. 

1072

Σύνδεσμος Αγροτών Σίνδου η Αλληλεγγύη, ιδρυθείς το 1935
. 

1073

Σύνδεσμος Ακτημόνων Γεωργών Ξυλοπόλεως, ιδρυθείς το 1935
. 
1074

Σύλλογος Ακτημόνων Πετροκεράσων, ιδρυθείς το 1937
. 

1075

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά, στους συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα, ήταν 
σωματεία τα οποία είχαν κύριο καταστατικό σκοπό την έγγεια αποκατάσταση των μελών 
(διανομή γης, διανομή αστικών ακινήτων στις κώμες και χωριά). Αυτά ήταν τα κατωτέρω. 

Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων Περιφερείας Κιλκίς (1921), με σκοπό την έγγεια 
αποκατάσταση των προσφύγων Καυκάσου και Πόντου και άλλες διεκδικήσεις από το 
κράτος. Είχε 26 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Στ. Παυλίδη1076

Σωματείον Προσφύγων νομού Ραιδεστού Θράκης (1922), με σκοπό την έγγεια 
αποκατάσταση. Είχε 31 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ιωάννη Βασιλείου. Πλείστοι 
αποκαταστάθηκαν στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], παρά τον ποταμό Ανθεμούντα. 
Ήταν η πρώτη σωματειακή οργάνωση με σύνθεση αμιγώς προσφυγική στην εν λόγω 
περιοχή

. 

1077

                                                      
1060 Ibid., No 1239, ημερομηνία αναγνώρισης 20-5-1931. 

.  

1061 Ibid., No 1241, ημερομηνία αναγνώρισης 2-6-1931. 
1062 Ibid., No 1306, ημερομηνία αναγνώρισης 5-3-1932. 
1063 Ibid., No 1375, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1932. 
1064 Ibid., No 1434, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1933. 
1065 Ibid., No 1562, ημερομηνία αναγνώρισης 24-5-1934. 
1066 Ibid., No 1622, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1934. 
1067 Ibid., No 1541, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1934. 
1068 Ibid., No 1624 ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1069 Ibid., No 1636, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1070 Ibid., No 1657, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1071 Ibid., No 1643, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1072 Ibid., No 1697, ημερομηνία αναγνώρισης 15-11-1935. 
1073 Ibid., No 1633, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1074 Ibid., No 1642, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1075 Ibid., No 1793 ημερομηνία αναγνώρισης 9-1-1937. 
1076 Ibid., No 331, ημερομηνία αναγνώρισης 26-11-1921. Καταστατικόν, 18-7-1921, 9 pp. 
1077 Ibid., No 380, ημερομηνία αναγνώρισης 17-12-1922. 



Προσφυγικόν Γεωργοκτηνοτροφικόν Σωματείον Κιλκίς (1922), με σκοπό τα 
συμφέροντα των μελών. Είχε 29 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ευρ. Παπαδόπουλο1078

Σύνδεσμος Προσφύγων Επαρχίας Κατερίνης (1923), με σκοπό την έγγεια 
αποκατάσταση. Είχε 42 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αχιλλέα Αναστασιάδη

. 

1079

Προσφυγικός Σύλλογος Αστακηνού Κόλπου το Ρύσιον, με σκοπό την έγγεια 
αποκατάσταση. Είχε 5 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Δημήτριο Διαμαντόπουλο. Ιδρύθηκε 
στα γραφεία του Μικρασιατικού Συλλόγου το 1924. Οι περισσότεροι αποκαταστάθηκαν στο 
Νέον Ρύσιον Αγροτικόν, νοτίως της πόλεως Θεσσαλονίκης, στη λοφώδη περιοχή πλησίον της 
ακτής

. 

1080

Προσφυγική Ένωσις Φλωγητών ο Άγιος Γεώργιος. Ιδρύθηκε το 1924, από 32 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αργύριο Ταχτεβρενίδη, στα Νέα Φλογητά

. 

1081

Σύνδεσμος Προσφύγων Μουδανιών, με έδρα στα Νέα Μουδανιά. Ιδρύθηκε το 1924, 
με σκοπό την αστική αποκατάσταση. Είχε 78 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ευστράτιο 
Ιωαννίδη

. 

1082

Σωματείον Αστών Προσφύγων Κατερίνης, με σκοπό την αστική αποκατάσταση και 
αλληλοβοήθεια. Είχε 59 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Πλάτωνα Ρωσσέτο. Ιδρύθηκε στο 
καφενείο του Παναγιώτη Παγγέλα στις 22 Φεβρουαρίου 1925

. 

1083

Παμπροσφυγική Ένωσις Καλαμαριάς, ιδρυθείσα το 1925, με σκοπό την 
αποκατάσταση. Ιδρύθηκε στη δημοτική σχολή Καλαμαριάς, από 16 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη

. 

1084

Ομοσπονδία Βορειοθρακών, ιδρυθείσα το 1925, με σκοπό την αποκατάσταση και 
αλληλοβοήθεια. Είχε 52 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αχιλλέα Τζηρίδη (μετονομασία του 
Βορειοθρακικού Συλλόγου, με γραφεία στην Αελιών Χαν 12). Τεχνικός σύμβουλος ήταν ο 
Δημήτριος Αβράσογλου

. 

1085

Σύλλογος Στενημαχιτών, με σκοπό την αποκατάσταση. Ιδρύθηκε το 1925, από 31 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Δημήτριο Αβράσογλου

. Πλείστα μέλη αποκαταστάθηκαν στην περιοχή Ανθεμούντος. 

1086

Προσφυγική Ένωσις Ποντίων Γουμενίτσης, ιδρυθείσα το 1925 στη Γουμένισσα 
Κιλκίς, με σκοπό την αποκατάσταση. Είχε 17 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Γαβριήλ 
Γαβριηλίδη

.  

1087

Εθνική Προσφυγική Ένωσις Καλαμαριάς, ιδρυθείσα το 1925, με καταστατικούς 
σκοπούς την αλληλεγγύη και αποκατάσταση. Είχε 21 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον 
Αναστάσιο Τσαπικίδη

. 

1088

Προσφυγική Ένωσις Τούμπας, με σκοπό την αποκατάσταση, ιδρυθείσα στο 
νεόκτιστο σχολείο του συνοικισμού Τούμπα Θεσσαλονίκης την 1η Μαρτίου 1925. Είχε 14 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Πολύκαρπο Ραφτόπουλο

. Ιδρύθηκε στα γραφεία της Νεολαίας η Ένωσις και προήλθε από 
εσωτερική σύγκρουση στο σωματείο Ποντίων. 

1089

Ένωσις Εποίκων γεωργικής περιφερείας Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε στις 23 Απριλίου 
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 (Περαία, Νέοι Επιβάται, Νέα Μηχανιώνα κ.ά.),. Πρόεδρος του 
σωματείου εκλέχθηκε ο πρόεδρος Νέας Μηχανιώνας, Σπύρος Κτενίδης

. 

1090

                                                      
1078 Ibid., No 384, ημερομηνία αναγνώρισης 5-12-1922. Καταστατικόν, 7 pp. 

. 

1079 Ibid., No 396, ημερομηνία αναγνώρισης 3-3-1923. 
1080 Ibid., No 498, ημερομηνία αναγνώρισης 24-5-1924. 
1081 Ibid., No 516, ημερομηνία αναγνώρισης 8-8-1924. 
1082 Ibid., No 531, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1924. 
1083 Ibid., No 575. Καταστατικόν, 28-3-1925. 
1084 Ibid., No 641, ημερομηνία αναγνώρισης 10-10-1925. 
1085 Ibid., No 586, ημερομηνία αναγνώρισης 4-4-1925. 
1086 Ibid., No 645, ημερομηνία αναγνώρισης 24-8-1925. 
1087 Ibid., No 647, ημερομηνία αναγνώρισης 10-10-1925. 
1088 Ibid., No 654, ημερομηνία αναγνώρισης 14-11-1925. 
1089 Ibid., No 587, ημερομηνία αναγνώρισης 4-4-1925. 
1090 Ibid., No 612, ημερομηνία αναγνώρισης 6-6-1925. Καταστατικόν, 23-4-1925, 8 pp. 



Ένωσις αστών προσφύγων Κιλκίς, με σκοπό την αστική αποκατάσταση. Είχε 26 
ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος ήταν ο Ιωσήφ Κτενίδης1091

Σύλλογος των εκ Συναπλή της Βουλγαρίας προσφύγων, με έδρα το Καρασούλιον 
[Πολύκαστρον Κιλκίς], με καταστατικούς σκοπούς την αποκατάσταση και αλληλοβοήθεια. 
Είχε 10 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Δημήτριο Γκαντίδη. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1927

. 

1092

Σύλλογος των εκ Καβακλή της Βουλγαρίας προσφύγων, με έδρα τα Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης, με καταστατικούς σκοπούς την αποκατάσταση και συμφέροντα. Είχε 22 
ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Νικόλαο Μπογιατζή. Ιδρύθηκε στις 13 Μαρτίου 1927

. 

1093

Σύλλογος των εκ Μεγάλου Βογιαλικίου της Βουλγαρίας προσφύγων, με έδρα το 
Δραγομήρ (ή Δραγομίρ [Βαφειοχώριον Κιλκίς]), με καταστατικούς σκοπούς την 
αποκατάσταση και συμφέροντα. Είχε 10 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Π. Μουλαράκη. 
Ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 1927

. 

1094

Σύλλογος των εκ Στενημάχου της Βουλγαρίας προσφύγων (1927), με έδρα το Κιλκίς, 
με καταστατικούς σκοπούς την αποκατάσταση και συμφέροντα. Είχε 10 ιδρυτικά μέλη και 
πρόεδρο το Δ. Χατζηγιαννάκη

. 

1095

Σύνδεσμος Προσφύγων Χαριλάου - Ντεπώ - Αναλήψεως η Αλληλεγγύη, με 
καταστατικούς σκοπούς την αποκατάσταση και αλληλεγγύη. Ιδρύθηκε στις 21 Αυγούστου 
1927 στο καφενείο Περίστασις του Διομήδους Δαβίδου. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι 
Αναστάσιος Ιατρουδάκης, Αντώνιος Τζάνου, Σπυρίδων Μπούρας, Στέργιος Στεργίου, 
Διομήδης Δαβίδης, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Ανδρέας Τσουκαλάς, Γεώργιος 
Χατζησαμουντζίογλου, Χαρίτων Ασβεστάς, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος 
Γεωργιάδης, Απόστολος Αμπελικιώτης, Δημήτριος Μακεδονόπουλος, Νικόλαος Στεργίου, 
Ιωάννης Τριπόδης, Γεράσιμος Κωσταράς, Ιάκωβος Ραϋμόνδος, Αθανάσιος Πετρόχειλος. Στις 
23 Σεπτεμβρίου 1926, στον προσφυγικό θάλαμο Χαριλάου Νο 20, έγιναν εκλογές για 
διοικητικό συμβούλιο και εκλέχθηκαν γενικός γραμματέας ο εργάτης Αντώνιος Τζάνου, 
ταμίας ο Διομήδης Δαβίδης, σύμβουλοι οι Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Ιάκωβος Ραϋμόνδος, 
Αθανάσιος Πετρόχειλος, εξελεγκτική επιτροπή οι Στέργιος Στεργίου -εργάτης, Θεόδωρος 
Κιτσίδης, Ιωάννης Τριπόδης

. 

1096

Σύνδεσμος Τούμπας η Πρόνοια (1928),  πέρα από το χείμαρρο του συνοικισμού, με 
καταστατικούς σκοπούς τα τοπικά συμφέροντα. Είχε 91 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος ήταν ο Ν. 
Ιωαννίδης

. 

1097

Σύλλογος των εκ Μεσημβρίας της Βουλγαρίας προσφύγων, με έδρα την Καραβία 
Θεσσαλονίκης, με σκοπό την αποκατάσταση. Είχε 10 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Δ. 
Χουρμουζιάδη

. 

1098

 
. 

Τα σωματεία με μέλη κτηνοτρόφους ήταν τα εξής. 
Σωματείον Κτηνοτρόφων Σκηνιτών Μακεδονίας, με καταστατικούς σκοπούς την 

«ηθική και υλική ανάπτυξη» των μελών και την προάσπιση των συμφερόντων τους. Ιδρύθηκε 
στις 28 Δεκεμβρίου 1918, με 44 ιδρυτικά μέλη Έλληνες. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης 
Σουλτογιάννης1099

Σωματείον των εν Μακεδονία Κτηνοτρόφων. Ιδρύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1919, 
από 24 ιδρυτικά μέλη –21 Έλληνες, 1 Ισραηλίτης, 2 μουσουλμάνοι–, και, καταστατικά, είχε 

. 

                                                      
1091 Ibid., No 733, ημερομηνία αναγνώρισης 17-7-1926. 
1092 Ibid., No 821, ημερομηνία αναγνώρισης 11-6-1927. Το καταστατικό ήταν τυπωμένο, με 
συμπλήρωση των στοιχείων του σωματείου, μέλους του ιδρυθησομένης Ομοσπονδίας 
Βορείου Θράκης. 
1093 Ibid., No 822. Το καταστατικό ήταν ίδιο με το Νο 821. 
1094 Ibid., No 823. Το καταστατικό ήταν ίδιο με τα Νο 821 και 822. 
1095 Ibid., No 834, ημερομηνία αναγνώρισης 17-9-1927. 
1096 Ibid., No 836, ημερομηνία αναγνώρισης 17-9-1927. 
1097 Ibid., No 898, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1928. 
1098 Ibid., No 856. Το καταστατικό ήταν ίδιο με τα Νο 821, 822, 823. 
1099 Ibid., No 246, ημερομηνία αναγνώρισης 1-2-1920. Καταστατικόν, 7 pp. 



σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των μελών. Πρόεδρος ήταν ο Αθανάσιος Τσαπάρας 
και γραμματέας ο Ιωάννης Κόκκου1100

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Επανωμής. Δημιουργήθηκε 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 απέβλεπαν στην ενίσχυση 
των συμφερόντων των μελών

. 

1101

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

. 

1102

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Κουλιακιάς και περιχώρων. Είχε έδρα την Κουλακιά και 
ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1919 στο σχολείο του χωριού. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 28, 
Έλληνες. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μπατσιόλας και γραμματέας ο Δ. 
Ζωγραφόπουλος. Το σωματείο απέβλεπε στην προαγωγή των συμφερόντων των μελών

. 

1103

Γεωργικός Σύνδεσμος Παλαιοχωρίου ο Άγιος Μόδεστος, με καταστατικούς σκοπούς 
την προαγωγή της γεωργίας και τα συμφέροντα. Ιδρύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1919 στο 
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, στο γυναικωνίτη της εκκλησίας, από τον επίσκοπο Ιερισσού 
Σωκράτη Σταυρίδη, με 45 ιδρυτικά μέλη Έλληνες, με πρόεδρο τον Αθανάσιο 
Παπαβασιλείου

. 

1104

Ποιμενικός Σύνδεσμος Πολυγύρου ο Φιλοκτήτης. 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

.  

1105

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων ο Άγιος Μόδεστος. Συστάθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1923, 
από 31 άτομα, και υποστήριζε τα συμφέροντα των μελών. Πρόεδρος ήταν ο Βασίλειος 
Τσούγγαρης, γραμματέας ο Χαρ. Αναγνώστου

. 

1106

Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Λειβαδίου η Ένωσις, με έδρα το Λειβάδιον Βασιλικών. 
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

. 

1107

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Γαλατίστης ο Άγιος Γεώργιος, αλληλοβοηθητικό. 
Ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1925 στο δημοτικό σχολείο αρρένων του χωριού, από 63 
ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μιχαήλ Καστανάς, γραμματέας ο Χριστόδουλος 
Βλάχος

. 

1108

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

. 

1109

Σωματείον των εν Μακεδονία κτηνοτρόφων σκηνιτών Σαρακατσανέων η 
Αναγέννησις. Αυτό το δεύτερο σωματείο των σαρακατσάνων ιδρύθηκε την Κυριακή 3 
Απριλίου 1927 από 40 αρχηγούς κτηνοτροφικών ομάδων που παραχείμαζαν στις περιφέρειες 
Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Χαλκιδικής και Γιαννιτσών (πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γ. Φαρμάκης). 

. 

                                                      
1100 Ibid., No 209, ημερομηνία αναγνώρισης 2-3-1919. Καταστατικόν, 8 pp. 
1101 Ibid., No 215, ημερομηνία αναγνώρισης 27-4-1919. Καταστατικόν, 4-4-1919, 16 pp. Το 
καταστατικό είναι γραμμένο σε επιστολόχαρτα της Γεωργικής Εταιρίας Νέας Ελλάδος. 
1102 Ibid., No 218, ημερομηνία αναγνώρισης 27-4-1919. Το καταστατικό είναι γραμμένο σε 
επιστολόχαρτα της Γεωργικής Εταιρίας Νέας Ελλάδος. 
1103 Ibid., No 238, ημερομηνία αναγνώρισης 14-12-1919. Καταστατικόν, 27-10-1919, 10 pp. 
1104 Ibid., No 243. Καταστατικόν, 7 pp. 
1105 Ibid., No 293, ημερομηνία αναγνώρισης 21-9-1920. Καταστατικόν, 1-5-1920, 6 pp. 
1106 Ibid., No 390, ημερομηνία αναγνώρισης 28-1-1923. Καταστατικόν, 9 pp. 
1107 Ibid., No 418, ημερομηνία αναγνώρισης 26-5-1923. Καταστατικόν, 30-3-1923, 7 pp. 
1108 Ibid., No 668, ημερομηνία αναγνώρισης 24-11-1925. Καταστατικόν, 12-11-1925, 7 pp. 
1109 Ibid., No 758, ημερομηνία αναγνώρισης 26-10-1926. 



Οι σκοποί του σωματείου ήταν η οικονομική άνοδος των μελών και η ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας1110

Σωματείον Κτηνοτρόφων περιφερείας Κιλκίς το Πρόβατον, με σκοπό την προαγωγή 
των συμφερόντων των μελών και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Είχε 57 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο τον Αντώνιο Κυργιάκου. Ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1927

. 

1111

Σωματείον Κτηνοτρόφων το Αιγοπρόβατον, με έδρα το Ασβεστοχώριον. 
Καταστατικοί σκοποί ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας. Ιδρύθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1927 από 15 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε 
ο Δημοσθένης Γκένος

. 

1112

Σωματείον Κτηνοτρόφων Σίνδου, ιδρυθέν το 1928
. 

1113

Κτηνοτροφικόν Σωματείον Αγίου Αθανασίου, ιδρυθέν το 1929
. 

1114

Σύνδεσμος Χοιροτρόφων Πυλαίας η Αλληλεγγύη, ιδρυθείς το 1930
. 

1115

Σωματείον Ακτημόνων Μικροκτηνοτρόφων Σαρακατσαναίων ο Ποιμήν, ιδρυθέν το 
1930

. 

1116

Σωματείον των Κτηνοτρόφων Σαρακατσαναίων ο Χρυσόμαλλος Κριός, ιδρυθέν το 
1931

. 

1117

Σωματείον Κτηνοτρόφων Μακεδονίας η Ένωσις, ιδρυθέν το 1932
. 

1118

Σωματείον Κτηνοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας ο Μέγας Αλέξανδρος, ιδρυθέν το 
1933

. 

1119

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Περιφερείας Χορτιάτη ο Άγιος Μόδεστος, ιδρυθείς το 
1935

. 

1120

Σωματείον Κτηνοτρόφων ο Αμνός, ιδρυθέν το 1936
. 

1121

Εθνική Ένωσις Κτηνοτρόφων περιφερείας Θεσσαλονίκης, ιδρυθείσα το 1937
. 

1122

Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Μακεδονίας, ιδρυθείς το 1940
. 

1123

 
. 

Οι αλιείς δημιούργησαν τα κατωτέρω σωματεία. 
Σωματείον Αλιέων Καρά-Ασμάκ και Κουρού-Κιοπρού ο Άγιος Νικόλαος, 

αλληλοβοηθητικό, ιδρυθέν το 1919, με έδρα το χωριό Γιουντζήδες [Κύμινα], είχε 91 μέλη –
87 Έλληνες, 4 μουσουλμάνοι– και πρόεδρο το Θωμά Πολυχρονόπουλο1124

Σύνδεσμος Αλιέων Ιερισσού ο Άγιος Νικόλαος, ιδρυθείς το 1915, με σκοπό τα 
συμφέροντα των μελών. Ανασυστάθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1920, με 32 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο το Θεόδωρο Καρμανιώλα και γραμματέα τον Ιωάννη Πότα

. 

1125

Σωματείον Αλιέων λίμνης Βόλβης, ιδρυθέν το 1921 στο χωριό Μεγάλα Μπεσίκια 
[Μεγάλη Βόλβη], αλληλοβοηθητικό. Είχε 27 ιδρυτικά μέλη, με γραμματέα το Γ. 
Γιαννακόπουλο

. 

1126

Συντεχνία Αλιέων Κουλιακιάς ο Θερμαϊκός, αλληλοβοηθητικό, με έδρα την 
Κουλακιά [Χαλάστρα], είχε σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών. Ιδρύθηκε 

. 

                                                      
1110 Ibid., No 815, ημερομηνία αναγνώρισης 14-5-1927. 
1111 Ibid., No 813, ημερομηνία αναγνώρισης 14-5-1927. 
1112 Ibid., No 850, ημερομηνία αναγνώρισης 5-11-1927. 
1113 Ibid., No 991, ημερομηνία αναγνώρισης 31-12-1928. 
1114 Ibid., No 1085, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1929. 
1115 Ibid., No 1181, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1930. 
1116 Ibid., No 1187, ημερομηνία αναγνώρισης 25-11-1930. 
1117 Ibid., No 1227, ημερομηνία αναγνώρισης 20-4-1931. 
1118 Ibid., No 1298, ημερομηνία αναγνώρισης 20-2-1932. 
1119 Ibid., No 1431, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1933. 
1120 Ibid., No 1649, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1121 Ibid., No 1720, ημερομηνία αναγνώρισης 10-1-1936. 
1122 Ibid., No 1822, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1937. 
1123 Ibid., No 1986, ημερομηνία αναγνώρισης 27-5-1940. 
1124 Ibid., No 222, ημερομηνία αναγνώρισης 31-5-1919. Καταστατικόν, 14-4-1919, 5 pp. 
1125 Ibid., No 256, ημερομηνία αναγνώρισης 8-4-1920. Καταστατικόν, 3 pp. 
1126 Ibid., No 315, ημερομηνία αναγνώρισης 29-3-1921. Καταστατικόν, 6 pp. 



στις 16 Αυγούστου 1922 στην αστική σχολή του χωριού, από 20 ιδρυτικά μέλη. Στο 
διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος ήταν ο Χαρ. Βαλσάμης και γραμματέας ο Γ. Τσάνης1127

Σωματείον Αλιέων Προσφύγων Μικρασιατών, αλληλοβοηθητικό, ιδρυθέν το 1924 
στο χωριό Εγρή Μπουτζάκ [Νέα Απολλωνία]. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 11 και πρόεδρος 
εκλέχθηκε ο Αντώνιος Σταματόπουλος

. 

1128

Σωματείον Αλιέων λίμνης Μπεσικίων «Άξα Δαρδανελλίων», στα Μεγάλα Μπεσίκια 
[Μεγάλη Βόλβη]. Προωθούσε τα συμφέροντα των μελών. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο 
καφενείο του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου, στις 26 Μαρτίου 1927. Τα ιδρυτικά μέλη 
ήταν 13 και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ανδρέας Τζωρτζίδης

. 

1129

Σύνδεσμος Αλιέων και Ιχθυοτρόφων Λίμνης Αγίου Βασιλείου, στο χωριό Άγιος 
Βασίλειος. Ιδρύθηκε στις 2 Αυγούστου 1927, στην πλατεία του χωριού, από 170 ιδρυτικά 
μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αντώνιος Σίσκος

. 

1130

Σωματείον Αλιέων Χαλάστρας ο Άγιος Νικόλαος, ιδρυθέν το 1930

 (πρόεδρος επίσης του Συνδέσμου 
Κτηνοτρόφων περιφερείας Λαγκαδά). 

1131

Σύνδεσμος Αλιέων Κατοίκων Νέου Ρυσίου, ιδρυθείς το 1932
. 

1132

Ένωσις Κατοίκων Νέου Ρυσίου Αλιέων Αναγέννησις, ιδρυθείσα το 1932
. 

1133

Εθνική Εργατική Ένωσις Ψαράδων Βολτατζήδων Νομού Θεσσαλονίκης Άγιος 
Νικόλαος, ιδρυθείσα το 1937

. 

1134

Εθνική Ένωσις Μηχανοτρατών Θερμαϊκού Κόλπου Παναγία Φανερωμένη, ιδρυθείσα 
το 1939

. 

1135

 
. 

Στην υλοτομία, υπήρχαν τα εξής. 
Σύνδεσμος Εμπόρων Παραγωγών Δασικών Προϊόντων Μακεδονίας. Ιδρύθηκε στην 

αίθουσα του Λευκού Πύργου στις 10 Ιανουαρίου 1921. Είχε 25 μέλη –21 Έλληνες, 2 
Ισραηλίτες, 1 μουσουλμάνος– και προωθούσε τα συμφέροντα των μελών. Πρόεδρος ήταν ο 
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης1136

Επαγγελματικόν Σωματείον Υλοτόμων Σταυρού ο Άγιος Μηνάς, στο Σταυρό 
Θεσσαλονίκης, είχε ημερομηνία ίδρυσης 10 Ιουλίου 1931

. 

1137

 
. 

Στη μελισσουργία, υπήρχαν τα ακόλουθα σωματεία. 
Γεωργικός Σύνδεσμος Νικήτης η Δήμητρα, ιδρυθείς το 1918 στη Νικήτη Χαλκιδικής, 

αλληλοβοηθητικό σωματείο, με σκοπό την πρόοδο της γεωργίας και μελισσοτροφίας. 
Γίνονταν δεκτά ως μέλη και οι γυναίκες. Είχε 12 ιδρυτικά μέλη –άρρενες–, με πρόεδρο τον 
Αθανάσιο Αναγνωστάρα1138

Σύνδεσμος Μελισσοτρόφων Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, με 
σκοπό τα συμφέροντα. Ιδρύθηκε το 1920, από 51 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο 
Παπαλεξίου

. 

1139

 
. 

Στο κυνήγι, υπήρχαν τα επόμενα. 
Λέσχη Κυνηγών Πολυγύρου, ιδρυθείσα το 1922, με σκοπό την ψυχαγωγία. Είχε 57 

ιδρυτικά μέλη, Έλληνες, με πρόεδρο τον Αθανάσιο Παπανικολάου1140

                                                      
1127 Ibid., No 394, ημερομηνία αναγνώρισης 3-3-1923. Καταστατικόν, 14-9-1922, 11 pp. 

. 

1128 Ibid., No 518, ημερομηνία αναγνώρισης 8-8-1924. Καταστατικόν, 9 pp. 
1129 Ibid., No 802, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1927. 
1130 Ibid., No 872, ημερομηνία αναγνώρισης 3-12-1927. 
1131 Ibid., No 1176, ημερομηνία αναγνώρισης 25-10-1930. 
1132 Ibid., No 1390, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1932. 
1133 Ibid., No 1423, ημερομηνία αναγνώρισης 31-12-1932. 
1134 Ibid., No 1824, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1937. 
1135 Ibid., No 1929, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1939. 
1136 Ibid., No 386, ημερομηνία αναγνώρισης 23-12-1922. 
1137 Ibid., No 1252, ημερομηνία αναγνώρισης 10-7-1931. 
1138 Ibid., No 172. Καταστατικόν, 25-3-1918, 5 pp.  
1139 Ibid., No 294. Καταστατικόν, 26-7-1920, 6 pp. 



Σύνδεσμος Κυνηγών Λαγκαδά, με έδρα το Λαγκαδά, ιδρυθείς στις 18 Ιουλίου 1926 
στον περίβολο του νηπιαγωγείου, με οικολογικούς σκοπούς. Είχε 24 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο τον Απόστολο Παπαχρήστου1141

Φιλοθηραματικός Σύλλογος ο Όλυμπος, στο Λιτόχωρο, με οικολογικούς σκοπούς, με 
διατάξεις για τη διαχείριση των κυνηγετικών κυνών ράτσας (απαγορευόταν στους κυνηγούς 
να τους πωλήσουν έξω από την περιφέρεια, ή σε μη μέλη, με ποινή διαγραφής). Είχε 32 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Σπύρο Κατσιγιάννη. Ιδρύθηκε στο καφενείο του Γ. Ζήσκα στις 
12 Ιουνίου 1927

. 

1142

Φιλοθηραματικός Σύλλογος Κατερίνης, ιδρυθείς το 1928, με οικολογικούς σκοπούς. 
Είχε 117 ιδρυτικά μέλη (στην πλειονότητα, γεωργούς), με πρόεδρο τον Ιωάννη 
Γιαννούλη

. 

1143

 
. 

Στην εξόρυξη, υπήρχε το σωματείο Σύνδεσμος Καρραγωγέων και Λατόμων η 
Εργασία. Ιδρύθηκε το 1929 και η Νέα Χαλκηδών ήταν η έδρα1144

 
. 

 
6.1.1.1.2. Στον πρωτογενή τομέα, οι οργανώσεις των απασχολουμένων με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (εργάτες, υπάλληλοι) και των στρωμάτων εργαζομένων-
αυτοαπασχολουμένων που συγγένευαν με την εργατική τάξη ήταν, κατά κλάδο, οι εξής. 

 
Στη γεωργία, ήταν τα σωματεία Εργατοαγροτική Ένωσις διαφόρων Επαγγελμάτων 

Επανωμής (ίδρυση το 1923), Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελμάτων Γαλατίστης 
(1923) και Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελμάτων Κουλακιάς (1924), 
προμετωπίδες των κομμουνιστών (περιγράφονται στο κεφάλαιο περί κομμουνισμού). 

 
Στην αλιεία, ήταν τα ακόλουθα. 
Σωματείον Αλιευτεργατών Λιμένος Θεσσαλονίκης και των Πέριξ, ιδρυθέν το 

19311145

Ένωσις Αλιευτεργατών Νέας Μηχανιώνας, ιδρυθείσα το 1935
. 

1146

Εθνική Ένωσις Εργατών Μηχανοκινήτου Αλιείας Θεσσαλονίκης και Κασσάνδρας, 
ιδρυθείσα το 1938

. 

1147

Σύνδεσμος Αλιευτεργατών Κόλπου Θεσσαλονίκης, ιδρυθείς το 1939
. 

1148

 
.  

Οι εργάτες υλοτόμοι είχαν τα σωματεία 
Σύνδεσμος Εργατών Υλοτόμων Κασσάνδρας - Αγίου Όρους η Ένωσις, ιδρυθείς στις 

22 Μαρτίου 1923. Έδρα ήταν αι Καρυαί. Είχε καταστατικούς σκοπούς ηθικούς και υλικούς, 
αλληλοβοηθητικούς. Ιδρύθηκε στο καφενείο του Ηλία Δεμέρη στις Καρυές, με 42 ιδρυτικά 
μέλη, με πρόεδρο το Σωτήριο Πίκουλη και γενικό γραμματέα το Γεώργιο Ζώτο1149

Σύνδεσμος Εργατών Υλοτόμων Νεοχωρίου, ιδρυθείς το 1935 στο Νεοχώριον 
Χαλκιδικής

. 

1150

 
. 

Στην εξόρυξη, υπήρχαν τα εξής. 

                                                                                                                                                        
1140 Ibid., No 347, ημερομηνία αναγνώρισης 30-3-1922. 
1141 Ibid., No 734, ημερομηνία αναγνώρισης 17-8-1926. 
1142 Ibid., No 829, ημερομηνία αναγνώρισης 25-6-1927. 
1143 Ibid., No 921, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1928. 
1144 Ibid., No 1086, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1929. 
1145 Ibid., No 1230, ημερομηνία αναγνώρισης 20-4-1931. 
1146 Ibid., No 1689, ημερομηνία αναγνώρισης 15-11-1935. 
1147 Ibid., No 1904, ημερομηνία αναγνώρισης 25-7-1938. 
1148 Ibid., No 1925, ημερομηνία αναγνώρισης 16-1-1939. 
1149 Ibid., No 414, ημερομηνία αναγνώρισης 12-5-1923. Καταστατικόν, 22-3-1923, 4 pp. 
1150 Ibid., No 1659, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 



Ο Σύνδεσμος Μεταλλωρύχων Ισβόρου η Πρόοδος, στον Ίσβορο [Στρατονίκη], 
ιδρυθείς το 1922, κομμουνιστικό σωματείο (θα αναφερθούμε σχετικά στα περί κομμουνισμού 
στο οικείο κεφάλαιο). 

Σύνδεσμος Εργατών Λατόμων (Μιναδόρων) Θεσσαλονίκης. Ήταν ιδρυτικά μέλη οι 
Νικόλαος Μπιτσίνης, Σεραφείμ Ξηγόνης, Ηλίας Μαρής, Ιωσήφ Ντεμίρης, Βασίλειος 
Καραγκιοζόπουλος, Ιωάννης Πολίτης, Σ. Βλάχος, Χ. Σάββας, Απόστολος Σγούρος, Ιγνάτιος 
Μάγειρος, Γεώργιος Κόκκινος, Γεώργιος Μαραγγός, Σταύρος Μπαμπόσης. Ιδρύθηκε στις 6 
Μαρτίου 1927 και εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο οι γενικός γραμματέας Νικόλαος 
Μπιτσίνης, ταμίας Σεραφείμ Ξηγόνης, σύμβουλοι Απόστολος Σγούρος, Ιγνάτιος Μάγειρος, 
Γεώργιος Κόκκινος, Γεώργιος Μαραγγός, Σταύρος Μπαμπόσης1151

Σύνδεσμος Εργατών Ασβεστοποιίας και Λατομείων Ασβεστοχωρίου, ιδρυθείς το 
1937

. 

1152

 
. 

 
6.1.1.1.3. Δευτερογενής τομέας. 
 
 
6.1.1.1.3.1. Συντεχνίες. 
 
 
Στα συντεχνιακά σωματεία, περιλαμβάνονταν, επισήμως αναγνωρισμένα, τα εξής. 
Συντεχνία Ξυλουργών Άγιος Παντελεήμων, με έδρα τη Λιαρίγκοβα [Αρναία]. 

Ιδρύθηκε το 1907. Ήταν αλληλοβοηθητικό σωματείο, με σκοπό επίσης τη μόρφωση των 
μελών. Δεκτοί γίνονταν μόνο Έλληνες ορθόδοξοι. Ανασυστάθηκε στις 27 Ιουλίου 1915, από 
35 μέλη τεχνίτες –όχι εργοδότες– («δυνάμενοι να συνεργάζονται με άλλους συντεχνίτες»). 
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αστέριος Παπατζήκου1153

Συντεχνία Αρτοποιών Λαγκαδά, αλληλοβοηθητικό σωματείο με έδρα το Λαγκαδά. 
Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 1918, από 10 ιδρυτικά μέλη –9 Έλληνες και 1 μουσουλμάνος–. 
Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Γούναρης

. 

1154

Σωματείον Ξυλουργών Ιερισσού Άγιος Αρχάγγελος, αλληλοβοηθητικό. Ιδρύθηκε 
στις 18 Ιανουαρίου 1922 στο δημοτικό σχολείο, με 19 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον 
Απόστολο Κυριάκου

. 

1155

Σωματείον Τεχνιτών Βαρελοποιών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων, αλληλοβοηθητικό 
σωματείο με σκοπό τα συμφέροντα. Ιδρύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1927 και στο προσωρινό 
διοικητικό συμβούλιο ήταν οι πρόεδρος Κωνσταντίνος Παρίσης, γενικός γραμματέας Π. 
Κυριακίδης, μέλη Ιορδάνης Χατζηθεοδώρου, Γεώργιος Βουτσάς, Κώστας Λυμπεριάδης, 
Ιωάννης Καλαμβοκίδης, Μορδοχάι Τιάνο, Νικόλαος Μαθάς, Ανέστης Τσιρόπουλος

. 

1156

Συντεχνία Αρτοποιών Κιλκίς, αλληλοβοηθητικό, με 14 μέλη. Πρόεδρος ήταν ο 
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

. 

1157

Σωματείον Αρτοποιών Αικατερίνης ο Ευαγγελισμός, στην Κατερίνη, ιδρυθέν το 
1925, με σκοπό τα συμφέροντα. Είχε 17 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αναστάσιο 
Ταμπάκη

. 

1158

Συντεχνία Υποδηματοποιών Κατερίνης, με σκοπό τα συμφέροντα και αλληλεγγύη. 
Είχε 44 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Γεώργιο Λιόντα

. 

1159

Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 1932
. 

1160

                                                      
1151 Ibid., No 806, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1927.  

. 

1152 Ibid., No 1849, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1937. 
1153 Ibid., No 88, ημερομηνία αναγνώρισης 28-11-1915. Καταστατικόν, 27-7-1915, 2 pp. 
1154 Ibid., No 185, ημερομηνία αναγνώρισης 20-9-1918. 
1155 Ibid., No 435, ημερομηνία αναγνώρισης 17-7-1923. 
1156 Ibid., No 798, ημερομηνία αναγνώρισης 19-3-1926. 
1157 Ibid., No 416, ημερομηνία αναγνώρισης 25-5-1923. 
1158 Ibid., No 581, ημερομηνία αναγνώρισης 28-3-1925. 
1159 Ibid., No 799, ημερομηνία αναγνώρισης 19-3-1926. 



Σύλλογος Εμποροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σωχού, ιδρυθείς το 19351161

Ένωσις Αμαξοκαρροποιών Λαγκαδά και Περιφερείας ο Προφήτης Ηλίας, ιδρυθείσα 
το 1939

.  

1162

 
. 

 
6.1.1.1.3.2. Εργατικά συνδικάτα. 
 
 
Μεταξύ των συνδικάτων της εγγύς περιφέρειας, ήταν στον κλάδο του καπνού τα 

κομμουνιστικά συνδικάτα Σωματείον Καπνεργατών Κιλκίς (ιδρύθηκε το 1924, 
μετονομάσθηκε το 1926 σε Σωματείον Καπνεργατών η Πρόοδος), Σωματείον Καπνεργατών 
Σωχού η Ευδαιμονία (1927), Σωματείον Καπνεργατών Μπερόβης η Αγάπη (1927), 
Σωματείον Καπνεργατών Κατερίνης η Ένωσις (1927), Σωματείον Καπνεργατών 
Ζαγκλιβερίου η Ένωσις (1928). Στοιχεία για αυτά εκτίθενται περαιτέρω, στο κεφάλαιο περί 
κομμουνισμού. 

Σε άλλους εργατικούς κλάδους, δημιουργήθηκαν οι φιλοκομμουνιστικές οργανώσεις 
Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού διαφόρων Επαγγελμάτων Ασβεστοχωρίου (ιδρύθηκε το 
1919) και Πανεργατική Ένωσις Διαφόρων Επαγγελμάτων Λιτοχώρου (1924). Ωσαύτως τα 
εξετάζουμε στο κεφάλαιο περί κομμουνισμού.  

Υπήρχαν και τα κάτωθι εργατικά σωματεία. 
Αλληλοβοηθητική Ένωσις Ξένων Ασβεστοχωρίου, με καταστατικούς σκοπούς τα 

συμφέροντα και αλληλοβοήθεια. Ιδρύθηκε στο καφενείο Κήπος, στο Ασβεστοχώριον, στις 18 
Ιουλίου 1925, από 28 ιδρυτικά μέλη (μικροεπαγγελματίες και εργάτες), με πρόεδρο τον 
Αναστάσιο Ιωαννίδη1163

Σύνδεσμος Οικοδόμων Κατερίνης, με μέλη εργάτες και τεχνίτες, με σκοπό την 
προώθηση των συμφερόντων με νόμιμα μέσα, με εορτασμό την ημέρα του Προφήτου Ηλιού. 
Ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 1927 στον περίβολο του καφενείου του Γεωργίου Πιπινά. Στο 
διοικητικό συμβούλιο ήταν γενικός γραμματέας ο Ιωάννης Παλαίγδας, σύμβουλοι οι Ιωάννης 
Κελαϊδίτης, Μιχαήλ Κουτούλας, Ευάγγελος Δέλιου, Χρίστος Πουτσίκης, Αθανάσιος Βίζβας, 
Γεώργιος Κόρδας, Λάζαρος Ασκιτής

. 

1164

Εθνική Οργάνωσις Τεχνιτοεργατών περιφερείας Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 1931
. 

1165

Ένωσις Εργατών Οικοδόμων Ασβεστοχωρίου, ιδρυθείσα το 1932
. 

1166

 
. 

 
6.1.1.1.4. Στον τριτογενή τομέα, τα σωματεία με μέλη έχοντα σχέση μη εξαρτημένης 

εργασίας ή μέλη αυτοαπασχολουμένους ανήκαν στο κλάδο των επαγγελμάτων, των 
μεταφορών και συγκοινωνιών. 

 
 
Στους επαγγελματίες, ήταν οι εξής οργανώσεις. 
Συντεχνία Παντοπωλών Λαγκαδά, με έδρα το Λαγκαδά. Αλληλοβοηθητικό 

σωματείο, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 1918, από 23 ιδρυτικά μέλη –22 Έλληνες, 1 Ισραηλίτης–. 
Πρόεδρος ήταν ο Αθανάσιος Γεωργιάδης1167

Σωματείον Παντοπωλών Λιτοχώρου, με σκοπό τα συμφέροντα. Είχε 20 ιδρυτικά 
μέλη, με πρόεδρο τον Ευάγγελο Καλακάνη. Ιδρύθηκε στο οίκημα του Συλλόγου 
Φιλελευθέρων Λιτοχώρου την 1η Μαρτίου 1920

. 

1168

                                                                                                                                                        
1160 Ibid., No 1305(β), ημερομηνία αναγνώρισης 5-3-1932. 

. 

1161 Ibid., No 1648, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1162 Ibid., No 1951, ημερομηνία αναγνώρισης 25-5-1939. 
1163 Ibid., No 657, ημερομηνία αναγνώρισης 14-11-1925. 
1164 Ibid., No 903. Καταστατικόν, 9 pp. 
1165 Ibid., No 1281, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1931. 
1166 Ibid., No 1309, ημερομηνία αναγνώρισης 5-3-1932. 
1167 Ibid., No 187, ημερομηνία αναγνώρισης 29-9-1918. 



Σύνδεσμος Εμπορευομένων Λιαριγκόβης ο Άγιος Γεώργιος, με έδρα τη Λιαρίγκοβα 
[Αρναία]. Πολυκλαδικό σωματείο με αλληλοβοηθητικές αρχές, ιδρύθηκε τον Ιούνιο 1920, 
από 28 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Δημητρακούδα1169

Σωματείον Εμποροπαντοπωλών Κατερίνης, ιδρυθέν το 1920, με σκοπό τα 
συμφέροντα. Είχε 17 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Δημήτριο Τσικαδέρη

. 

1170

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Λαγκαδά. Πολυκλαδικό σωματείο, είχε σκοπό την 
προαγωγή των συμφερόντων των μελών. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1926, από 35 ιδρυτικά 
μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Γεωργιάδης

. 

1171

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Καλαμαριάς και Κουρί, με έδρα την Καλαμαριά. 
Πρωτοβάθμια οργάνωση, για την προστασία των συμφερόντων των μελών. Δημιουργήθηκε 
το Μάρτιο 1928, από 32 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Γεώργιο Τσιτσόπουλο

. 

1172

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Σωχού, ιδρυθείς το 1930
. 

1173

Σύλλογος Επαγγελματιών Ζαγκλιβερίου, ιδρυθείς το 1930
. 

1174

Σωματείον Παντοπωλών Βασιλικών η Πρόοδος, ιδρυθέν το 1930
. 

1175

Σύνδεσμος Παντοπωλών Κολυνδρού, ιδρυθείς το 1940 στο χωριό Κολινδρός (ή 
Κολυνδρός) Πιερίας

. 

1176

 
. 

Στις μεταφορές - συγκοινωνίες ήταν τα κάτωθι. 
Σωματείον Αμαξοκαραγωγέων Λαγκαδά, ιδρυθέν το 1918, αλληλοβοηθητικό. Είχε 

52 ιδρυτικά μέλη Έλληνες, με πρόεδρο το Γεώργιο Παπασουλιώτη1177

Ένωσις Εμποροπλοιάρχων το Λιτόχωρον, αλληλοβοηθητικό, με σκοπό την 
υποστήριξη της ιστιοφόρου ναυτιλίας Λιτοχώρου. Είχε 45 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον 
Αθανάσιο Ανδρεά. Ιδρύθηκε στην εσωτερική αυλή του καφενείου Λιτόχωρον στις 3 
Αυγούστου 1918

. 

1178

Σωματείον Αγωγέων Λιτοχώρου, με καταστατικούς σκοπούς τα ηθικά και υλικά 
συμφέροντα. Είχε 61 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Γεώργιο Ζησκάτα

. 

1179

Σύνδεσμος Καραγωγέων, Αγωγιατών και Εργατών Ασβεστοχωρίου ο Προφήτης 
Ηλίας, φιλοκομμουνιστικό σωματείο (σχετικώς, θα αναφερθούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 
περί κομμουνισμού). 

. 

Σωματείον Καραγωγέων Κιλκίς, με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα. Είχε 10 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αριστείδη Παυλίδη. Ιδρύθηκε στο καφενείο του Αβραάμ 
Χαριτίδη ο Καύκασος1180

Ναυτικός Σύνδεσμος ο Άγιος Νικόλαος, με έδρα το Νέον Κουρή [προσφυγικός 
συνοικισμός στη Μίκρα]. Ιδρύθηκε στο εξοχικό καφενείο Ακρογιάλι, στο Νέο Κουρή, στις 
23 Μαΐου 1926, από 78 ιδρυτικά μέλη πλοιοκτήτες [βάρκες, πλοιάρια], κατοίκους των 
παραθαλάσσιων χωριών του Θερμαϊκού Κόλπου (Καλαμαριά, Νέα Καλλικράτεια, Μπαχτσέ 
Τσιφλίκ και άλλα). Πρόεδρος ήταν ο Γ. Παπάζογλου

. 

1181

Σωματείον Λεμβούχων Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδος ο Άγιος 
Γεώργιος, ιδρυθέν το 1933

. 

1182

                                                                                                                                                        
1168 Ibid., No 271, ημερομηνία αναγνώρισης 9-5-1920. 

. 

1169 Ibid., No 277, ημερομηνία αναγνώρισης 8-6-1920. 
1170 Ibid., No 397, ημερομηνία αναγνώρισης 3-3-1923. 
1171 Ibid., No 755, ημερομηνία αναγνώρισης 26-10-1926. 
1172 Ibid., No 916, ημερομηνία αναγνώρισης 31-3-1928. 
1173 Ibid., No 1110, ημερομηνία αναγνώρισης 10-2-1930. 
1174 Ibid., No 1153, ημερομηνία αναγνώρισης 10-7-1930. 
1175 Ibid., No 1200, ημερομηνία αναγνώρισης 30-12-1930. 
1176 Ibid., No 1982, ημερομηνία αναγνώρισης 25-4-1940. 
1177 Ibid., No 174, ημερομηνία αναγνώρισης 30-5-1918. 
1178 Ibid., No 183, ημερομηνία αναγνώρισης 20-9-1918. 
1179 Ibid., No 308, ημερομηνία αναγνώρισης 26-2-1921. 
1180 Ibid., No 382, ημερομηνία αναγνώρισης 17-12-1922. 
1181 Ibid., No 726, ημερομηνία αναγνώρισης 31-6-1926. 
1182 Ibid., No 1446, ημερομηνία αναγνώρισης 15-4-1933. 



Ένωσις Ιδιοκτητών Καρραγωγέων Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 19371183

Σωματείον Φορτοεκφορτωτών Σταυρού Χαλκιδικής η Πρόοδος, ιδρυθέν το 1938 στο 
Σταυρό Θεσσαλονίκης

. 

1184

Ένωσις Ιδιοκτητών Πετρελαιοκινήτων ή Ατμοκινήτων Σκαφών Συγκοινωνίας 
Κόλπου Θεσσαλονίκης, ιδρυθείσα το 1934

. 

1185

Σύνδεσμος Αχθοφόρων Πόλεως και Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης η Εργασία, 
ιδρυθείς το 1939

. 

1186

 
. 

 
6.1.1.1.5. Στον τριτογενή τομέα, τα σωματεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

ανήκαν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
 
 
Στον ιδιωτικό τομέα, υπήρχε το Σωματείον Ναυτεργατών Λιτοχώρου, με 

καταστατικούς σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αλληλοβοηθητικό. Ιδρύθηκε στο 
σχολείο αρρένων στις 8 Ιανουαρίου 1923. Είχε 129 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Δημήτριο 
Μακρή και γενικό γραμματέα το Γεώργιο Παπαδιαμαντή1187

 
. 

Στο δημόσιο τομέα, στην παιδεία, υπήρχαν τα ακόλουθα. 
Διδασκαλικός Σύνδεσμος Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο, με μέλη στα γύρω 

χωριά και κωμοπόλεις, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και υλική εξύψωση, 
αλληλεγγύη, συμφέροντα. Είχε 19 ιδρυτικά μέλη Έλληνες –10 άνδρες, 9 γυναίκες– (στο 
διοικητικό συμβούλιο, 3 άνδρες και 2 γυναίκες), με πρόεδρο τον Αθανάσιο Στεριανόπουλο, 
γραμματέα τον Αθανάσιο Φυδάνη1188

Ένωσις Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Μακεδονίας (ΕΛΜΕΜ), ιδρυθείσα το 
1919, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, προαγωγή της 
παιδείας. Είχε 32 ιδρυτικά μέλη Έλληνες, με πρόεδρο το Νικόλαο Λούβαρι, γραμματέα το 
Νικόλαο Λειβαδά

. 

1189

Παμμακεδονικός Σύνδεσμος Ελλήνων Διδασκάλων, ιδρυθείς το 1914 από 30 
ιδρυτικά μέλη –18 γυναίκες και 12 άνδρες–, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και 
πνευματική ανύψωση και υλική βελτίωση. Στις 10 Μαΐου 1920, έγινε τροποποίηση 
καταστατικού, με 90 μέλη, πρόεδρο το Δημήτριο Στεφάνου, γενικό γραμματέα τον 
Κωνσταντίνο Μικρού

. 

1190

Διδασκαλικός Σύλλογος Γουμενίτσης και περιχώρων, στη Γουμένισσα Κιλκίς, με 
σκοπό την υλική βελτίωση της θέσεως απέναντι στην άστοργη πολιτεία. Ήταν 19 ιδρυτικά 
μέλη –13 άνδρες και 6 γυναίκες–, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, γραμματέα 
τον Ιωάννη Ταλαγάνη

. 

1191

Σύνδεσμος Δημοδιδασκάλων Λαγκαδά, με καταστατικούς σκοπούς τα ηθικά και 
υλικά συμφέροντα. Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο αρρένων στις 3 Φεβρουαρίου 1925, από 

.  

                                                      
1183 Ibid., No 1842, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1937. 
1184 Ibid., No 1910, ημερομηνία αναγνώρισης 17-10-1938. 
1185 Ibid., No 1545, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1934. 
1186 Ibid., No 1923, ημερομηνία αναγνώρισης 16-1-1939. 
1187 Ibid., No 389, ημερομηνία αναγνώρισης 28-1-1923. Καταστατικόν, 20-1-1923, 7 pp. 
1188 Ibid., No 148, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1917. Καταστατικόν, 23-7-1917, 1 p. 
1189 Ibid., No 247. Καταστατικόν, 14-11-1919, 15 pp. 
1190 Ibid., No 26, ημερομηνία αναγνώρισης 17-1-1915. Καταστατικόν, 15-12-1914, 8 pp. 
1191 Ibid., No 275, ημερομηνία αναγνώρισης 1-6-1920. Καταστατικόν, 12-5-1920, 6 pp. Ο 
γραμματέας ήταν στέλεχος του ΚΚΕ (γεν. 1887 [γνωστός ως Γιάννης Ζέβγος]), υπουργός 
στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό το Γ. Παπανδρέου το 1944. Τον πυροβόλησαν, το 
1947, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίας Σοφίας (cf. Καίτη Ζεύγου, Με το Γιάννη Ζεύγο στο 
επαναστατικό κίνημα, Ωκεανίδα, Αθήνα 1980, passim). 



10 ιδρυτικά μέλη –6 άνδρες και 4 γυναίκες–, με πρόεδρο τον Αγ. Καλαϊτζίδη. Το 1928, είχε 
67 μέλη1192

Σύνδεσμος των Διδασκάλων Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς, με καταστατικούς σκοπούς 
τα πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα. Είχε 32 ιδρυτικά μέλη –23 άνδρες και 9 
γυναίκες–. Πρόεδρος ήταν ο Μιλτιάδης Κανελλόπουλος

. 

1193

Σύνδεσμος Διδασκάλων περιφερείας Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς, με καταστατικούς 
σκοπούς τα πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα. Είχε 14 ιδρυτικά μέλη –12 άνδρες και 2 
γυναίκες–. Ήταν πρόεδρος ο Χ. Παπαδόπουλος, γραμματέας η Ειρήνη Ευθυμιάδου. Ιδρύθηκε 
στο δημοτικό σχολείο αρρένων στις 5 Μαΐου 1923

. 

1194

Ένωσις Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Μακεδονίας, με καταστατικούς σκοπούς 
τα ηθικά και υλικά συμφέροντα

. 

1195

Σύλλογος Δημοδιδασκάλων Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Αγίας Αναστασίας, με 
καταστατικούς σκοπούς τη χριστιανική μόρφωση και εθνική πρόοδο. Είχε 20 ιδρυτικά μέλη 
(υπηρετούσαν σε διάφορα μέρη), με πρόεδρο τον Αστέριο Κοκκόλη. Ιδρύθηκε την 1η 
Σεπτεμβρίου 1927

. 

1196

 Ένωσις Δημοδιδασκάλων Επαρχίας Κατερίνης, με καταστατικούς σκοπούς την 
ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, βελτίωση λαϊκής [δημοτικής] εκπαίδευσης. Είχε 26 
ιδρυτικά μέλη –20 άνδρες, 6 γυναίκες–, με πρόεδρο το Γεώργιο Μιχόπουλο

. 

1197

Σύλλογος Δημοδιδασκάλων Γουμενίσσης, στη Γουμένισσα Κιλκίς, με καταστατικούς 
σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αλληλοβοήθεια, εθνικούς στόχους. Είχε 15 
ιδρυτικά μέλη –8 θήλεις, 7 άρρενες–, με πρόεδρο τον Επαμεινώνδα Γεραντώνη

. 

1198

 
. 

Στους δημόσιους υπαλλήλους, ήταν τα εξής σωματεία. 
Λέσχη Δημοσίων Υπαλλήλων Μακεδονίας, με καταστατικούς σκοπούς την επιδίωξη 

προαγωγής των ηθικών και υλικών συμφερόντων κατά τις κρατικές και κοινωνικές 
αντιλήψεις. Είχε 25 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ανδρέα Λευθεριώτη. Το 1925, υπήρχαν 
172 μέλη. Σε συνέλευση στις 28 Ιουλίου 1925, με πρόεδρο τον Ιωάννη Παπουτσόπουλο, με 
72 παρόντες, αποφασίσθηκε διάλυση της οργάνωσης και προσχώρηση στη Λέσχη Δημοσίων 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης1199

Λέσχη Δημοσίων Υπαλλήλων Λαγκαδά, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και 
υλική υποστήριξη των μελών σύμφωνα με τις κρατικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Είχε 5 
ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Α. Παπαϊωάννου

. 

1200

Σύνδεσμος Δημοσίων Υπαλλήλων Κιλκίς, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και 
υλική υποστήριξη των μελών. Ιδρύθηκε στις 4 Μαρτίου 1925 στο δημοτικό σχολείο θηλέων. 
Υπήρχαν 28 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το διδάσκαλο Χρήστο Παπαδόπουλο, γραμματέα τον 
Ιωάννη Ανδρουτσόπουλο

. 

1201

Σύνδεσμος Δημοσίων Υπαλλήλων Κιλκίς, με καταστατικούς σκοπούς την 
αλληλεγγύη, ηθική και υλική υποστήριξη των μελών. Υπήρχαν 14 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο 
το Δημήτριο Σημαιόπουλο, γραμματέα το Σεραφείμ Νικολάου

.  

1202

Σύνδεσμος Δημοσίων Υπαλλήλων Λαγκαδά, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική 
και υλική υποστήριξη των μελών. Είχε 13 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Ιωάννη 
Γεωργιάδη

. 

1203

                                                      
1192 Ibid., No 560, ημερομηνία αναγνώρισης 21-2-1925. Καταστατικόν, 16-11-1924, 9 pp. 

.  

1193 Ibid., No 373. Καταστατικόν, 5-5-1922, 7 pp. 
1194 Ibid., No 438. Καταστατικόν, 5-7-1923, 9 pp. 
1195 Ibid., No 667, ημερομηνία αναγνώρισης 28-11-1925. 
1196 Ibid., No 833, ημερομηνία αναγνώρισης 17-9-1927. 
1197 Ibid., No 805. Καταστατικόν, 26-2-1927, 8 pp. 
1198 Ibid., No 891, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1928. Καταστατικόν, 4 pp. 
1199 Ibid., No 336. Καταστατικόν, 2-12-1921, 10 pp. 
1200 Ibid., No 449. Καταστατικόν, 5-8-1923, 6 pp. 
1201 Ibid., No 692. Καταστατικόν, 6 pp. 
1202 Ibid., No 801. Καταστατικόν, 20-1-1927, 8 pp. 
1203 Ibid., No 874, ημερομηνία αναγνώρισης 21-12-1927. Καταστατικόν, 7-11-1927, 7 pp. 



Λέσχη Δημοσίων Υπαλλήλων Κατερίνης, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και 
υλική υποστήριξη των μελών. Είχε 10 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ηρακλή Κακάρη1204

Σύνδεσμος Δημοσίων Υπαλλήλων Παιονίας, με έδρα τη Γουμένισσα Κιλκίς, με 
καταστατικούς σκοπούς την ηθική και υλική υποστήριξη των μελών. Υπήρχαν 13 ιδρυτικά 
μέλη

. 

1205

 
. 

Σε άλλους κλάδους, υπήρχαν τα ακόλουθα σωματεία. 
Ιερατικός Σύνδεσμος Επαρχίας Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ηθικοθρησκευτική 

μόρφωση. Είχε την εποπτεία του ο μητροπολίτης Γεννάδιος, πρόεδρος του σωματείου1206

Ένωσις Εργατών Συνεργείων Τηλεγράφων και Τηλεφώνων Μακεδονίας, με 
καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα, πνευματική ανάπτυξη για την άμυνα για τα 
δικαιώματα των εργατών και την κατάργηση κάθε είδους εκμετάλλευσης, μέλος της 
Ομοσπονδίας Κατωτέρου Προσωπικού ΤΤΤ. Ιδρύθηκε στις 26 Μαΐου 1924. Τα ιδρυτικά 
μέλη ήταν οι Α. Μούσιας, Β. Βουδίτσης, Δ. Παπαδήμος, Χ. Δούκας, Οδ. Καραθάνος, Μ. 
Προύσαλης, Στ. Μορφιάδης, Γ. Παπαγιανόπουλος, Κ. Προύσαλης, Θ. Μπάμπουρας, Κ. 
Σπανός, Π. Σακαλόπουλος, Μ. Καραγεώργους, Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Γιαλιψός, Σ. 
Συμεωνίδης, Π. Κωνσταντινίδης, Δ. Γεωργίου, Ι. Κάτσιος, Β. Δημόπουλος. Γραμματέας ήταν 
ο Κ. Παπαδήμος, ταμίας ο Π. Τσάκονας, σύμβουλοι οι Μ. Κυριάκου, Κ. Καραθάνος, Κ. 
Γενεράλης

. 

1207

Ένωσις Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας-Θράκης, με καταστατικούς σκοπούς 
την ηθική και υλική υποστήριξη των μελών βάσει των κρατουσών κοινωνικών συνθηκών. 
Είχε 31 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Σ. Βλαχοσταμάτη, γενικό γραμματέα το Δημήτριο 
Κακαλιούρα

. 

1208

Σύνδεσμος Εποικιστικών Υπαλλήλων Μακεδονίας, με καταστατικούς σκοπούς τα 
υλικά συμφέροντα, μόρφωση. Μέλη ήταν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (εξαιρούνταν οι ημερομίσθιοι εργάτες). Είχε 9 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος ήταν 
ο Ιωάννης Καραγεωργίου, γενικός γραμματέας ο Θεοφ. Ταρνατώρος

. 

1209

Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου, ιδρυθείσα το 
1934

. 

1210

 
. 

 
6.1.1.2. Σωματειακό κίνημα, διαταξικής σύνθεσης, με οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά αιτήματα. 
 
 
Τα σωματεία, τα οποία είχαν μέλη ανήκοντα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της 

υπαίθρου (γαιοκτήμονες, αγρότες, εργάτες, επαγγελματίες, λοιποί) και προέβαλλαν 
καταστατικούς σκοπούς οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού περιεχομένου, ήταν κατά 
κατηγορία τα παρακάτω. 

 
 
6.1.1.2.1. Σωματεία προβάλλοντα, εκτός από τα συμφέροντα, τα εθνικά ιδεώδη. Οι 

δράσεις τους είχαν κοινό χαρακτηριστικό τον εθνιστικό πυρήνα των αιτημάτων. 
 
 

                                                      
1204 Ibid., No 875. Καταστατικόν, 25-11-1927, 7 pp. 
1205 Ibid., No 915, ημερομηνία αναγνώρισης 31-3-1928. Καταστατικόν, 8-2-1928, 6 pp. 
1206 Ibid., No 177, ημερομηνία αναγνώρισης 13-6-1918. 
1207 Ibid., No 510, ημερομηνία αναγνώρισης 8-7-1924. Καταστατικόν, 6 pp. 
1208 Ibid., No 835, ημερομηνία αναγνώρισης 1-10-1927. Καταστατικόν, 16-9-1927, 7 pp. 
1209 Ibid., No 956, ημερομηνία αναγνώρισης 23-9-1928. Καταστατικόν, 9 pp. 
1210 Ibid., No 1614, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 



Σωματείον η Αναγέννησις, με έδρα το Λαγκαδά, με καταστατικούς σκοπούς τη 
σωματική και πνευματική πρόοδο. Ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1913. Είχε 35 ιδρυτικά 
μέλη, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μπόσχο1211

Σωματείον Αρχαία Όσσα, με έδρα το Σωχό, ιδρυθέν το 1914, με καταστατικούς 
σκοπούς τη μόρφωση, τοπική ανάπτυξη, εθνικούς στόχους (κατάργηση της βουλγαρικής 
γλώσσας). Είχε 120 ιδρυτικά μέλη –άρρενες, καπνεργάτες και άλλους εργάτες, εμπόρους, 
επαγγελματίες–, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καρακόλη

. 

1212

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών Γουμενίτσης και περιχώρων, με 
έδρα τη Γουμένισσα Κιλκίς, με σκοπό τα συμφέροντα (αποκλείονταν οι αντεθνικώς 
εργασθέντες). Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο στις 24 Απριλίου 1927 και είχε 16 ιδρυτικά 
μέλη, με πρόεδρο το Θωμά Μεταξά

. 

1213

Εθνικός Σύλλογος Οπλαρχηγών οι Ακρίται, παράρτημα Κατερίνης, με 
καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα και εθνικά ζητήματα. Είχε 17 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο το Δημήτριο Βέργα

. 

1214

Ένωσις Εφέδρων Συμπολεμιστών, ιδρυθείσα το 1933
. 

1215

Αμιγώς προσφυγικό σωματείο, στους συνοικισμούς της πόλης και στην περιοχή των 
ανατολικών και νότιων περιχώρων, ήταν ο Παμπροσφυγικός Πολιτικός Σύλλογος Λαγκαδά, 
με καταστατικούς σκοπούς την πολιτική καθοδήγηση, εθνικά ζητήματα, ανάκτηση εδαφών. 
Είχε 13 ιδρυτικά μέλη (έμποροι, επιστήμονες και επαγγελματίες), με πρόεδρο τον Ιωάννη 
Διαμαντίδη

.  

1216

Μία κατηγορία «εθνικών» σωματείων συνετέθη, μετά το 1929, από εφέδρους, οι 
οποίοι οικειοποιήθηκαν τον όρο του παλαιού πολεμιστή από τους κομμουνιστές και 
προέβαλαν οικονομικά αιτήματα. Αυτά ήταν τα εξής. 

. 

Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθέν το 19311217

Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας, ιδρυθείσα το 1931
.  

1218

Σύνδεσμος Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Ξηράς και Θαλάσσης, ιδρυθείς το 
1932

.  

1219

Σωματείον Αστέγων Παλαιών Πολεμιστών Συνοικισμού Καλλιθέας, ιδρυθέν το 
1932

.  

1220

Εθνική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθείσα το 1934
.  

1221

Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου, ιδρυθέν το 1935
.  

1222

Ένωσις Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Νεαπόλεως και Πέριξ, ιδρυθείσα το 
1935

.  

1223

Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Κολινδρού, ιδρυθείσα το 1936
.  

1224

Ένωσις Φυματικών Παλαιών Πολεμιστών Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείσα το 1936
.  

1225

Επί δικτατορίας Μεταξά, διατηρήθηκε η ίδια κατάσταση, με ίδρυση νέων σωματείων, 
των εξής. 

.  

Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείσα το Σεπτέμβριο 
19361226

                                                      
1211 Ibid., No 9, ημερομηνία αναγνώρισης 10-12-1914. 

.  

1212 Ibid., No 15, ημερομηνία αναγνώρισης 10-12-1914. 
1213 Ibid., No 841, ημερομηνία αναγνώρισης 15-10-1927. 
1214 Ibid., No 882, ημερομηνία αναγνώρισης 28-1-1928. 
1215 Ibid.,Νο 1449, ημερομηνία αναγνώρισης 15-4-1933. 
1216 Ibid., No 714, ημερομηνία αναγνώρισης 29-5-1926. 
1217 Ibid.,Νο 1212, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1931. 
1218 Ibid.,Νο 1263, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1931. 
1219 Ibid.,Νο 1288, ημερομηνία αναγνώρισης 2-1-1932. 
1220 Ibid.,Νο 1384, ημερομηνία αναγνώρισης 10-8-1932. 
1221 Ibid.,Νο 1602, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 
1222 Ibid.,Νο 1650, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1223 Ibid.,Νο 1655, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1224 Ibid.,Νο 1733, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1936. 
1225 Ibid.,Νο 1757, ημερομηνία αναγνώρισης 15-6-1936. 



Ένωσις Εφέδρων Υπαξιωματικών και Στρατιωτών Παλαιών Πολεμιστών Επαρχίας 
Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 19371227

Ένωσις Ιταλών Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθείσα το 1937
.  

1228

Σύνδεσμος Παλαιών Πολεμιστών και Οπλιτών Νομού Κιλκίς, ιδρυθείς το 1939
.  

1229

 
. 

 
6.1.1.2.2. Σωματεία τοπικιστικά και τοπικά αλληλοβοηθητικά και προαγωγής 

συμφερόντων. 
 
 
Σωματείον Αρωγή, με έδρα την Κουλακιά [Χαλάστρα], αλληλοβοηθητικό, το οποίο 

οργανώθηκε από την εκκλησία. Είχε 22 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αριστοτέλη 
Θεοχαρίδη1230

Σωματείον Αδελφότης η Θεοτόκος, με έδρα τα Βασιλικά, αλληλοβοηθητικό, με 
σκοπό την υποστήριξη των σχολείων. Ιδρύθηκε το 1888. Είχε 6 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος 
ήταν ο Φίλιππος Σαραφιανός

. 

1231

Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος ο Αριστοτέλης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
αλληλοβοηθητικό, με σκοπούς τοπικιστικούς, ανάπτυξη της Χαλκιδικής. Ιδρύθηκε στις 2 
Νοεμβρίου 1914, με πρόεδρο το Ζαχαρία Ευσταθιάδη. Διαλύθηκε το 1917 από τους 
βενιζελικούς, επανασυστάθηκε το 1921, με 21 ιδρυτικά μέλη

. 

1232

Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών, με καταστατικούς σκοπούς την εθνική ενίσχυση, 
συναδέλφωση με Αλβανούς, ηθική διαπαιδαγώγηση, προστασία μελών. Είχε 101 ιδρυτικά 
μέλη, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη

. 

1233

Σωματείον Μπάλτζας η Αλληλοβοήθεια, στη Μπάλτζα [Μελισσοχώριον], με 
καταστατικούς σκοπούς την ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, ίδρυση ταμείου 
αλληλοβοήθειας. Είχε 23 ιδρυτικά μέλη, με γενικό γραμματέα το Γρηγόριο Παπανικολάου, 
πρόεδρο τον Ανδρέα Λίγδα

. 

1234

Ένωσις Λειβαδιωτών Ολύμπου, με έδρα την Κατερίνη, αλληλοβοηθητικό. Είχε 79 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Γεώργιο Παπαγεωργίου

. 

1235

Ένωσις Βαβδινών, αλληλοβοηθητικό. Ιδρύθηκε από κατοίκους ή καταγόμενους από 
το χωριό Βάβδος, στις 3 Απριλίου 1920, με 18 ιδρυτικά μέλη (μικροεπαγγελματίες και 
υπαλλήλους), με πρόεδρο το Χρήστο Ελευθερίου

. 

1236

Σωματείον Μηλιωτών η Συνεργασία, με έδρα τη Μηλιά Πιερίας, με καταστατικούς 
σκοπούς τη διαφώτιση για τη γεωργία και κτηνοτροφία, ενίσχυση παραγωγών. Ιδρύθηκε στο 
σχολείο του χωριού στις 14 Ιουλίου 1923, από 29 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ιωάννη 
Τζήκα

. 

1237

Σύλλογος Καμπανίας [περιοχή Κουλακιάς], αλληλοβοηθητικό, με καταστατικούς 
σκοπούς αγαθοεργούς, υπέρ των απόρων. Είχε 25 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο ς ήταν ο  
Κωνσταντίνος Δούμπλας. Ιδρύθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1924

. 

1238

                                                                                                                                                        
1226 Ibid.,Νο 1770, ημερομηνία αναγνώρισης 3-9-1936. 

. 

1227 Ibid.,Νο 1806, ημερομηνία αναγνώρισης 7-6-1937. 
1228 Ibid.,Νο 1853, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1937. 
1229 Ibid., Νο 1933, ημερομηνία αναγνώρισης 13-4-1939. 
1230 Ibid., Νο 22, ημερομηνία αναγνώρισης 17-12-1914. 
1231 Ibid., Νο 24, ημερομηνία αναγνώρισης 14-1-1915. 
1232 Ibid., Νο 25, ημερομηνία αναγνώρισης 14-1-1915. 
1233 Ibid., Νο 159, ημερομηνία αναγνώρισης 3-3-1918. 
1234 Ibid., Νο 173, ημερομηνία αναγνώρισης 30-5-1918. Ο Παπανικολάου ήταν βουλευτής του 
ΚΚΕ το 1926-1928. 
1235 Ibid., Νο 188, ημερομηνία αναγνώρισης 6-10-1918. 
1236 Ibid., Νο 267 [νέο 2247], ημερομηνία αναγνώρισης 27-4-1920. 
1237 Ibid., Νο 441, ημερομηνία αναγνώρισης 7-8-1923. Καταστατικόν, 18-7-1923, 6 pp. 
1238 Ibid., Νο 590, ημερομηνία αναγνώρισης 1-3-1925. 



Ένωσις Δρυμιγκλαβινών Θεσσαλονίκης, με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα, 
τοπική ανάπτυξη. Είχε 30 ιδρυτικά μέλη, καταγόμενους από τα Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], και 
πρόεδρο το Χρήστο Βουρδουνά1239

Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδιωτών [περιοχής Βασιλικών], 
αλληλοβοηθητικό, με σκοπό την περίθαλψη απόρων. Ιδρύθηκε από 15 ιδρυτικά μέλη και 
στην προσωρινή διοίκηση ήταν οι Αθανάσιος Κεχαγιάς, Α. Τάκης, Α. Λιόλιου, 
Κωνσταντίνος Κουτσός

. 

1240

Σύλλογος Κολινδρινών Θεσσαλονίκης η Πρόοδος, με καταστατικούς σκοπούς τα 
τοπικά συμφέροντα, αλληλεγγύη. Είχε 29 ιδρυτικά μέλη από το χωριό Κολυνδρός Πιερίας 
και πρόεδρο το Βασίλειο Κομψελίδη

. 

1241

Φιλική Εταιρεία Τεκελή [Σίνδος], με καταστατικούς σκοπούς τα τοπικά, εθνικά 
ζητήματα, περίθαλψη. Είχε 18 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το Στέργιο Πασχαλούδη. Ιδρύθηκε 
στο δημοτικό σχολείο στις 5 Απριλίου 1926

. 

1242

Ένωσις Αναπήρων Πολέμου Ασβεστοχωρίου, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική 
και υλική υποστήριξη των μελών, τα εθνικά ζητήματα. Είχε 13 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο το 
Γεώργιο Δαμουλάκη

. 

1243

Παγχαλκιδικός Σύλλογος ο Αριστοτέλης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 
καταστατικούς σκοπούς τα τοπικά, αλληλεγγύη. Είχε 8 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Αργύριο 
Χρυσοχόου

. 

1244

Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Λεπτοκαρυάς ο Ζεύς, ιδρυθείς το 1930
. 

1245

Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ασβεστοχωρίου, ιδρυθείς το 1931
. 

1246

Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Επαρχίας Λαγκαδά, ιδρυθείς το 1934
. 
1247

Σύλλογος Πολυτέκνων Μακρυγιάλου Πιερίας, ιδρυθείς το 1936
. 

1248

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά σωματεία, στους συνοικισμούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και 
στα περίχωρα, με χαρακτήρα αλληλοβοηθητικό ήταν τα εξής. 

Μικρασιατικός Σύλλογος Προσφύγων Λαγκαδά, αλληλοβοηθητικό (παράρτημα του 
Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από το 1914). Είχε 9 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον 
Ιωάννη Διαμαντίδη1249

Βορειοθρακικός Σύλλογος Μακεδονίας η Ένωσις, αλληλοβοηθητικό, με σκοπό τα 
συμφέροντα. Είχε 17 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο Τζηρίδη, ταμία το Δημήτριο 
Αβράσογλου. Δραστηριοποιήθηκε στα χωριά περιοχής Ανθεμούντος, Τριλόφου και 
Επανωμής

. 

1250

Σύνδεσμος Εφέδρων Οπλιτών η Κριθιά [περιοχή Λαγκαδά], αλληλοβοηθητικό, με 
σκοπό τα συμφέροντα (πρόσφυγες). Είχε 9 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Νικόλαο Καρανίκο

. 

1251

Σωματείον Προσφύγων Μικράς Ασίας η Αλληλοβοήθεια, με έδρα την Κατερίνη, 
αλληλοβοηθητικό, με εθνικούς στόχους. Είχε 23 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο 
Παναγιωτίδη. Ιδρύθηκε στο καφενείο της αγοράς γνωστό ως «καφενείο των προσφύγων» 
στις 8 Σεπτεμβρίου 1923

. 

1252

                                                      
1239 Ibid., Νο 601, ημερομηνία αναγνώρισης 23-5-1925. 

. 

1240 Ibid., Νο 652, ημερομηνία αναγνώρισης 10-10-1925. 
1241 Ibid., Νο 707, ημερομηνία αναγνώρισης 10-4-1926. 
1242 Ibid., Νο 709, ημερομηνία αναγνώρισης 10-4-1926. 
1243 Ibid., Νο 883, ημερομηνία αναγνώρισης 21-12-1927. 
1244 Ibid., Νο 896, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1928. 
1245 Ibid., Νο 1119, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1930 
1246 Ibid., Νο 1271, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1931. 
1247 Ibid., Νο 1613, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934 
1248 Ibid., Νο 1726, ημερομηνία αναγνώρισης 28-2-1936. 
1249 Ibid., Νο 455, ημερομηνία αναγνώρισης 17-9-1923. 
1250 Ibid., Νο 456, ημερομηνία αναγνώρισης 24-9-1923. 
1251 Ibid., Νο 459, ημερομηνία αναγνώρισης 23-11-1923. 
1252 Ibid., Νο 463, ημερομηνία αναγνώρισης 23-11-1923. 



Θρακικός Σύλλογος Προσφύγων Λαγκαδά, αλληλοβοηθητικό, με σκοπό την 
αποκατάσταση. Είχε 40 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Π. Παπουτσόγλου1253

Κρηναϊκός Σύλλογος Θεσσαλονίκης [από την Κρήνη (Τσεσμέ)], αλληλοβοηθητικό, 
με καταστατικούς σκοπούς την αλληλεγγύη, αποκατάσταση, παλιννόστηση. Ιδρύθηκε στις 26 
Οκτωβρίου 1924. Είχε 24 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο Γεωργιάδη. Κατέληξαν σε 
συνοικισμό, τη Νέα Κρήνη, εγγύς της Μίκρας

. 

1254

Σύνδεσμος Προσφύγων Συνοικισμού Τούμπας η Αλληλοβοήθεια, με καταστατικούς 
σκοπούς τοπικούς, συμφέροντα, αλληλεγγύη. Ιδρύθηκε στο καφενείο Σμυρναϊκόν Κέντρον 
του Γεώργιου Σουσανάκη στο συνοικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης στις 13 Ιουνίου 1926. 
Είχε 25 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Κουλιαρίδη

. 

1255

Σύλλογος των εκ Καβαλή Βουλγαρίας προσφύγων, με έδρα το Λιμπάνοβον 
[Αιγίνιον], αλληλοβοηθητικό των εκ Βουλγαρίας προσφύγων. Είχε 13 ιδρυτικά μέλη, 
πρόεδρο το Χρήστο Πραντσίδη. Ιδρύθηκε στις 26 Απριλίου 1927

. 

1256

Συνοικιακός Σύλλογος Προαστείων Τούμπας Αλληλεγγύη, με καταστατικούς 
σκοπούς τοπικούς, εθνικούς. Είχε 7 ιδρυτικά μέλη, πρό εδρο το Γεώργιο Αναγνωστάκη. 
Ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου 1926

. 

1257

 
. 

Με καταστατικό σκοπό την προώθηση τοπικών συμφερόντων, ήταν αμιγώς 
προσφυγικά, στους συνοικισμούς της πόλης και στα περίχωρα, τα ακόλουθα σωματεία. 

Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων περιφερείας Λαγκαδά, με έδρα το Λαγκαδά, 
αλληλοβοηθητικό, με μέλη καταγόμενους από τον Πόντο και Καύκασο. Είχε 14 ιδρυτικά 
μέλη, πρόεδρο τον Ιάκωβο Κασκαμανίδη. Το 1924, είχε 118 μέλη1258

Σύλλογος Θρακών η Ένωσις, με έδρα το Κιλκίς, με σκοπό τα συμφέροντα των 
προσφύγων. Είχε 69 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Δημήτριο Αμπατζόπουλο. Ιδρύθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 1924 στο δημοτικό σχολείο

. 

1259

Κεντρικόν Πολιτικόν Σωματείον Τούμπας η Αναγέννησις, με καταστατικούς 
σκοπούς τα συμφέροντα, εθνικά θέματα, τοπικά. Ιδρύθηκε στο ναό Αγίας Μαρίνας στις 7 
Μαΐου 1926, από 18 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος ήταν ο Εφραίμ Εφραιμίδης

. 

1260

Σύλλογος Κατοίκων Συνοικίας Άνω Τούμπας η Αγία Μαρίνα, με καταστατικούς 
σκοπούς τοπικούς. Ιδρύθηκε στο μικτό σχολείο Τούμπας, από 20 ιδρυτικά μέλη, και 
πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Καζέπης

. 

1261

Κοινωνικός Σύνδεσμος Τριανδρίας, με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα και 
τοπικά. Ιδρύθηκε, από 14 ιδρυτικά μέλη, στον Άγιο Σπυρίδωνα συνοικίας Τριανδρίας 
Θεσσαλονίκης στις 6 Ιανουαρίου 1928, και πρόεδρος ήταν ο Χρήστος Παυριανίδης

. 

1262

 
. 

 
6.1.1.2.3. Κουλτούρα, μόρφωση. 
 
 
Σύλλογος η Ανάπλασις, με έδρα το Σωχό, με καταστατικούς σκοπούς την πνευματική 

και σωματική ανάπτυξη. Είχε 23 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Απόστολο Μήττα1263

Φιλόμουσος Σύλλογος Λιαριγκόβης, με έδρα την Αρναία, με καταστατικούς σκοπούς 
την πνευματική και σωματική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1913, ανασυστάθηκε το 1916 από 8 

. 

                                                      
1253 Ibid., Νο 469, ημερομηνία αναγνώρισης 9-2-1924. 
1254 Ibid., Νο 577, ημερομηνία αναγνώρισης 14-3-1925. 
1255 Ibid., Νο 730, ημερομηνία αναγνώρισης 17-7-1926. 
1256 Ibid., Νο 812, ημερομηνία αναγνώρισης 14-5-1927. 
1257 Ibid., Νο 796, ημερομηνία αναγνώρισης 19-3-1927. 
1258 Ibid., Νο 335, ημερομηνία αναγνώρισης 3-12-1921. 
1259 Ibid., Νο 484, ημερομηνία αναγνώρισης 11-4-1924. 
1260 Ibid., Νο 719, ημερομηνία αναγνώρισης 29-5-1926. 
1261 Ibid., Νο 964, ημερομηνία αναγνώρισης 1928. 
1262 Ibid., Νο 892, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1928. 
1263 Ibid., Νο 74, ημερομηνία αναγνώρισης 4-3-1915. 



Έλληνες –2 διδάσκαλοι, 2 δημόσιοι υπάλληλοι, 1 καλλιτέχνης (ο ζωγράφος Δήμος Βαράνος), 
1 έμπορος, 1 επαγγελματίας, 1 αγρότης–. Ήταν πρόεδρος ο Ιωάννης Ποιμενίδης1264

Σύλλογος η Πρόοδος, με έδρα το Ασβεστοχώριον, με καταστατικούς σκοπούς την 
ηθική κοινωνική μόρφωση. Είχε 18 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Δημήτριο Νεράντζη, 
γραμματέα το Χρήστο Καπρίλη

. 

1265

Φιλοδασική Ένωσις Πολυγύρου, με καταστατικούς σκοπούς τη διακόσμηση του 
Πολυγύρου, ίδρυση βιβλιοθήκης. Είχε 40 ιδρυτικά μέλη (δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι), 
πρόεδρο το Γεώργιο Μαγδάλη

. 

1266

Σύλλογος η Πρόοδος Βραστών, με έδρα τα Βραστά Χαλκιδικής, με καταστατικούς 
σκοπούς τις δενδροφυτεύσεις, ηθικά και υλικά συμφέροντα των κατοίκων. Είχε 38 ιδρυτικά 
μέλη, πρόεδρο τον Π. Ραπτόπουλο

. 

1267

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Επανωμής η Αναγέννησις, με καταστατικούς σκοπούς 
μορφωτικούς, αθλητικούς, εξωραϊστικούς, εκτός πολιτικής. Είχε 26 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο 
το Βασίλειο Βογιατζή

. 

1268

Φιλόμουσος και Φιλόπτωχος Σύλλογος Κολινδρού η Μούσα, με καταστατικούς 
σκοπούς την αλληλεγγύη, αγαθοεργίες (άποροι μαθητές). Είχε 47 ιδρυτικά μέλη, το 1925 189 
μέλη

. 

1269

Σύλλογος Φιλοπροόδων Μπάλτζης, με καταστατικούς σκοπούς την τοπική πρόοδο, 
αγαθοεργίες (άποροι μαθητές). Είχε 17 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο Μουτσούδη. 
Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο στις 22 Φεβρουαρίου 1925

. 

1270

Σύλλογος Άνω Βολοβότ η Διάπλασις των Νέων, με έδρα το Βολοβότ [Νέα Σάντα], 
με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς, ίδρυση βιβλιοθήκης

. 

1271

Αναμορφωτικός Σύλλογος Παλαιάς Καταχά η Μόρφωσις, με έδρα τον Καταχά 
Πιερίας, με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς και σωματικής διάπλασης

. 

1272

Προοδευτικός Σύλλογος Κατερίνης, με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς, 
ψυχαγωγικούς (διαλέξεις, εκδρομές). Είχε 9 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το δικηγόρο Γεώργιο 
Λιάπη. Ιδρύθηκε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Πιέρια

. 

1273

Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Σίνδου η Ομόνοια, ιδρυθείς το 1930
. 

1274

Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας, ιδρυθείς το 1930
. 

1275

Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Μακρυγιάλου η Ελπίς, ιδρυθείς το 1932
. 

1276

Φιλοδασικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου, ιδρυθείς το 1935
. 

1277

Εθνικός Μορφωτικός Όμιλος Θέρμης, ιδρυθείς το 1937
. 

1278

Προοδευτικός Σύλλογος Γαλατίστης, ιδρυθείς το 1937
. 

1279

Εταιρεία Προστασίας και Αναπαραγωγής Θηραμάτων Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 
1939

. 

1280

 
. 

                                                      
1264 Ibid., Νο 92, ημερομηνία αναγνώρισης 27-4-1916. 
1265 Ibid., Νο 197, ημερομηνία αναγνώρισης 11-1-1919. 
1266 Ibid., Νο 262, ημερομηνία αναγνώρισης 10-4-1920. 
1267 Ibid., Νο 319, ημερομηνία αναγνώρισης 7-6-1921. 
1268 Ibid., Νο 604. Καταστατικόν, 21-4-1925, 8 pp. 
1269 Ibid., Νο 535, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1924. 
1270 Ibid., Νο 571, ημερομηνία αναγνώρισης 20-3-1925. 
1271 Ibid., Νο 624, ημερομηνία αναγνώρισης 20-6-1925. 
1272 Ibid., Νο 630, ημερομηνία αναγνώρισης 27-6-1925. 
1273 Ibid., Νο 808, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1927. 
1274 Ibid., Νο 1147, ημερομηνία αναγνώρισης 30-5-1930. 
1275 Ibid., Νο 1199, ημερομηνία αναγνώρισης 20-12-1930. 
1276 Ibid., Νο 1308, ημερομηνία αναγνώρισης 5-3-1932. 
1277 Ibid., Νο 1686, ημερομηνία αναγνώρισης 15-11-1935. 
1278 Ibid., Νο 1847, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1937. 
1279 Ibid., Νο 1859, ημερομηνία αναγνώρισης 4-12-1937. 
1280 Ibid., Νο 1968, ημερομηνία αναγνώρισης 15-11-1939. 



Τα ακόλουθα σωματεία, στους συνοικισμούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και στην 
εγγύς περιφέρεια, ήταν αμιγώς προσφυγικά. 

Σύλλογος Θρακών Αικατερίνης η Ομόνοια, με έδρα την Κατερίνη, αλληλοβοηθητικό 
με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς (μόρφωση παιδιών). Είχε 12 ιδρυτικά μέλη, 
πρόεδρο το Σ. Παπαδόπουλο1281

Ένωσις Νέων Μεθώνης, με έδρα το Νέον Ελευθεροχώριον, με καταστατικούς 
σκοπούς πνευματικούς και μορφωτικούς. Ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1925 στο σχολείο. 
Είχε 24 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Χρήστο Δεδόπουλο

. 

1282

Αναμορφωτικός Σύλλογος Καλαμαριάς, με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς 
και μορφωτικούς. Είχε 15 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Ε. Μαϊόπουλο

. 

1283

 
. 

 
6.1.1.2.4. Αγαθοεργία. 
 
 
Φιλανθρωπική και Αναμορφωτική Αδελφότης η Πιερία, με έδρα την Κατερίνη. Είχε 

15 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Σπυρίδωνα Παππά1284

Αγαθοεργόν Σωματείον η Ομόνοια, με έδρα τα Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], με σκοπό τη 
βοήθεια προς πτωχές οικογένειες. Είχε 42 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Απόστολο 
Παπαδόπουλο

. 

1285

Αγαθοεργός Αδελφότης ο Ευαγγελισμός, με έδρα την Ιερισσό. Ιδρύθηκε το 1906 και 
διαλύθηκε το 1910. Επανιδρύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1920 στο δημοτικό σχολείο, από 197 
μέλη, και εξελέγη πρόεδρος ο Πέτρος Μαρίνος

. 

1286

Σωματείον ο Όλυμπος, με έδρα το Λιτόχωρον, χριστιανικό αλληλοβοηθητικό. 
Ιδρύθηκε ως φιλανθρωπικό σωματείο στις 27 Δεκεμβρίου 1908, με καταστατικούς σκοπούς 
την ηθική, χριστιανική, αγαθοεργό δράση. Είχε συνδρομή εγγραφής 10 γρόσια, μηνιαία 
συνδρομή 3 γρόσια. Απαγορευόταν η κοινοτική ή πολιτική συζήτηση. Είχε πρόεδρο τον 
Κωνσταντίνο Τσιτσιρίκο, γραμματέα τον Κωνσταντίνο Καναβούρα. Το 1918 λόγω του 
πολέμου αδράνησε. Επανιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1926, από 27 ιδρυτικά μέλη, με 
πρόεδρο τον παπα-Κωνσταντίνο Τσιτσιρίκο

. 

1287

Σωματείον Παναγία η Ελεούσα, με έδρα το Λαγκαδά, αγαθοεργό. Είχε 13 ιδρυτικά 
μέλη, πρόεδρο την Ελ. Σπυρίδου

. 

1288

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά, στους συνοικισμούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και στα 
περίχωρα, ήταν τα εξής σωματεία. 

Ένωσις Προσφύγων Ζαγκλιβερίου, με καταστατικούς σκοπούς φιλανθρωπικούς 
(περίθαλψη). Είχε 34 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο Βελιμβασάκη1289

Πατριωτική Ένωσις Μεσημβρίας, με έδρα την κοινότητα Καραβίας [Θεσσαλονίκης] 
με καταστατικούς σκοπούς κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς. Είχε 52 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο 
τον Κομνηνό Πετρίδη

. 

1290

 
. 

 
6.1.1.2.5. Θρησκευτικές οργανώσεις. 
 

                                                      
1281 Ibid., Νο 437, ημερομηνία αναγνώρισης 27-7-1923. 
1282 Ibid., Νο 656. Καταστατικόν, 16-4-1925, 4 pp. 
1283 Ibid., Νο 695, ημερομηνία αναγνώρισης 30-4-1926. 
1284 Ibid., Νο 55, ημερομηνία αναγνώρισης 14-3-1915. 
1285 Ibid., Νο 210, ημερομηνία αναγνώρισης 9-3-1919. 
1286 Ibid., Νο 259. Καταστατικόν, 10-3-1920, 8 pp. 
1287 Ibid., Νο 803. Καταστατικόν, 7 pp. 
1288 Ibid., Νο 930, ημερομηνία αναγνώρισης 28-4-1928. 
1289 Ibid., Νο 865, ημερομηνία αναγνώρισης 3-12-1927. 
1290 Ibid., Νο 945, ημερομηνία αναγνώρισης 28-6-1928. 



 
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης Κατερίνης, αγαθοεργό, με σκοπό την πρόοδο της 

ορθοδοξίας. Είχε 22 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Λεωνίδα Γιασημακόπουλο. Ιδρύθηκε στο 1ο 
δημοτικό σχολείο στις 23 Ιανουαρίου 19271291

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία [κοινοτήτων] Καστανά [και] Γιαχαλή, στα χωριά 
Καστανιά και Γιαχαλή [Ακροποταμιά] Θεσσαλονίκης, με καταστατικούς σκοπούς 
θρησκευτικούς, ως μέλος του σωματείου Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ευαγγελικών Εκκλησιών. 
Είχε 43 ιδρυτικά μέλη –26 θήλεις, 17 άρρενες– (30 οικογένειες), πρόεδρο το Στέργιο 
Νούσιο

. 

1292

 
. 

 
6.1.1.2.6. Ιδεολογία, πολιτική. 
 
 
Οι φιλελεύθεροι είχαν δημιουργήσει, στο διάστημα από την αγγλογαλλική κατοχή 

της Θεσσαλονίκης (1915) έως την εκλογική ήττα το 1920, συνδέσμους χωρικών οπαδών, 
τους εξής. 

Σύλλογος Φιλελευθέρων Μακεδονίας, με σκοπό τη διάδοση των πολιτικών αρχών 
του κόμματος των φιλελευθέρων στη Μακεδονία. Είχε 38 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το 
Δημήτριο Δίγκα, γραμματέα το Μανούσο Βολουδάκη1293

Νεοελληνικός Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Λιαριγκόβης, με σκοπό τη μόρφωση με 
βάση τις φιλελεύθερες αρχές. Ιδρύθηκε στην Αρναία στις 3 Απριλίου 1917, από 51 ιδρυτικά 
μέλη, και ο πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Μήτσιος

. 

1294

Παγχαλκιδικός Σύλλογος των Φιλελευθέρων, με σκοπό τη διάδοση των 
φιλελεύθερων αρχών στην Χαλκιδική. Είχε 28 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Νικόλαο Σέρπη

. 

1295

Σύλλογος Φιλελευθέρων Πολυγύρου, με σκοπό τη διάδοση των φιλελεύθερων 
αρχών. Είχε 9 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Α. Παπαδόπουλο

. 

1296

Λαϊκός Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Πολυγύρου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό 
την ανάπτυξη των φιλελεύθερων αρχών. Είχε 104 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Γεώργιο 
Καραγκάνη

. 

1297

Σύλλογος Φιλελευθέρων Νικήτης [Χαλκιδικής], με σκοπό τη διάδοση των 
φιλελεύθερων αρχών. Είχε 22 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μητσιάρα

. 

1298

Σύλλογος Φιλελευθέρων Σωχού, με σκοπό τη διάδοση των πολιτικών φιλελεύθερων 
αρχών. Είχε 21 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Χρήστο Μπουλασίκη. Ιδρύθηκε στο προαύλιο της 
εκκλησίας του Αγίου Γεώργιου στις 6 Αυγούστου 1920

. 

1299

Μετά την επανάσταση Πλαστήρα του Σεπτεμβρίου 1922, ιδρύθηκε ο Σύλλογος 
Φιλελευθέρων Σωχού, με καταστατικούς σκοπούς τις φιλελεύθερες αρχές. Είχε 17 ιδρυτικά 
μέλη, πρόεδρο το Θωμά Καρακόλη. Ιδρύθηκε στο νηπιαγωγείο μέσα στην εκκλησία στις 27 
Νοεμβρίου 1922

. 

1300

Άλλο κόμμα, η Δημοκρατική Ένωσις του Αλ. Παπαναστασίου, επιχείρησε να 
αποκτήσει συνεκτική εκλογική βάση με ίδρυση συνδέσμων μελών. Στην ύπαιθρο, μόνο ένα 

. 

                                                      
1291 Ibid., Νο 842. Ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος, από την Κωνσταντινούπολη, ήταν 
προϊστάμενος του Τμήματος Ανταλλαξίμων της Εθνικής Τράπεζας στην Κατερίνη. Είχε 
δράση, αργότερα, στο ΕΑΜ. 
1292 Ibid., Νο 902, ημερομηνία αναγνώρισης 18-2-1928. 
1293 Ibid., Νο 89, ημερομηνία αναγνώρισης 24-2-1916. Ο Δίγκας ήταν ισχυρό πρόσωπο, 
βουλευτής των φιλελευθέρων. 
1294 Ibid., Νο 134, ημερομηνία αναγνώρισης 16-6-1917. 
1295 Ibid., Νο 137, ημερομηνία αναγνώρισης 5-7-1917. 
1296 Ibid., Νο 147, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1917. 
1297 Ibid., Νο 154, ημερομηνία αναγνώρισης 24-1-1918. 
1298 Ibid., Νο 158, ημερομηνία αναγνώρισης 14-2-1918. 
1299 Ibid., Νο 284, ημερομηνία αναγνώρισης 15-6-1920. 
1300 Ibid., Νο 387, ημερομηνία αναγνώρισης 21-1-1923. 



σωματείο ήταν αναγνωρισμένο, η Μακεδονική Δημοκρατική Ένωσις Λαγκαδά (ίδρυση 
1924). 

Οι κονδυλικοί δημιούργησαν αργότερα ένα πολιτικό σωματείο, το Εθνική Πολιτική 
Ένωσις Μίκρας (ιδρυθέν το 1932)1301

Οι αγροτιστές κινήθηκαν ενωρίς –το 1922– για τη δημιο υργία ρεύματο ς μέσω 
σωματείων, των Αγροτικών Πολιτικών Συνδέσμων (διαπραγματευόμαστε το σχετικό ζήτημα 
στο κεφάλαιο για το αγροτιστικό κίνημα), που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ίδρυση 
αγροτικού κόμματος. 

. 

Οι προμετωπίδες των κομμουνιστών στο μαζικό κίνημα ήταν οι Αγροτικές Ενώσεις 
και οι Αλληλοβοηθητικές Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών. Θα ομιλήσουμε για αυτές στο περί 
κομμουνισμού κεφάλαιο. Αργότερα, ο τίτλος των παλαιών πολεμιστών δόθηκε, όπως 
αναφέραμε, σε σωματεία «εθνικά», συντηρητικά, τα οποία δεν είχαν ταξικές διεκδικήσεις. 

 
 
6.1.1.2.7. Γυναικείες οργανώσεις. 
 
 
Ορισμένα σωματεία έχοντα μέλη γυναίκες ήταν αποκλειστικώς αγαθοεργά, άλλα 

είχαν ποικίλους, διαφορετικούς σκοπούς. 
 
Ένωσις Ελληνίδων Λιαριγκόβης η Αγία Παρασκευή, στην Αρναία, από το 1918. 

Ομιλήσαμε για το σωματείο αυτό στο κεφάλαιο περί γυναικείου κινήματος1302

Ένωσις Ελληνίδων Ιερισσού η Ζωοδόχος Πηγή, με έδρα στην Ιερισσό, αγαθοεργό, 
με προσφορά στις άπορες γυναίκες. Είχε 74 μέλη, πρόεδρο την Όλγα Αβραμίδου

. 

1303

Σωματείον η Ανάστασις, με έδρα στον Πολύγυρο, με κοινωνική δραστηριότητα, 
φιλανθρωπίες, παράρτημα της οργάνωσης Αδελφή Στρατιώτου. Είχε 38 μέλη

. 

1304

Η εν Ασβεστοχωρίω Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών, ήταν αγαθοεργός (για ενδεείς 
οικογένειες). Ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1909 στο ναό Αγίου Γεωργίου στο Ασβεστοχώρι, 
από 18 ιδρυτικά μέλη, με επικεφαλής τη Στυλιανή Πολυζοπούλου. Ανασυστάθηκε το 1919. 
Είχε 128 μέλη, πρόεδρο την Ευαγγελιώ Χατζηαστερίου, αντιπρόεδρο τη Στυλιανή 
Πολυζοπούλου, γραμματέα τη Ζωή Μαλαματή

. 

1305

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων Γουμενίτσης, με έδρα τη 
Γουμένισσα Κιλκίς, αγαθοεργός, με δράση προς απόρους και ασθενείς. Είχε 26 μέλη, 
πρόεδρο την Αγάθω Πεχλιβάνη

. 

1306

Ένωσις Ελληνίδων Ισβόρου η Αγία Φωτεινή, στον Ίσβορο [Στρατονίκη], με 
καταστατικούς σκοπούς τη μόρφωση (μαθήματα, βιβλιοθήκη), αγαθοεργίες (άπορες 
οικογένειες). Είχε την πρωτοβουλία ο πεφωτισμένος επίσκοπος Ιερισσού Σωκράτης 
Σταυρίδης. Υπήρχαν 2 0  μέλη και πρό εδρο ς ήταν η Πουλχερία Δασκαλάκη, γραμματέας η 
Αλεξάνδρα Σκορδούλη

. 

1307

Σύνδεσμος Ελληνίδων Γοματίου η Οδηγήτρια, στο Γομάτιον Χαλκιδικής, με 
καταστατικούς σκοπούς τη μόρφωση, περίθαλψη ασθενών. Είχε την πρωτοβουλία ο ιερεύς 
Ιάκωβος. Υπήρχαν 70 μέλη, με πρόεδρο την Ευφροσύνη Γιοζέπα

. 

1308

Σύνδεσμος Ελληνίδων Δεσποινίδων Ασβεστοχωρίου η Μέριμνα, με καταστατικούς 
σκοπούς αγαθοεργούς (πτωχοί μαθητές). Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1922 στο παρθεναγωγείο 

. 

                                                      
1301 Ibid., Νο 1412, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1932. 
1302 Ibid., Νο 161, ημερομηνία αναγνώρισης 24-3-1918. 
1303 Ibid., Νο 165, ημερομηνία αναγνώρισης 30-5-1918. 
1304 Ibid., Νο 186, ημερομηνία αναγνώρισης 20-9-1918. 
1305 Ibid., Νο 211. Πρακτικόν Α, 17-1-1909, 1 p. Καταστατικόν, 7 pp. 
1306 Ibid., Νο 263, ημερομηνία αναγνώρισης 20-4-1920. 
1307 Ibid., Νο 283, ημερομηνία αναγνώρισης 2-9-1920. Καταστατικόν, 2 pp. 
1308 Ibid., Νο 287, ημερομηνία αναγνώρισης 15-6-1920. 



του χωριού, από 30 μέλη (δασκάλες, ράπτριες, νοικοκυρές και άλλες), με πρόεδρο την 
Αναστασία Ζάννα1309

Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων η Ζωοδόχος Πηγή, στα Ραβνά [Πετροκέρασα], 
με καταστατικούς σκοπούς κοινωφελείς. Είχε 40 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τη Μαρία 
Λέκκα

. 

1310

Φιλοπρόοδος Αδελφότης Δεσποινίδων η Αναγέννησις, στο Ζαγκλιβέρι, με 
καταστατικούς σκοπούς ηθικοπλαστικούς, υπέρ της ορθοδόξου πίστεως. Ιδρύθηκε στο 
δημοτικό σχολείο στις 28 Μαρτίου 1926. Είχε 39 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τη Μαριάνθη 
Χατζηγιάννη. Στο 12μελές συμβούλιο, 10 ασχολούνταν με οικιακά, 2 ήταν ράπτριες

. 

1311

Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων η Ελεημοσύνη, στην Κατερίνη, 
αγαθοεργός. Είχε 7 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο την Αναστασία Τσαλοπούλου

. 

1312

Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών ο Αρχιγένης, το 1928 (περιλάβαμε στοιχεία 
στο κεφάλαιο περί γυναικείου κινήματος)

. 

1313

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά ήταν τα εξής σωματεία. 
Σύλλογος Νεανίδων Καλαμαριάς, φιλανθρωπικό, με καταστατικούς σκοπούς 

πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, ηθικής προόδου. Διέθετε τμήμα φιλολογικό, 
δραματικό, μουσικό. Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο στις 30 Ιανουαρίου 1927, από 20 
ιδρυτικά μέλη, και πρόεδρος εξελέγη η Σάρρα Καρυπίδου1314

Σωματείον Κυριών και Δεσποινίδων Τούμπας η Ελπίς, αγαθοεργό. Ιδρύθηκε στο 
δημοτικό σχολείο Τούμπας στις 18 Ιανουαρίου 1928. Είχε 12 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο την 
Αγγελική Θεοφανάκη

. 

1315

Αδελφότης Κυριών Περαίας, ιδρυθείσα το 1934
. 

1316

 
. 

 
6.1.1.2.8. Οργανώσεις νεολαίας. 
 
 
Αυτές ήταν οι εξής. 
Σύνδεσμος Νεολαίας Κιλκίς η Αναγέννησις, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική 

και πνευματική ανάπτυξη. Δημιουργήθηκε το 1921. Ιδρύθηκε επισήμως στις 6 Απριλίου 
1922, από 22 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Θρασύβουλο Λαζαρίδη, γραμματέα το Γεώργιο 
Στεφανίδη1317

Χριστιανικός Σύλλογος των Νέων Κατερίνης, με καταστατικούς σκοπούς 
πνευματικούς, ευαγγελικές αρχές (ευαγγελιστές). Ιδρύθηκε στο αναγνωστήριο της συνοικίας 
Ευαγγελικών Κατερίνης από 120 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Αριστείδη 
Μιχιτσόπουλο

. 

1318

Αδελφότης των Νέων Λειβαδίου, στο Λειβάδιον Βασιλικών, με καταστατικούς 
σκοπούς την πρόοδο και αγαθοεργίες προς απόρους. Είχε 10 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το 
Διομήδη Κούτρη

. 

1319

Αναμορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Κατερίνης η Αναγέννησις, με καταστατικούς 
σκοπούς πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, με τμήμα δραματικό, φιλολογικό, 
μουσικογυμναστικό. Είχε 30 ιδρυτικά μέλη –άρρενες υπάλληλοι, έμποροι, 19 

. 

                                                      
1309 Ibid., Νο 412, ημερομηνία αναγνώρισης 30-3-1923. 
1310 Ibid., Νο 634, ημερομηνία αναγνώρισης 27-6-1925. 
1311 Ibid., Νο 713, ημερομηνία αναγνώρισης 29-5-1926. 
1312 Ibid., Νο 946, ημερομηνία αναγνώρισης 28-6-1928. 
1313 Ibid., Νο 951, ημερομηνία αναγνώρισης 4-9-1928. 
1314 Ibid., Νο 804, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1927. 
1315 Ibid., Νο 922, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1928. 
1316 Ibid., Νο 1604, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 
1317 Ibid., Νο 364, ημερομηνία αναγνώρισης 27-5-1922. 
1318 Ibid., Νο 790, ημερομηνία αναγνώρισης 12-2-1927. 
1319 Ibid., Νο 800, ημερομηνία αναγνώρισης 19-3-1926. 



καπνοπαραγωγοί–. Στο 6μελές συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο Κυρ. Παναγιωτίδης -
υποδηματοποιός, γραμματέας ο Χρήστος Νικολαίδης –σωφέρ, μέλη 4 καπνοπαραγωγοί1320

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά, στους συνοικισμούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και στα 
περίχωρα, ήταν τα σωματεία κατωτέρω. 

Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Προσφυγικής Νεολαίας Ανάπτυξις, με έδρα 
τη Μπαλάφτσα [Κολχικόν Λαγκαδά], με καταστατικούς σκοπούς την εθνική μόρφωση, 
αγαθοεργίες. Είχε 17 μέλη, γραμματέα τον Ιωάννη Γερασιμίδη1321

Σύνδεσμος Νεολαίας Καλαμαριάς η Ένωσις, με μέλη πρόσφυγες του συνοικισμού, 
με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, τμήματα δραματικό, 
φιλολογικό, γυμναστικό, μουσικό. Ιδρύθηκε στις 4 Μαρτίου 1923 στη δημοτική σχολή 
Καλαμαριάς. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Νικόλαος Γεωργιάδης -φοιτητής, Γεώργιος 
Κυριακίδης -δικαστικός υπάλληλος, Αλέξανδρος Φουλίδης -υποδηματοποιός, Κλεάνθης 
Νασούφης -τυπογράφος, Παναγιώτης Καζαντζίδης -δημοδιδάσκαλος, Γεώργιος Πουσουλίδης 
-ιδιωτικός υπάλληλος, Πελαγία Χατζηπαναγιωτίδου -οικοκυρά, Παρέσα Παναγιωτίδου -
οικοκυρά, Σοφία Γρίβα -ράπτρια, Σοφία Λοτίδου -οικοκυρά, Μάρθα Καπίδου -οικοκυρά, 
Γεώργιος Παπαδόπουλος -εργάτης, Νικόλαος Θεοδωρίδης -εργάτης, Αντώνιος Καπίδης -
εργάτης, Δημήτριος Θεοδωρίδης -ράπτης, Μάρκος Βοϊτσίδης -μαθητής, Φίλιππος Παυλίδης -
έμπορος, Λάζαρος Αρνόπουλος -εργάτης

. 

1322

Σύλλογος Νεολαίας Καυκασίων Καλαμαριάς, με καταστατικούς σκοπούς τη 
σωματική και διανοητική ανάπτυξη, υλική βοήθεια σε σπουδαστές με προσφορά γνώσεων σε 
τμήματα φιλολογικό, δραματικό, μουσικό, γυμναστικό. Ιδρύθηκε στις 10 Αυγούστου 1924 
στη δημοτική σχολή. Οι ιδρυτές ήταν οι Ιάσων Κουϊμτζίδης, Χρήστος Φωκάς, Κωνσταντίνος 
Πασσαλίδης, Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Χαρ. Κελπανίδης, Νικόλαος Θεοδοσιάδης, 
Βαλεντίνη Κορχανίδου, Σάρρα Καρυπίδου, Θεοδ. Μπαλτατζής, Γεώργιος Συμβουλίδης, Σοφ. 
Συμβουλίδης, Σοφία Καρυπίδου, Σοφία Καλερίδου, Νίνα Αβραμίδου, Ζηνοβία Καρυπίδου, 
Θεοδ. Καρυπίδης, Βίκτωρ Αβραμίδης, Δημήτριος Ξιφιλίνος, Λίζα Ιακωβίδου, Νίνα 
Μπαλτατζή, Ι. Παπουνάς, Ι. Τιττόπουλος, Β. Γραμματικόπουλος, Νατάλια Καρυπίδου, Αχ. 
Μαυρόπουλος, Αν. Αναστασιάδης, Ν. Σαρακινίδης, Ι. Τανιμανίδης, Ελ. Μαροφύδου -
νοσοκόμα, Γ. Καλερίδης, Αθηνά Ιγνατιάδου -φοιτήτρια, Δ. Τσαουλίδης -φοιτητής, Θεμ. 
Πυλορίδης, Μ. Μιχαηλίδης, Γ. Λαμπρινίδης, Α. Συμβουλίδης, Α. Αγγελίδης, Ελπίς Αμιρίδη -
οικοκυρά, Μιχ. Νικολαΐδης, οι τροχιοδρομικοί υπάλληλοι Α. Αμιρίδης, Μαξ. Θεοφανίδης, 
Αλ. Νικολαΐδης, Μιχ. Γαβριηλίδης, Κ. Γιαννουλίδης. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν 
πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Πασσαλίδης, γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Συμβουλίδης, 
σύμβουλοι οι Ιάσων Κουϊμτζίδης, Χαρ. Κελπανίδης, Σάρρα Καρυπίδου

. 

1323

Σύλλογος Νεολαίας Καλαμαριάς Νέα Γενεά, με καταστατικούς σκοπούς ηθικούς, 
πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, αλληλοβοήθεια. Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο 
Καλαμαριάς στις 11 Μαρτίου 1925 από μέλη του γυμναστικού τμήματος του Συλλόγου 
Νεολαίας η Ένωσις. Είχε 32 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Ιωάννη Μουρατίδη, γενικό 
γραμματέα τον Παν. Κυπριανίδη

. 

1324

Λέσχη Νεολαίας Τούμπας, με καταστατικούς σκοπούς πνευματικούς και σωματικής 
διάπλασης και ηθικής διαπαιδαγώγησης. Είχε πρόεδρο τον Ευστράτιο Χατζηπανταζή, γενικό 
γραμματέα τον Ορέστη Αρτεμιάδη. Το 1927, με τροποποίηση καταστατικού, μετονομάσθηκε 
σε Μορφωτική Λέσχη Νεολαίας Τούμπας [Μεντ]

. 

1325

Σύλλογος Νεολαίας Καλαμαριάς η Αναγέννησις, με καταστατικούς σκοπούς 
ηθικούς, πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, αθλητισμό στους πρόσφυγες νέους, με 

. 

                                                      
1320 Ibid., Νο 920, ημερομηνία αναγνώρισης 18-4-1928. Καταστατικόν, 11-12-1927, 8 pp. 
1321 Ibid., Νο 330, ημερομηνία αναγνώρισης 16-10-1921. 
1322 Ibid., Νο 406. Καταστατικόν, 11-3-1923, 7 pp. 
1323 Ibid., Νο 551. Καταστατικόν, 15-8-1924, 6 pp. 
1324 Ibid., Νο 611. Καταστατικόν, 28-3-1925, 9 pp. 
1325 Ibid., Νο 715, ημερομηνία αναγνώρισης 29-5-1926. 



εορτασμό την 1η Μαΐου. Είχε 14 ιδρυτικά μέλη, γραμματέα το Θεόφιλο Τσαπακίδη, πρόεδρο 
τον Παύλο Σιμωνόπουλο1326

Ένωσις Ποντιακής Νεολαίας Καλαμαριάς, με σκοπούς τη σωματική, πνευματική 
ανάπτυξη, αλληλοβοήθεια. Είχε 38 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το Μιχαήλ Αποστολίδη, 
γραμματέα τον Αγ. Σαβουλίδη

. 

1327

Σύλλογος Νέων Χορτιάτη η Πρόοδος, ιδρυθείς το 1928
. 

1328

Σύλλογος Αγροτικής Νεολαίας Τριλόφου, ιδρυθείς το 1929
. 
1329

Σύλλογος Νέων Μπάλτζης, ιδρυθείς το 1929
. 

1330

Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Νέων Πυλαίας οι Φίλοι του Χωριού, ιδρυθείς το 
1929

. 

1331

Προοδευτικός Σύλλογος Αγροτικής Νεολαίας Τριλόφου ο Άγιος Πρόδρομος, 
ιδρυθείς το 1930

. 

1332

Σύλλογος Αγροτικής Νεολαίας Πανοράματος Νέα Ζωή, ιδρυθείς το 1930
. 

1333

Αναμορφωτικός Σύλλογος Νέων Βασιλικών η Αναγέννησις, ιδρυθείς το 1933
. 

1334

Φιλοπροοδευτική Ένωσις Νέων και Νεανίδων Γεφύρας Θεσσαλονίκης, ιδρυθείσα το 
1934

. 

1335

Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου Περιφέρειας Λαγκαδά, ιδρυθείς το 1936
. 

1336

Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, ιδρυθείς το 1937
. 

1337

 
. 

 
6.1.1.2.9. Γυμναστική. 
 
 
Γυμναστικός Σύλλογος Ζεύς, στον Κολινδρό. Είχε 27 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο το 

Βασίλειο Κομπατσιάρη1338

Γυμναστικός Σύλλογος Αχιλλεύς, στο Δρυμό. Γίνονταν δεκτές και θήλεις. Είχε 21 
ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Αντώνιο Πανούση. Ιδρύθηκε στο δημοτικό σχολείο στις 21 
Αυγούστου 1927

. 

1339

Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφεύς, στο Λαγκαδά. Είχε 11 ιδρυτικά μέλη –23 
ως 27 ετών (εργατικών και μέσων στρωμάτων)–, πρόεδρο το Νικόλαο Καλλιφατίδη

. 

1340

Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος ο Αγροτικός Αστήρ Καπουτζήδων, ιδρυθείς 
το 1927, κομμουνιστικός (ομιλούμε περί αυτού στο κεφάλαιο για τον κομμουνισμό). 

. 

Γυμναστικός Σύλλογος Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου, ιδρυθείς το 1927. Πρόεδρος 
ήταν ο Νικόλαος Χατζηαντωνίου -ασβεστέμπορος1341

Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Λιτοχώρου, ιδρυθείς το 1928. Είχε 21 ιδρυτικά μέλη, 
πρόεδρο τον Ευάγγελο Μπιτσκάρη

. 

1342

                                                      
1326 Ibid., Νο 797, ημερομηνία αναγνώρισης 28-2-1927. Καταστατικόν, 5 pp. 

. 

1327 Ibid., Νο 887, ημερομηνία αναγνώρισης 3-2-1928. Καταστατικόν, 22-1-1928, 7 pp. 
1328 Ibid., Νο 987, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1928. 
1329 Ibid., Νο 1046, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1929. 
1330 Ibid., Νο 1074, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1929. 
1331 Ibid., Νο 1096, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1929. 
1332 Ibid., Νο 1175, ημερομηνία αναγνώρισης 25-10-1930. 
1333 Ibid., Νο 1179, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1930. 
1334 Ibid., Νο 1440, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1933. 
1335 Ibid., Νο 1559, ημερομηνία αναγνώρισης 24-5-1934. 
1336 Ibid., Νο 1769, ημερομηνία αναγνώρισης 3-9-1936. 
1337 Ibid., Νο 1869, ημερομηνία αναγνώρισης 30-12-1937. 
1338 Ibid., Νο 770, ημερομηνία αναγνώρισης 27-11-1926. 
1339 Ibid., Νο 840, ημερομηνία αναγνώρισης 15-10-1927. 
1340 Ibid., Νο 845, ημερομηνία αναγνώρισης 15-10-1927. 
1341 Ibid., Νο 869, ημερομηνία αναγνώρισης 3-12-1927. 
1342 Ibid., Νο 901, ημερομηνία αναγνώρισης 18-2-1928. 



Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης. Είχε 40 ιδρυτικά μέλη, πρόεδρο τον Αστέριο 
Παπατόλιο1343

Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Μακεδονικός, στο Κιλκίς. Είχε 29 ιδρυτικά μέλη, 
πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ιωσηφίδη

. 

1344

 
. 

Αμιγώς προσφυγικά, στους συνοικισμούς της πόλεως Θεσσαλονίκης και στην 
περιοχή των ανατολικών και νότιων περιχώρων, ήταν τα εξής. 

Αθλητικός Σύλλογος Μαραθών Νέον Κουρί [Καλαμαριάς]. Είχε 42 ιδρυτικά μέλη, 
πρόεδρο τον Αθανάσιο Σπυρόπουλο1345

Αθλητικός Όμιλος Κατιρλή. Είχε 7 ιδρυτικά μέλη (κάτοικοι Νέου Κατιρλή, στο 
Καραμπουρνάκι), πρόεδρο το Γεώργιο Γιοβάνογλου

.  

1346

Στον προσφυγικό συνοικισμό της Καλαμαριάς, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, 
ιδρύθηκε σωματείο με την επωνυμία Απόλλων

. 

1347

Γυμναστικός Σύλλογος Λαγκαδά ο Ολυμπιακός, ιδρυθείς το 1928

, με καταστατικούς σκοπούς αθλητικούς 
και μορφωτικούς.  

1348

Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Κολινδρού, ιδρυθείς το 1929
. 

1349

Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζαγκλιβερίου ο Μέγας Αλέξανδρος, ιδρυθείς το 1930
. 

1350

Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζαγκλιβερίου ο Ολυμπιακός, ιδρυθείς το 1930
. 

1351

Γυμναστικός Σύλλογος Σωχού ο Ηρακλής, ιδρυθείς το 1931
. 

1352

Μορφωτικός και Αθλητικός Σύλλογος Νέας Γωνιάς, ιδρυθείς το 1932
. 

1353

Αθλητική Ένωσις Καταχά Α.Ε.Κ., ιδρυθείσα το 1932
. 

1354

Αθλητικός Σύλλογος Γοργώπης Εθνικός, ιδρυθείς το 1933
. 

1355

Αθλητικόν Σωματείον Κουφαλίων Άρης, ιδρυθέν το 1938
. 

1356

 
. 

 
6.1.2. Διεκδικήσεις, αντίσταση στις διώξεις. 
 
 
6.1.2.1. Αγροτικά, επαγγελματικά, εργατικά. 
 
 
Οι αξιώσεις των χωρικών της περιοχής Θεσσαλονίκης για βελτίωση της μερίδας στην 

κατανομή του κοινωνικού πλούτου εκδηλώθηκαν, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κυρίως 
στα στρώματα των επαγγελματιών και εργατών του χωριού. Στον κοινωνικό χώρο των 
αγροτών, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, σε αντίθεση με τη συγκέντρωση της εργατικής τάξης 
στους χώρους δουλειάς και τις άλλες ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, 
χαρακτηρίζονταν από διασπορά και απομόνωση στην ατομική επιχείρηση, τον αγρό και τη 
στάνη, οι οποίες επέτειναν την αποχή από τη διεκδίκηση ευνοϊκής θέσης στην κοινωνική 
δομή. Τα αιτήματα προωθούνταν κατά κανόνα με μειλίχια τακτική, υποκείμενα σε 
                                                      
1343 Ibid., Νο 913, ημερομηνία αναγνώρισης 31-3-1928. 
1344 Ibid., Νο 971, ημερομηνία αναγνώρισης 27-10-1928. 
1345 Ibid., Νο 846, ημερομηνία αναγνώρισης 22-10-1927. 
1346 Ibid., Νο 969, ημερομηνία αναγνώρισης 6-10-1928. 
1347 Ibid., Νο 972, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Απόλλων, ημερομηνία αναγνώρισης 
27-10-1928. Είχε 27 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δημήτριος Σέρρεσλης (ibid.). 
1348 Ibid., Νο 973, ημερομηνία αναγνώρισης 28-9-1928. 
1349 Ibid., Νο 1037, ημερομηνία αναγνώρισης 5-5-1929. 
1350 Ibid., Νο 1123, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1930. 
1351 Ibid., Νο 1143, ημερομηνία αναγνώρισης 30-4-1930. 
1352 Ibid., Νο 1207, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1931. 
1353 Ibid., Νο 1357, ημερομηνία αναγνώρισης 5-5-1932. 
1354 Ibid., Νο 1341, ημερομηνία αναγνώρισης 2-4-1932. 
1355 Ibid., Νο 1436, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1933. 
1356 Ibid., Νο 1895, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1938. 



επεξεργασίες οι οποίες διαμορφώνονταν από τα επιτελεία των αστικών κομμάτων. 
Υιοθετώντας στάση πιο ανταγωνιστική, οι αγροτιστές και κομμουνιστές επιδίωξαν την 
προβολή αιτημάτων με ριζοσπαστικό περιεχόμενο και τη διοργάνωση επιθετικών ενεργειών 
που θα υποχρέωναν το κοινωνικό σύστημα να τα αποδεχθεί. Θα παραθέσουμε στοιχεία για 
τις κινητοποιήσεις των χωρικών στα κεφάλαια περί αγροτικού κόμματος και κομμουνιστικού 
κόμματος. 

Στην αλιεία, ισχυρό παραγωγικό κλάδο της εθνικής οικονομίας στον οποίο 
δραστηριοποιούνταν, στο Θερμαϊκό Κόλπο και τη Χαλκιδική, 4.000 άτομα, υπήρχαν σοβαρά 
προβλήματα, εκκρεμή στη διάρκεια της βενιζελικής τετραετίας 1928-1932 λόγω της κρίσης. 
Η σύγκρουση συμφερόντων με τους ιχθυεμπόρους ώθησε τους ψαράδες σε συσπείρωση. Με 
αποφάσεις συνελεύσεων, διαμαρτύρονταν για την εγκατάλειψή τους από τους αρμοδίους και 
προειδοποιούσαν για κινητοποιήσεις. Τον Αύγουστο 1934, κατατέθηκε εν τέλει στη βουλή 
από την κυβέρνηση Τσαλδάρη νομοσχέδιο για οργανισμό προστασίας αλιείας, με το οποίο 
ρυθμίζονταν οι όροι εργασίας και οι σχέσεις των εμπλεκόμενων στον κλάδο. Παρέμεναν σε 
εκκρεμότητα τα τοπικά θέματα της φορολογικής αφομοίωσης με την Παλαιά Ελλάδα 
(κατάργηση του φόρου αλιείας και του συστήματος ενοικίασης του δικαιώματος φόρου –
κατάλοιπο της οθωμανικής εποχής–), της ανέγερσης ιχθυαγοράς, του καθορισμού της θέσης 
της νέας ιχθυόσκαλας Θερμαϊκού (η παλαιά αποσυναρμολογήθηκε το καλοκαίρι του 1932 για 
διευθέτηση των πέριξ χώρων υπέρ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης). Επ’ αυτού, το 
σωματείο Ένωση Πλοιάρχων-Αλιέων Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής απείλησε, το Νοέμβριο 
1933, με «απεγνωσμένο απεργιακό αγώνα»1357.  Η από φαση του δήμου της πό λης για 
εγκατάσταση της ιχθυόσκαλας πέραν του Κήπου των Πριγκήπων (Μπεχτσινάρ) –στη δυτική 
έξοδο της πόλης– προξένησε την αντίδραση των αλιέων, οι οποίοι τόνισαν ότι ήταν μέρος 
ακατάλληλο και επικίνδυνο από άποψη ελλιμενισμού (οι ίδιοι προτιμούσαν ως χώρο την 
παραλία της πόλης από τη Σχολή Κωνσταντινίδου μέχρι το Λευκό Πύργο). Το 1934, 
εκλέχθηκε συντονιστικό όργανο (εκτελεστική επιτροπή) των αλιευτικών οργανώσεων 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής (μέλη Αριστ. Αλεξιάδης, Σοφ. Στάγγος, Νικ. 
Καρδαμύλας, Σωτ. Τρούπκος, Γεώρ. Παπαφλοράτος), το οποίο κατήγγειλε την ενέργεια των 
δημοτικών αρχών, εν αγνοία του ταμείου προστασίας αλιέων και των αμέσως 
ενδιαφερομένων. «Δηλώνουμε άπαξ και διά παντός ότι είμαστε υποχρεωμένοι, για να 
αμυνθούμε και να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία μας, να κατέλθουμε σε σκληρό 
αγώνα υπάρξεως, με τη συγκρότηση κατ’ αρχάς συλλαλητηρίου με τον κατάπλου ολόκληρου 
του αλιευτικού στόλου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την ημέρα που θα ορίσει η 
επιτροπή...1358» Σχετικώς, ο πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης δέχθηκε σε ακρόαση στο 
αεροδρόμιο, στις 27 Αυγούστου 1934, επιτροπή αλιέων, την οποία αποτελούσαν οι Αριστ. 
Αλεξιάδης πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής των αλιευτικών οργανώσεων 
Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, Ζέρβας πρόεδρος του αλιευτικού συνεταιρισμού Κουρή, Χρ. 
Αγγελόπουλος διευθυντής των αλιευτικών συνεταιρισμών, Παναγ. Αλεξιάδης1359. Οι πιέσεις, 
που ενισχύθηκαν από τη βενιζελική αντιπολίτευση, δεν απέδωσαν και η ιχθυόσκαλα 
μεταφέρθηκε το Σεπτέμβριο 1934 από τις προσωρινές εγκαταστάσεις της περιοχής Αλλατίνι 
σε νέες στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε κλίμα σκανδαλολογίας για υπερβολική δημοτική 
δαπάνη υλοποίησης του σχεδιασμού, για καταβολή ενοικίου στην ιδιοκτήτρια του χώρου της 
ιχθυαγοράς Μπεχτσινάρ. Οι καταγγελίες και διαμαρτυρίες της επιτροπής αγώνα των αλιέων 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής έπεσαν στο κενό1360

 
. 

Οι επαγγελματίες δέχθηκαν, στα χωριά και προσφυγικούς συνοικισμούς, ακτιβιστές –
μεμονωμένα πρόσωπα ή κομματικά στελέχη–, που τους εμψύχωναν για υιοθέτηση ομαδικού 
πνεύματος, εγκατάλειψη της πειθήνιας στάσης, ανυπακοή, αντίσταση στους κανόνες 
πειθαρχίας του κοινωνικού συστήματος. Όσοι δεν είχαν, όπισθεν, κομματικές καθοδηγήσεις, 
ώστε να προβάλουν επεξεργασμένες θέσεις με ευρύτερο ορίζοντα, συγκρούονταν μόνο για τα 
                                                      
1357 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 10-11-1933. 
1358 Ibid., 9-6-1934. 
1359 Ibid., 28-8-1934. 
1360 Ibid., 23-9-1934. 



συντεχνιακά αιτήματα. Σε ένα σταχυολόγημα, οι αυτοκινητιστές Ασβεστοχωρίου ζητούσαν 
το 1929, μέσω της ομοσπονδίας αυτοκινητιστών Βορείου Ελλάδος, αύξηση της τιμής των 
εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση της γραμμής μεταξύ πόλεως και χωριού, επειδή 
διπλασιάσθηκαν τα διόδια επί της συγκοινωνίας1361. Το 1931, επιτροπή των 
μικροεπαγγελματιών των κοινοτήτων της Χαλκιδικής επισκέφθηκε τον υπουργό εθνικής 
οικονομίας, Νικόλαο Αβραάμ, στην Αθήνα, και ζήτησε την αναστολή των χρεών τους, διότι 
λόγω επικείμενου διακανονισμού των χρεών (αναστολή) των αγροτών προσφύγων, οι ίδιοι θα 
βρίσκονταν σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εμπόρους. Ο 
υπουργός απάντησε γενικόλογα, με υποσχέσεις ότι εν ευθέτω χρόνω θα ληφθεί μέριμνα1362. 
Τον Απρίλιο 1932, επιτροπή αναπήρων διαμαρτυρήθηκε στο γενικό διοικητή Μακεδονίας Σ. 
Γονατά διότι, μετά από διαταγή του, επετράπη, εις βάρος ενός αναπήρου, ιδιοκτήτη 
περιπτέρου στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου, η πώληση ειδών παντοπωλείου από παντοπώλες 
μη αναπήρους που περιφέρονταν ελεύθερα ανάμεσα στους ασθενείς1363. Τον Ιανουάριο 1933, 
οι μικροεπιχειρηματίες κάτοχοι υποστέγων επί της ακτής Τουρισμού (ακτή Περαίας, Νέων 
Επιβατών και Αγίας Τριάδας) συνέστησαν επιτροπή, η οποία διαμαρτυρήθηκε στη γενική 
διοίκηση Μακεδονίας για τον εξαναγκασμό τους, με τηλεγραφικές προσκλήσεις των 
αρμοδίων Τουρισμού και Αεροπορικής Άμυνας, να μεταβαίνουν από τους προσφυγικούς 
οικισμούς στην πόλη για την καταβολή των ενοικίων για την ακτή1364. Το καλοκαίρι του 
1933, επιτροπές προσφύγων των ανωτέρω παράλιων συνοικισμών μετέφεραν στη γενική 
διοίκηση το κλίμα εξέγερσης στην περιοχή για τις σκέψεις του Τουρισμού να ενοικιάσει 
καμπίνες και υπόστεγα στην ακτή σε έκταση που δεν του ανήκε και να αποκλείσει εντελώς τη 
θάλασσα, προς ζημία των κατοίκων1365. Σε μία εξαίρεση στο πνεύμα μετριοπάθειας και 
συνδιαλλαγής, συνέβησαν στο Ασβεστοχώριον, στις 23 Απριλίου 1933, σοβαρότατα 
επεισόδια με αφορμή το ζήτημα των μεταφορικών των προϊόντων των ασβεστοκαμίνων. Στο 
παρελθόν –στη δεκαετία 1920–, παράρτημα του σωματείου καρραγωγέων της Θεσσαλονίκης 
(οργάνωση με 1.600 μέλη, που ανήκε στο ρεφορμιστικό Πανεργατικό Κέντρο –
ανταγωνιστικό προς τους κομμουνιστές–) βρισκόταν εν λειτουργία στο χωριό, προωθώντας 
συμφωνίες ρύθμισης της μεταφοράς του ασβέστη στην πόλη, με πληρωμή ανά οκά 
μεταφερόμενου προϊόντος1366. Στην εν λόγω φάση, οι καρραγωγείς κήρυξαν απεργία εξαιτίας 
της ανένδοτης στάσης των εργοστασιαρχών, οι οποίοι δεν εννοούσαν να αυξήσουν τα 
μεταφορικά ούτε κατά ένα λεπτό. Τάχθηκαν αλληλέγγυοι στην απεργία οι άλλοι 
επαγγελματίες του Ασβεστοχωρίου. Τη νύκτα, οι απεργοί περικύκλωσαν τα εργοστάσια, 
άναψαν φωτιές λόγω του ψύχους και παρέμειναν εκφοβίζοντας με λυντσάρισμα όποιον θα 
επιχειρούσε να μεταφέρει άσβεστο στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί της επόμενης μέρας, 
συγκεντρωθέντες επαγγελματίες, μαζί με εργάτες, απειλούσαν να κατέλθουν σύσσωμοι στη 
Θεσσαλονίκη, στο γενικό διοικητή Φ. Δραγούμη, για να αναπτύξουν τα αιτήματά τους. Η 
τοπική δύναμη της χωροφυλακής αποδείχθηκε ανίκανη να κατευνάσει τους εξεγερμένους. 
Με συγκατάθεση του Δραγούμη, μετέβη στο χωριό ο γενικός γραμματέας Λεοντίδης για να 
βρει συμβιβαστική λύση1367

 
. 

Στους κύκλους των εργατών στην ύπαιθρο, το διεκδικητικό κίνημα επηρεαζόταν από 
τις ενέργειες των συνδικάτων της πόλης. Σε μία συλλογή περιστατικών, το κοινό γνώρισμα, 
εμφανές στις κινητοποιήσεις, ήταν η μαχητικότητα όσων συμμετείχαν. Στο Ασβεστοχώριον, 
τον Απρίλιο 1922, ζητήθηκαν, σε απεργία, ημερήσιο ωράριο 9 ωρών εργασίας, αυξήσεις 
ημερομισθίων τεχνιτών και μιναδόρων, ύψος ημερομισθίων ασβεστεργατών 16-23 δραχμές, 
Κυριακή αργία. Συμπαραστάθηκαν οι αγωγιάτες καρραγωγείς, προβάλλοντας δικά τους 

                                                      
1361 Cf. Ταχυδρόμος, 29-3-1929. 
1362 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-9-1931. 
1363 Ibid., 4-4-1932. 
1364 Ibid., 31-1-1933. 
1365 Ibid., 19-6-1933. 
1366 Ibid., 3,7-9-1926 
1367 Ibid., 24-4-1933. 



αιτήματα για αυξήσεις στα αγωγιάτικα από το χωριό στην πόλη1368. Όπισθεν, υποστήριζε την 
απεργία το κομμουνιστικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης1369

Οι καπνεργάτες στα χωριά ήταν ενταγμένοι στο επιτελικό σχέδιο των κομμουνιστών 
για συμβολή του συνδικαλισμού στον πολιτικό στόχο ανατροπής του κοινωνικού 
συστήματος. Τα περιστατικά κινητοποιήσεων ήταν απανωτά κατά τα χρόνια μέχρι το 1928, 
μετά περιορίσθηκαν, με συρρίκνωση των συνδικαλισμένων συνεπεία των διώξεων. 
Συμμετείχε (από πολύ νωρίς, από το 1920), χρεωμένος με τη συνδικαλιστική δουλειά από το 
κομμουνιστικό κόμμα, ο Αλέξανδρος Φιτσιώρης, από το Σέδες [Θέρμη]

. 

1370. Το 1925, ως 
στέλεχος της Διεθνούς Καπνεργατικής Ένωσης, αναζητούσε ανθρώπους να λάβουν μέρος 
στην διοίκηση του σωματείου (απέφευγαν όλοι, λόγω του αδιεξόδου από τη γενίκευση της 
ανεργίας)1371. Το 1926, στο καπνομάγαζο του Καραγιαννίδη, στη Θεσσαλονίκη, επεισόδια –
συνέχεια άλλων συγκρούσεων– εκτυλίχθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν ο εργοδότης 
ειδοποίησε το προσωπικό ότι κλείνει την επιχείρηση, για να μεταφέρει τη δουλειά στο Σέδες 
και αλλού1372. Ο καπνέμπορος διέθετε επαφές με χωρικούς, καπνοπαραγωγούς, οι οποίοι, 
απασχολώντας ως εποχιακοί εργοδότες –κατά την πρωτογενή επεξεργασία των καπνοφύλλων 
στα χωριά– επαγγελματίες (ειδικευμένους) καπνεργάτες, είχαν διαμορφώσει μία «πιάτσα» 
στα μεροκάματα που κατέβαλλαν [συνομολογημένη στάση για την ισορροπία στην 
προσφορά και ζήτηση εργασίας] 10 δραχμές φτηνότερα σε σύγκριση με τις αμοιβές στη 
δευτερογενή επεξεργασία στην πόλη. Οι μικροί καπνέμποροι ήταν επιδεκτικοί σε αξιοποίηση 
ευκαιριών συμπίεσης του κόστους παραγωγής και ο Καραγιαννίδης, εκτιμώντας τη 
συγκεκριμένη δυνατότητα, αντιμετώπισε το πλεονέκτημα θετικά. Αστυνομικά μέτρα 
ελήφθησαν για αποτροπή σκηνών, δύναμη στάλθηκε για να φρουρήσει το καπνομάγαζο1373. 
Το 1927, άνεργοι καπνεργάτες του Σωχού, μέλη του σωματείου Καπνεργατών Σωχού η 
Ευδαιμονία (φιλοκομμουνιστικό, με παραρτήματα στα γύρω χωριά), πήγαν, στις 3 
Αυγούστου, να αναλάβουν δουλειά με το ζόρι στο τοπικό κατάστημα Σανδάλη. 
Συνελήφθησαν, παραπέμφθηκαν, απαλλάχθηκαν1374. Σε συνέδριο της ομοσπονδίας 
καπνεργατών, στις 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 1927, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν, από την εγγύς ύπαιθρο περιοχή, αντιπρόσωποι από το Κιλκίς 
και Σωχό. Έλαβαν αποφάσεις ενάντια στο οκατζιλίκι [αμοιβή ανά οκά επεξεργασμένου 
καπνού]1375. Στην καπνεργατική απεργιακή εξέγερση το 1928, δεν μετείχαν εξαρχής οι 
εργάτες σε μικρά μέρη. Το επιπλέον πλεονέκτημα των καπνεμπόρων, όπως αποδείχθηκε, 
ήταν η αδράνεια σε αυτούς τους χώρους, η έλλειψη συνάφειας με τις ζυμώσεις, η κακή 
πληροφόρηση. Τον Ιούνιο 1928, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με τους 
καπνεμπόρους και την εργατική υποχώρηση στις πόλεις, συνεχιζόταν η απεργία στον 
Πολύγυρο, Κιλκίς, Σωχό1376

Στα μεταλλεία Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, προσπάθειες εις μάτην των 
κομμουνιστών από το 1922, με επισκέψεις στελεχών στον Ίσβορο [Στρατονίκη] και 
ενθάρρυνση για εξέγερση, είχαν συνέχεια με την προσχώρηση του σωματείου μεταλλωρύχων 
στο Πανεργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (δευτεροβάθμια οργάνωση –ρεφορμιστές–) και 
δραστηριοποίηση με αιτήματα μόνο οικονομικά. Τον Ιανουάριο 1929, βρισκόταν εν εξελίξει 
απεργία στη Στρατονίκη για το ύψος των ημερομισθίων, που προκάλεσε απολύσεις και 
συλλήψεις 7 απεργών. Η εταιρεία απειλούσε να κλείσει τα μεταλλεία οριστικά εάν δεν 
επέστρεφαν οι εργάτες στη δουλειά

. 

1377

                                                      
1368 Ibid., 8-4-1922. 

. Οι απεργοί δεν κάμφθηκαν (αντιθέτως, 

1369 Ibid., 11-4-1922. 
1370 Cf. Ριζοσπάστης, 22-9-1920. 
1371 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-9, 18-10, 30-12-1925. 
1372 Cf. Μακεδονικά Νέα, 29-12-1926. 
1373 Ibid., 29-12-1926. 
1374 Cf. Αρχείο Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, Ποινικαί Αποφάσεις, 1927, Νο 3625, 26-9-
1927. 
1375 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5,6,7-9-1927. 
1376 Ibid., 17-6-1928. Μακεδονικά Νέα, 18,22,25-6-1928. 
1377 Cf. Ταχυδρόμος, 7 έως 10-1-1929. 



προειδοποίησαν ότι εάν δεν επαναπροσλαμβάνονταν οι απολυμένο ι,  η απεργία θα 
συνεχιζόταν επ’ αόριστον). Με επέμβαση του Πανεργατικού Κέντρου (ενέργειες προς τις 
αρχές), επιτεύχθηκε η αποφυλάκιση των συλληφθέντων. Καταδικάσθηκε το ενδιαφέρον του 
«εργατοκομμουνιστικού κέντρου», που «... απρόσκλητο σπεύδει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του για να χρωματίσει τον αγώνα των εργατών σαν κομμουνιστικό κίνημα»1378. Το 
Πανεργατικό Κέντρο συζήτησε την οικτρή κατάσταση των μεταλλωρύχων, μελών του 
συνδικάτου και ανοργάνωτων εργατών μετάλλου στο Βάβδο και Γερακινή. Στις 10 
Ιανουαρίου 1929, κάλεσε γενική συνέλευση των συμβουλίων όλων των σωματείων-μελών 
του, με μοναδικό θέμα την απεργία. Ο γενικός γραμματέας Λεωνίδας Μάου αναφέρθηκε στα 
αίτια της απεργίας και στις προσπάθειες των κομμουνιστών να εκμεταλλευθούν την 
κατάσταση. Κάλεσε όλα τα συμβούλια να ταχθούν αλληλέγγυα με τους απεργούς. Το μέλος 
της διοίκησης Φώτης Μορφίδης αναφέρθηκε στις ενέργειες της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος (ρεφορμιστές) σχετικά με τα προβλήματα της σύγκρουσης. 
Επικροτήθηκαν οι ενέργειες διαβήματος στο γενικό διοικητή για επαναπρόσληψη των 
απολυμένων και αποστολής τηλεγραφημάτων διαμαρτυρίας προς το υπουργείο εθνικής 
οικονομίας και τη Γενική Συνομοσπονδία για την κακοπιστία της εταιρείας1379. Στη 
Χαλκιδική, οι κοινότητες έσπευσαν στο πλευρό των απεργών1380. Σοβαρά επεισόδια 
εξελίχθηκαν στη Στρατονίκη και άλλα χωριά, στη διάρκεια συλλαλητηρίων συμπαράστασης. 
Στις 16 Ιανουαρίου, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Στρατονίκης πάνω από τρεις χιλιάδες 
χωρικοί, με συμμετοχή αντιπροσωπειών άλλων κοινοτήτων, και, σε κλίμα αναβρασμού, 
διαδήλωσαν την αντίθεση στην αδιάλλακτη στάση της διεύθυνσης των μεταλλείων 
(απόρριψη των διαιτητικών προτάσεων του υπουργείου εθνικής οικονομίας). Η επέμβαση της 
αστυνομίας για διάλυση της συγκέντρωσης δημιούργησε προς στιγμήν πανικό. Η κατάσταση 
χαρακτηρίσθηκε ως άκρως επικίνδυνη. Στο Νεοχώρι, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας των κατοίκων υπέρ των απεργών, ο πρόεδρος της κοινότητας αρνήθηκε να 
υπογράψει το ψήφισμα και αποδοκιμάσθηκε από τους κατοίκους, με φωνές για παραίτησή 
του1381. Η συνέχεια της απεργίας έλαβε οξύτατη μορφή. Πείνα κατέβαλλε τους 
μεταλλωρύχους εξαιτίας του αποκλεισμού τροφίμων («δεν διανεμήθηκε ψωμί επί ένα 
τριήμερο»). Το Πανεργατικό Κέντρο διενήργησε έρανο υπέρ αυτών και απηύθυνε έκκληση 
προς τη Γενική Συνομοσπονδία για οικονομική ενίσχυση. Συμπλοκές, στις 23 Ιανουαρίου 
1929, στη Στρατονίκη μεταξύ απεργών και χωροφυλακής κατέληξαν σε σύλληψη δύο 
απεργών. Κατά τη μεταγωγή τους στον Πολύγυρο, ξυλοκοπήθηκαν. Τακτική τρομοκράτησης 
υιοθετήθηκε από τα αστυνομικά όργανα1382. Μετά από διαιτητική επέμβαση των αρχών για 
τον τερματισμό της αντιδικίας και μετάβαση του νομάρχη Χαλκιδικής στη Στρατονίκη για 
συμβιβασμό εταιρείας και απεργών, αναγγέλθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 1929 η λήξη της 
απεργίας1383. Στα μεθεόρτια, κινήθηκε δικαστική δίωξη κατά των πρωταιτίων. Δικηγόροι του 
Πανεργατικού Κέντρου έσπευσαν από τη Θεσσαλονίκη στο πλημμελειοδικείο Πολυγύρου. 
Καταδικάστηκαν, στις 8 Φεβρουαρίου 1929, ο πρόεδρος του σωματείου Συνάθης και οι 
εργάτες Γερμανός, Συρόπουλος και Καρακατσούλης σε δυόμισυ μήνες φυλάκιση. Η 
Συνομοσπονδία έστειλε τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, ο γραμματέας 
του Πανεργατικού Κέντρου παρουσιάσθηκε στο γενικό διοικητή Π. Καλλιδόπουλο και 
διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός1384

                                                      
1378 Ibid., 10-1-1929. 

. Η κατάσταση στα μεταλλεία δεν καταπραΰνθηκε. Το 
Μάρτιο 1929, επιτροπή εργατών της εταιρείας μεταλλείων Βάβδου ζήτησε την επέμβαση του 
γενικού διοικητή Καλλιδόπουλου διότι δεν είχαν καταβληθεί οι αμοιβές επί τρεις μήνες. Η 
κατακράτηση δεδουλευμένων ημερομισθίων συνεχίσθηκε έως το Μάιο και ο Καλλιδόπουλος 
ανέθεσε επιτέλους στον επόπτη εργασίας να βρει τον αντιπρόσωπο της επιχείρησης για να 

1379 Ibid., 11-1-1929. 
1380 Ibid., 13-1-1929. 
1381 Ibid., 17-1-1929. 
1382 Ibid., 19 έως 27-1-1929. 
1383 Ibid., 27-1, 2-2-1929. 
1384 Ibid., 9-2-1929. 



συζητήσουν τα εργατικά παράπονα1385. Έως τον Ιούλιο 1929, η διεύθυνση των μεταλλείων 
Στρατονίκης εξακολουθούσε να συντηρεί εκκρεμή την υπόθεση της αποζημίωσης της χήρας 
Τσινίκα. Συνεχιζόταν η ίδια αταξία στις πληρωμές των εργατών1386. Η εταιρεία δημοσίευσε 
απάντηση ότι προσέφερε τις μεγαλύτερες αμοιβές από όλες τις συναφείς επιχειρήσεις (τα 
καθαρά ημερομίσθια που χορηγούνταν στους μεταλλωρύχους ήταν για τους επικεφαλής 
ημερησίως 55 δραχμές, ξυλοδέτες 52, μιναδόρους Α΄ 49, μιναδόρους Β΄ 47, μπαζαδόρους 41, 
εξωτερικούς 35)1387. Στο σύνδεσμο μεταλλωρύχων Στρατονίκης, σε αρχαιρεσίες στις 8 
Αυγούστου 1929, εξελέγησαν οι Στέργιος Σεργιώτης πρόεδρος, Χρήστος Παράσχος 
αντιπρόεδρος, Β. Βασιλείου γραμματέας1388. Το Πανεργατικό Κέντρο επιμήκυνε την τακτική 
πλατωνικών διαμαρτυριών προς τη γενική διοίκηση Μακεδονίας, με υπομνήματα για 
σύσταση επιτροπής προς εξέταση των καταγγελθέντων ζητημάτων σε βάρος των εργοδοτών, 
επιθεώρηση των μεταλλείων με αποστολή μηχανικού, εφαρμογή των κανονισμών, έλεγχο της 
βάναυσης συμπεριφοράς των επιστατών1389. Σε άλλες επιχειρήσεις εξόρυξης, οι συνθήκες 
ήταν παρεμφερείς. Στο Ασβεστοχώριον, εμφανίζονταν συνεχώς τριβές μεταξύ εργατών και 
εταιρειών1390. Σε μία περίπτωση, το 1936, επιτροπή λατόμων των επιχειρήσεων εξόρυξης του 
χωριού διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον των εργοδοτών, «οι οποίοι εφαρμόζουν κάθε μέτρο 
για την εκμετάλλευση των εργατών και για τον περιορισμό των πόρων της ζωής τους»1391

Το κίνημα ανέργων, το οποίο τροφοδοτήθηκε, στην οικονομική κρίση μετά το 1929, 
από τις μάζες των προσφύγων στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης και στα χωριά, 
συνάντησε οργανωτική υποστήριξη από τα πολιτικά κόμματα και τις κοινωνικές οργανώσεις. 
Στην Καλαμαριά, Κουρή, Κατιρλή, Νέον Ρύσιον, Νέα Κρήνη, δέχθηκε οργανωτική 
συμπαράσταση, το 1931, από την Πανπροσφυγική Ένωση. Μετά από επεισόδια, στις 19 
Δεκεμβρίου 1931, μεταξύ ανέργων και αστυνομικών οργάνων, το συμβούλιο του σωματείου, 
εκπροσωπώντας τους ενδιαφερομένους, υπέβαλε στο δήμαρχο Χ. Βαμβακά αιτήματα για 
δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ανέγερσης νέων οικισμών και αποπεράτωσης του 
νέου σχολικού κτιρίου, επίσης για παραχώρηση του ευεργετήματος της παροχής καυσίμου 
ύλης και φαρμάκων και για δικαίωμα νοσηλείας στο τοπικό νοσοκομείο

. 

1392. Στη Χαλκιδική, 
το 1934, ο βουλευτής Αθ. Τανούλας (του Αγροτικού Κόμματος, συνεργαζόμενος με τους 
Λαϊκούς) επισήμανε το γεγονός ότι τα κατασκευαστικά έργα (οδοποιία) είχαν αναδείξει ένα 
άλλο σημαντικό πρόβλημα της περιοχής, την αθρόα προσφορά εργατικών χειρών τοπικώς 
από τους φτωχούς χωρικούς και τους αγρότες εποχιακούς ανέργους, που οδήγησε σε 
ανάλγητη εκμετάλλευσή τους από τους εργολάβους, με καταβολή τιποτένιων ημερομισθίων 
30-35 δραχμών για δεκάωρη και ενδεκάωρη εργασία1393. Το Αγροτικό Κόμμα έσπευσε, το 
1936, σε ενίσχυση των χωρικών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο χωριό Βαρβάρα ως εργάτες 
οικοδόμοι στην ανέγερση οικίσκων σεισμοπαθών και, απλήρωτοι επί δύο εβδομάδες, 
απεργούσαν από τις 24 Ιουνίου 1936 επ’ αόριστον. Η γενική διοίκηση (υπουργός Ν. 
Τσίπουρας) ανταποκρίθηκε σε σχετικό υπόμνημα με διαβεβαίωση για άμεση αποστολή 
πιστώσεων ώστε να μη διακοπούν οι εργασίες και να πληρωθούν οι εργάτες1394

 
. 

 
6.1.2.2. Κοινωνική πρόνοια. 
 
 

                                                      
1385 Ibid., 27-3, 2-5-1929. 
1386 Ibid., 22-7-1929. 
1387 Cf. Το Φως, 13-8-1928. Ταχυδρόμος, 14-8-1929. 
1388 Cf. Ταχυδρόμος, 9-8-1929. 
1389 Ibid., 19,23-8, 2-9-1929. 
1390 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-4-1933. 
1391 Cf. Μακεδονία, 27-7-1936. 
1392 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-12-1931. 
1393 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 20,25-4-1934. 
1394 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-6-1936. 



Η οθωμανική παράδοση είχε ίχνη –από το 18ο αιώνα– από την παλαιά κοινοτική 
δραστηριότητα συγκρότησης συνεταιρισμών, την αυτοτελή διοικητική και οικονομική 
ομοσπονδία στα Μαντεμοχώρια που συνοδευόταν από την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Το 
σωματειακό κίνημα διευκολύνθηκε, στο πλαίσιο των αστικών θεσμών, από την ανάπτυξη 
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα1395. Η κοινωνική ασφάλιση,  πο υ είχε αναπτυχθεί στην 
Παλαιά Ελλάδα νωρίς, έλαβε επίσης ώθηση στην περιοχή Θεσσαλονίκης μετά το 19141396. 
Τα γενικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής πρόνοιας κατά το διάστημα 1914-1922, 
συνδεόμενα με την αλματώδη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και την προοδευτικά ενεργή 
ανάμιξη του κράτους και δημιουργία διοικητικών φορέων για προγραμματισμό και άσκηση 
κοινωνικής προστασίας, ήταν η επικράτηση της ιδρυματικής μορφής περίθαλψης, με 
χαρακτήρα επείγουσας ανακούφισης, επίσης η δραστηριότητα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων 
ιδιωτικού δικαίου (σωματεία φιλανθρωπικά) ή δημοσίου δικαίου (ΠΙΚΠΑ, Ερυθρός 
Σταυρός). Η εκκλησία είχε περιορισμένη δράση με ενοριακές μονάδες, ο τομέας της 
αυτοδιοίκησης υστέρησε λόγω έλλειψης πόρων. Η νο μο θεσία περί κοινωνικής ασφάλισης 
μετά το 1922 έδωσε ώθηση στην ίδρυση κλαδικών ταμείων ασφάλισης με πρώτο το ταμείο 
καπνεργατών (ΤΑΠΚ), το 19251397

Η κοινωνική ασφάλιση στον κλάδο του καπνού στην περιοχή Θεσσαλονίκης –τόπο 
παραγωγής και επεξεργασίας του προϊόντος– αποτέλεσε ένα εκ των σημείων αναφοράς του 
εργατικού κινήματος. Η ύπαρξη εκτεταμένου στρώματος εργατών του καπνού, υποκείμενων 
σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας (στα καπνομάγαζα, σε κλειστούς χώρους –ανήλιους και 
υγρούς, για την προστασία των καπνοφύλλων–) και άθλιους όρους διαβίωσης, συνδεόταν με 
την αυξημένη διάδοση της φυματίωσης, εν είδει επαγγελματικής ασθένειας. Η επιλογή του 
όρους Χορτιάτη ως τόπου περίθαλψης για την αντιμετώπιση της νόσου συνδέθηκε με 
εργατικές πιέσεις για ανάπτυξη υποδομής πρόσφορης για μακρά διαμονή των φθισικών 
καπνεργατών. Οι κρατικές υπηρεσίες (Γραφείον Προστασίας Καπνού) και το ασφαλιστικό 
ταμείο (ΤΑΚ) αναγκάσθηκαν να ανταποκριθούν και, το Δεκέμβριο 1926, περατώθηκαν τα 
προκαταρκτικά για την ανέγερση καπνεργατικού περιπτέρου [παράγκα] εντός του οικοπέδου 
του φθισιατρείου Ασβεστοχωρίου

.  

1398. Το Φεβρουάριο 1927, με νέες ενέργειες το ΤΑΚ 
προώθησε τον προγραμματισμό οικοδόμησης 10 τετράκλινων δωματίων1399. Τον Απρίλιο 
1927, το καπνεργατικό περίπτερο περατώθηκε, ανεβάζοντας –μαζί με τις άλλες κατασκευές– 
τη συνολική δύναμη του αναρρωτηρίου Ασβεστοχωρίου από τις 230 στις 370 κλίνες1400

                                                      
1395 Οι κυριώτερες εξελίξεις ήταν ο νόμος 251/1914 «περί υγιεινής και ωρών εργασίας των 
εργατών» και επόμενοι τροποιητικοί (ν.2016/1920, ν.2193/1923, ν.2943/1922), ο ν.551/1914 
«περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή 
υπαλλήλων», ο ν.2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως εργατών και ιδιωτικών 
υπαλλήλων», ο ν.2193/1920 «περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων» (ηλικία, χρονικό όριο 
εργασίας, άδειες και λοιπά), και επόμενοι τροποιητικοί (ν.2943/1923, ν.2271/1925), το 
διάταγμα (25-4-1913) «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών εν τοις εργοστασίοις, 
εργαστηρίοις, καταστήμασι, κλπ.», ο νόμος 1912 «περί πληρωμής ημερομισθίων εργατών» 
(διατυπώσεις πληρωμής μισθού) με τροποποιήσεις στο ν.185/1914, cf. Μαστρογιάννης, 
Ιστορία..., op. cit., pp. 106-108, 309-310. 

. Η 
μέριμνα για προστασία των εργατών (κατ’ άλλους, ευκαιρία για κομμουνιστική 
δραστηριοποίηση με σκοπό τη δημιουργία ρωγμής στο κοινωνικό σύστημα) οδήγησε το ΚΚΕ 

1396 Επρόκειτο για το ν.281/1914 «περί σωματείων», τις διατάξεις «περί αλληλοβοηθητικών 
ταμείων» για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα νόσου, τραυμάτων, πρόσκαιρης 
ανικανότητας, τεκνοποιία, ανεργία, κηδεία, σύνταξη. Θεσμοθετήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα 
για τους καπνεργάτες, με το ΤΑΠΚ, το 1925. Με το ν.551/1915 καθιερώθηκε η ατομική 
ευθύνη του εργοδότη για αποζημίωση ατυχήματος στην εργασία (ibid., pp. 314-316). 
1397 Σταθμός ήταν η εφαρμογή του ν.2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως εργατών και 
ιδιωτικών υπαλλήλων» (και στις χήρες συζύγους και τέκνα τους), ibid., pp. 309-321, 369-
370, 422. 
1398 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4,5-12-1926. 
1399 Cf. Μακεδονικά Νέα, 4-2-1927. 
1400 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-4-1927. 



στην ίδρυση σωματείου. Ο Σύλλογος Φυματικών και Προφυματικών Εργατών και Εργατριών 
Καπνού, ιδρυθείς στις 3 Οκτωβρίου 1927, είχε καταστατικό σκοπό την περίθαλψη των μελών 
στο σανατόριο. Εγγράφονταν ως μέλη οι πάσχοντες μόνο. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Α. 
Καραθανάσης, Δ. Καραθανάσης, Α. Κουρέντας, Μιχαήλ Μηχαϊλίδης, Δ. Τσακίρης, Π. 
Πετρόπουλος, Βασίλειος Παπαδημητρίου, Δημοσθένης Σουκλαμάς, Δημήτριος Μπανάκας, 
Απόστολος Βασιλείου, Παναγιώτης Ψαθάς, Αύγ. Φαρμάκης, Σ. Χαντζάκος, Κ. Κουτσένης, 
Α. Μακρομάτης, Αβραάμ Μπελέλης. Στο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκαν γραμματέας ο 
Βασίλειος Παπαδημητρίου, ταμίας ο Δημήτριος Μπανάκας, σύμβουλοι οι Δημοσθένης 
Σουκλαμάς, Απόστολος Βασιλείου, Παναγιώτης Ψαθάς, και στην εξελεγκτική επιτροπή οι 
Αβραάμ Μπελέλης, Αύγ. Φαρμάκης1401. Το 1931, ιδρύθηκε άλλο σωματείο, ο Σύνδεσμος 
Κλινικής Φυματικών Σανατορίου Ασβεστοχωρίου1402. Οι κομμουνιστικές διεκδικήσεις 
στρέφονταν κατά της γραφειοκρατίας του ΤΑΚ (μη άμεση εκτέλεση των ιατρικών συνταγών 
από το ταμείο)1403 και του προσφερόμενου επιπέδου περίθαλψης. Σε μία καταγγελία, το 
Σεπτέμβριο 1928, το σανατόριο περιγραφόταν ως «τάφος των ζωντανών», απελπιστικής 
κατάστασης, με τροφή κάκιστη (γάλα 25 δράμια ημερησίως, κεφτέδες «φκιασμένοι από 
μέταλλο» [σκληροί], κρέας «από βώδια που οργώσανε ολόκληρη την Ελλάδα»). Η 
περίθαλψη ήταν ελλιπής (οι γιατροί εξέταζαν τους ασθενείς εξ αποστάσεως), η καθαριότης 
ελεεινή (αποχωρητήρια βρώμικα, πτύελα, σκουπίδια). Το ταμείο ΤΑΚ –σύμφωνα με τους 
κομμουνιστές–, με τα εκατομμύρια έσοδα, αντί της παροχής σωστής φροντίδας ξόδευε τους 
πόρους για παχυλούς μισθούς υπαλλήλων πρώην απότακτων αξιωματικών1404

Οι διεκδικήσεις των καπνεργατών στα θεσμικά ζητήματα οδήγησαν σε μία συνεχή 
τριβή με το ΤΑΚ, με προδιαγεγραμμένο τέλος (το κράτος ήταν αποφασισμένο να εξαρθρώσει 
τον εργατικό έλεγχο στον κλάδο). Σε συνεδρίαση της διοίκησης του ταμείου στις 14 Μαΐου 
1927 (συμμετείχαν, καταστατικά, εργατικοί αντιπρόσωποι), αποφασίσθηκε η απόρριψη των 
ψηφισμάτων των μετόχων [καπνεργάτες] περί αποκήρυξης της διοίκησης. Δεν έγινε δεκτό ως 
μέλος το σωματείο Σωχού [κομμουνιστές], εγκρίθηκε έγγραφο της κυβέρνησης για διορισμό 
υπαλλήλων του ΤΑΚ με αρμοδιότητα την επίβλεψη εφαρμογής των διατάξεων του ταμείου 
στα κέντρα επεξεργασίας. Οι παριστάμενοι εργάτες μέλη της διοίκησης κατέθεσαν 
αντιπρόταση για εκλογή επιτροπών εξ αμίσθων (σημείο-κλειδί –έλεγχος όχι από 
διορισμένους αλλά από αιρετούς–), η οποία απορρίφθηκε. Οι θιγόμενοι αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας

. 

1405. Ψηφίσματα συντάχθηκαν, σε συνελεύσεις των 
πρωτοβάθμιων καπνεργατικών σωματείων σε μακεδονικές πόλεις και χωριά –μεταξύ αυτών 
τη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Σωχό–, κατά του διοικητικού συμβουλίου 
[πλειοψηφούσα ομάδα] του ΤΑΚ με αποδέκτη το υπουργείο εθνικής οικονομίας1406

 
. 

 
6.1.2.3. Αιτήματα κρατικών υπαλλήλων. 
 
 
Ως εκ της φύσεως της εξάρτησης και της ευάλωτης θέσης, οι υπάλληλοι του κράτους, 

αδυνατώντας να τηρήσουν αποφασιστική συνδικαλιστική στάση, περιορίζονταν σε 
διεκδικήσεις χαμηλής έντασης. Οι διορισμένοι στην περιοχή Θεσσαλονίκης ακολουθούσαν 
το ρεύμα. Τα συνέδρια των συνδικαλιστικών οργάνων ήταν βήμα διατύπωσης αιτημάτων. 
                                                      
1401 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 848, 
ημερομηνία αναγνώρισης 22-10-1927. Καταστατικόν, 3-10-1927, 1 p. 
1402 Ibid., Νο 1253, ημερομηνία αναγνώρισης 10-7-1931. 
1403 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-1-1928. Ριζοσπάστης, 15-1-1928. 
1404 Cf. Ριζοσπάστης, 29-9-1928. 
1405 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-5-1927. 
1406 Cf. Το Φως, 19-5-1927. Τα υπόλοιπα μέρη της Μακεδονίας-Θράκης ήταν η Κομοτινή, 
Κιμμέρια, Ξάνθη, Καβάλα, Πράβι, Μεσορώπη, Δοξάτο, Τσατάλτζα, Δράμα, Προσωτσάνη, 
Ροδολείβος, Κιούπκιοϊ [Πρώτη Σερρών], Χρυσούπολις, Αλιστράτη, Βέτερνα [Βέτρινα (Νέο 
Πετρίτσι)], Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Σέρρες, Κοζάνη, Σιάτιστα, Τσαρίτσανη (επαρχίας 
Ελασσόνας). Περιλαμβάνονταν 21 άλλα σωματεία της Παλαιάς Ελλάδας (ibid.). 



Ανατρέχοντας σε σκόρπια γεγονότα, στο 11ο Τακτικό Πανδιδασκαλικό Συνέδριο στις 30 
Απριλίου 1928 στην Αθήνα, συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 54 οργανώσεις, 
περιλαμβανόμενων της Κατερίνης, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής1407. Στο Συνέδριο 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στις 23 έως 25 Οκτωβρίου 1927, στη Θεσσαλονίκη, 
συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τη δημαρχία της πόλης, από τα χωριά και από τον Πολύγυρο. 
Ζητήθηκε η κατοχύρωση μονιμότητας και αποφασίσθηκαν η σύσταση ταμείου προνοίας και 
ίδρυση Πανυπαλληλικής Ομοσπονδίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη1408. Στις εργασίες για τη 12η 
γενική συνέλευση του Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, στις 19 Ιουλίου 1933, παρέστησαν 
οι περιφερειακές οργανώσεις Θεσσαλονίκης (αντιπρόσωπος Παπαευγενίου) και Χαλκιδικής 
(Νεφάνης)1409. Στη 17η γενική συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, στις 29 Ιουλίου 
1934, στην Αθήνα, με συμμετοχή αντιπροσώπων της Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Λαγκαδά, 
Χαλκιδικής, τα προς συζήτηση εκπαιδευτικά ζητήματα ήταν αντικείμενο σύγκρουσης μεταξύ 
των δύο διδασκαλικών παρατάξεων, της μίας που ακολουθούσε τη συντηρητική τακτική της 
ομοσπονδίας και της άλλης που ευθυγραμμιζόταν με την Κεντρική Πανυπαλληλική 
Επιτροπή1410

 
. 

 
6.2. Η πολιτική. 
 
 
Οι διακριτοί κοινωνικοί-πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ανταγωνίζονταν αλλήλους 

στην πάλη για την εξουσία, ήταν οι αστικές δυνάμεις, προστάτιδες του κοινωνικού στάτους 
κβο, και οι διεκδικητές, εκφραστές των άλλων τάξεων και στρωμάτων (αγρότες, εργάτες, 
μεσαία και μικρά στρώματα). Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η αντιδικία διήλθε φάσεις 
ιδιαίτερης οξύτητας στο περιθώριο άλλης σύγκρουσης, εξελισσόμενης μεταξύ των αστικών 
δημοκρατικών δυνάμεων και της συντηρητικής παράταξης. 

 
 
6.2.1. Το κράτος και οι δυνάμεις του κατεστημένου. Τα εναλλασσόμενα στην 

κυβερνητική εξουσία αστικά δημοκρατικά κόμματα. 
 
 
Το συγκρότημα του κατεστημένου, δεχόμενο στους κόλπους του τα εναλλασσόμενα 

στην κυβερνητική εξουσία αστικά δημοκρατικά κόμματα, τις άλλες συνιστώσες, έφερε, στη 
διάρκεια του Μεσοπολέμου, την αστική δημοκρατία σε ακραίες καταστάσεις χειραγώγησης. 
Στην ύπαιθρο, το έλλειμμα δημοκρατίας δεν ήταν μικρότερο σε σύγκριση με την πόλη. 

 
 
6.2.1.1. Αστική δημοκρατία, χειραγώγηση.  
 
 
6.2.1.1.1. Πολιτικό εποικοδόμημα, κρίση του αστικού συστήματος. 
 
 
Οι χωρικοί στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης βίωσαν, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, 

την εξουσία ενός κοινωνικού συστήματος ευρισκόμενου σε παλινωδία. Η ασυνέπεια των 
κομμάτων στην επίτευξη λειτουργίας ενός εξορθολογικοποιημένου συστήματος σχέσεων 
οφειλόταν στον ανταγωνισμό των δύο πολιτικών σχηματισμών της ελληνικής αστικής τάξης, 
                                                      
1407 Cf. Η Υπαλληλική, όργανο της Γενικής Συνομοσπονδίας Δημοσιοϋπαλληλικών 
Οργανώσεων (Αθήνα), 6-5-1928. 
1408 Cf. Ο Αγών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 24-10-1927. Εφημερίς των Βαλκανίων, 
24,25,26-10-1927. 
1409 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 20-7-1933. 
1410 Ibid., 29-7-1934. 



βενιζελικού και αντιπάλου της, ως εξωτερίκευσης των ενδοαστικών αντιθέσεων, με βάση –
μεταξύ άλλων αντικειμενικών παραγόντων– την προσπάθεια προσεταιρισμού των 
προσφύγων. Στη σύγκρουσή τους, οι στρατιωτικοί στην Ελλάδα, πολιτική δύναμη που 
λειτουργούσε «δημόσια» όταν κινδύνευε η «νομιμότητα»1411, παρενέβησαν επανειλημμένως. 
Μετά τη φάση εμπλοκής του αρχιστράτηγου βασιλέως Κωνσταντίνου Γκλύξμπουργκ στο 
πολιτικό σκηνικό της χώρας, από το 1913 μέχρι την εκδίωξή του το 1917, και της 
βοναπαρτικής εξουσίας του ενάντια στα κοινωνικά κινήματα του φιλελευθερισμού και 
σοσιαλισμού, οι έκτακτες συνθήκες (απανωτοί πόλεμοι το 1912-1922) απέτρεψαν τον αρχηγό 
των φιλελευθέρων Ελευθέριο Βενιζέλο να ασκήσει τους ρόλους του Καίσαρα και του 
Βοναπάρτη. Αναλήφθηκαν από τους στρατιωτικούς. Η δικτατορία του στρατηγού Θεόδωρου 
Πάγκαλου, το 1925-1926, υπό την επίδραση των συνθηκών μετά την ελληνική ήττα το 1922 
στη Μικρά Ασία,  ήταν μία πρώιμη μο ρφή.  Ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης, η πλέον 
αντιδραστική μορφή του καισαρισμού, άσκησε παρεμβάσεις, μέχρι το 1936, στη διαμόρφωση 
του πολιτικού και πολιτειακού πλαισίου, στηριχθείς στην αιματηρή συμπλοκή των 
αντιμαχόμενων αστικών παρατάξεων, βενιζελικής και αντιβενιζελικής. Η ρήξη στη μεταξύ 
τους σχέση είχε φθάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε, για να μη συνεχισθεί ο καταστροφικός 
αγώνας αλληλοεξόντωσης, αποδέχθηκαν συναινετικά, το 1936, τη δικτατορία ως μόνη λύση. 
Ο στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς, φασιστικό  στη μο ρφή και 
πρακτική, που δεν εκπροσωπούσε αντίστοιχο κίνημα μέσα στη μάζα των αγροτών, εργατών 
και μικροαστών1412

 

. Με θεατές τους χωρικούς, κάποιοι στην ύπαιθρο προσχώρησαν σε 
οργανώσεις και σε κόμματα. Η κοινωνική συνείδηση αυτών των ατόμων απείχε, τις 
περισσότερες φορές, από την απαιτούμενη για την ιδεολογική στήριξη της κοινωνικής 
τοποθέτησής τους. 

 
6.2.1.1.2. Πολιτική εκπροσώπηση. 
 
 
6.2.1.1.2.1. Εκλογές. 
 
 
Η συνεννόηση ανάμεσα στο κράτος και τις πολιτικές δυνάμεις του κατεστημένου, η 

σύμπνοια των εναλλασσόμενων στην κυβερνητική εξουσία αστικών-δημοκρατικών 
πολιτικών κομμάτων, οι στρατιωτικές εμπλοκές στην πολιτική και δικτατορίες, είναι 
ορισμένες πλευρές της χειραγώγησης που παραγόταν, μετά την οθωμανική περίοδο, εις βάρος 
της κοινωνίας κατά την εκκίνηση της αστικής δημοκρατίας. 

Ο θεσμός της πολιτικής εκπροσώπησης επί ελληνικής εποχής στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης, εν λειτουργία προηγουμένως –επί οθωμανικής κυριαρχίας– μέσα σε μία μάζα 
ανθρώπων οι οποίοι είχαν την εμπειρία της συμμετοχικότητας περιορισμένη στις πολύ 
πρόσφατες εξελίξεις μονάχα (εκλογές στη Θεσσαλονίκη το 1908 για πρώτη φορά, δεύτερες 
το 19121413

                                                      
1411 Cf. Antonio Gramsci, « Observations sur quelques aspects de la structure des partis 
politiques dans les périodes de crise organique », Œuvres choisies, Editions Sociales, Paris 
1959, p. 251. 

), διαμόρφωνε πολιτικές συνειδήσεις μετά την καθεστωτική αλλαγή τον Οκτώβριο 
1912 αντί να βρίσκει έρεισμα σε αυτές. Ετέρα διαφορά από την Παλαιά Ελλάδα ήταν η 
παράδοση της ανοχής στη διαφορετικότητα, με τη συμβίωση των κοινοτήτων. Οι κοινότητες 
στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης παρουσίαζαν ποικιλία εθνικών - εθνοτικών, θρησκευτικών, 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών, με διατήρηση ομοιομορφίας στο εσωτερικό της κάθε 

1412 Cf. Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936-1946), 
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1973, pp. 54-81. 
1413 Για τη χειραγώγηση των εκλογέων από την οθωμανική αρχή, cf. Κωνσταντίνος 
Βακαλόπουλος, Ο ενδιάμεσος Ελληνικός Κόσμος στο Γεωπολιτικό Χώρο των Κυρίαρχων 
Ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και απομυθοποίηση της ιστορικής διαδρομής των νέων χωρών, 
Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2006, pp. 394-410. 



κοινότητας. Μία ιδιότυπη εξέλιξη χαρακτήρισε την περιοχή κατά την αστική αλλαγή μετά το 
1908, κατά το πέρασμα από τον απολυταρχισμό στο κοινοβουλευτικό σύστημα (νεοτουρκική 
επανάσταση το 1908, ένταξη στο αστικό κράτος της Ελλάδας μετά το 1912). Οι κοινοτικές 
δομές των τοπικών αστικών τάξεων διατηρήθηκαν επ’ ολίγον ανέπαφες, το ίδιο η κατανομή 
του πλούτου. Σύντομα το κοινωνικό κίνημα της πόλης (ο εργατικός συνδικαλισμός, ο 
σοσιαλισμός) απέκτησε υπόσταση και επηρέασε τα δεδομένα. Η δημογραφική μεταβολή, με 
τη συρροή Ελλήνων και την προϊούσα αναχώρηση μελών των άλλων εθνοτήτων, ήταν εξίσου 
σοβαρή αλλαγή. Στις τρίτες κοινοβουλευτικές εκλογές, επί ελληνικής κυριαρχίας πλέον, στις 
31 Μαΐου 1915, η τροποποίηση της κοινωνικής εικόνας στην περιοχή Θεσσαλονίκης έγινε 
εμφανής. Επί 105 υποψηφίων για 32 βουλευτικές έδρες (ενιαία λίστα), με 61.290 
ψηφίσαντες1414, η πλειοψηφία ήταν ελληνική. Ο 1ος μεταξύ των πλειοψηφισάντων, Γ. 
Χατζηγεωργίου, βασιλικός, έλαβε 41.453 ψήφους (ίσχυσε το εκλογικό σύστημα σφαιριδίων, 
ναι-όχι). Σε αυτό το ύψος κυμάνθηκαν οι ψήφοι των υπόλοιπων βασιλικών. Οι βενιζελικοί 
υστέρησαν. Ο πρώτος εξ αυτών, Κωνσταντίνoς Aγγελάκης (μέλος της τοπικής αστικής τάξης, 
γαιοκτήμονας –αγοραστής τσιφλικίου στους Ταγαρτζήδες [Ταγαράδες], σε απόσταση 25 
χιλιομέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης–) έλαβε 32.041 ψήφους. Ο σοσιαλιστής 
Αριστοτέλης Σίδερις, υποστηριζόμενος από τους Εβραίους σοσιαλιστές, ήλθε 18ος, με 39.006 
ψήφους. Μεταξύ των 7 Τούρκων υποψηφίων, ο πρώτος έλαβε 41.031 ψήφους. Ο πρώτος 
συντηρητικός Εβραίος έλαβε 39.963 ψήφους1415

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 1915 διεξήχθησαν υπό συνθήκες ανεκτές, χωρίς 
βίαιη παρέμβαση των μηχανισμών που ενδιαφέρονταν για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα της 
κάλπης. Ο καταναγκασμός των ψηφοφόρων ήταν έμμεσος, αναλόγως των επιδιώξεων του 
κάθε διπόλου (βασιλικοί και φιλελεύθεροι, Έλληνες και μουσουλμάνοι, αστοί και εργάτες). 
Σποραδική άσκηση πίεσης στους Εβραίους (ξυλοδαρμοί από Κρήτες χωροφύλακες 
σημειώθηκαν, για ασήμαντες παραβάσεις) έστελνε το μήνυμα για σεβασμό προς τη νέα 
εξουσία. Στη μουσουλμανική κοινότητα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ελίτ επιβίωσε. 
Σπουδαίοι Τούρκοι, μέλη της ομάδας των γαιοκτημόνων που συμμετείχαν στη σύνθεση της 
υψηλής κοινωνικής τάξης της περιοχής, ήταν οι Αλή Βεχήπ βέης, Αλή Δεμίρ βέης, Αρεδήν 
βέης Χατζή Μουσταφά, Αρίφ Μουσταφά, Μουσταφάς Οσμάν, Σιρρή Σαλή βέης, Χαϊρέτ 
Σακίρ βέης, Χασάν Μεχμέτ Αλή βέης, Χασάν Σαδρή, Αλή Χασάν Μεμέτ, Βεχήπ Αλή, 
Δερβής Νετζμή βέης, Νιμετή Τζεμήλ βέης, Οσμάν Σες Μπες Αβδή, Οσμάν Αβδή βέης υιός 
του Σες Μπες, Εμέρ Δουρή υιός του Ιζέτ βέη, Κεμαλεδίν βέης υιός του Σαλήχ βέη, Αλή Ρεζά 
βέης υιός του Χαμδή. Μετά από τις κρατικές διευθετήσεις για αλλαγή της κυριότητας των 
τσιφλικίων, η κατάσταση αλλοιώθηκε, εξαναγκάζοντας τους πλουσίους σε μετακίνηση προς 
την Τουρκία. Φτωχά επίσης κοινωνικά στρώματα μουσουλμάνων ακολούθησαν την ίδια ροή. 

. Τα εκλογικά αποτελέσματα αποκάλυψαν 
αφ’ ενός τους ελιγμούς των κοινοτήτων, αφ’ ετέρου το συσχετισμό των κοινωνικών 
δυνάμεων. Ως προς τον πρώτο παράγοντα (κοινοτικές υστεροβουλίες), στο σώμα των 
μουσουλμάνων βάσει άνωθεν υποδείξεων διαδόθηκε στη Θεσσαλονίκη και στην ύπαιθρο το 
σύνθημα της υπερψήφισης των φιλοβασιλικών, για να υποσκαφθεί η πολιτική του Βενιζέλου. 
Το δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι οι σοσιαλιστές και το αστικό συγκρότημα διέθεταν μέσα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης την ίδια περίπου δύναμη. 

Στη διάρκεια της σύγκρουσης βασιλέως Κωνσταντίνου και Βενιζέλου, με την 
παραίτηση του πρωθυπουργού και τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 1915 (οι 
τέταρτες εκλογές στην περιοχή Θεσσαλονίκης) με αποχή των φιλελευθέρων, οι υποστηρικτές 
του βασιλέα, συντηρητικοί της πόλεως Θεσσαλονίκης, πρόφθασαν να οργανώσουν ερείσματα 
στους αγροτικούς χώρους της περιοχής. Εξοπλίσθηκαν, στα χωριά, γηγενείς Έλληνες ως 
έφεδροι (επίστρατοι –απόστρατοι αξιωματικοί και οπλίτες–) και ανέλαβαν το ρόλο 
επιτηρητή. Τον Αύγουστο 1916, με το κίνημα Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη, 
επικράτησαν οι φιλελεύθεροι, στηριζόμενοι στο αγγλογαλλικό σώμα κατοχής, με 
                                                      
1414 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις, 1000-1200, 1915, 
απόφαση Νο 1076, 16-5-1915, ανακήρυξη υποψηφίων βουλευτών νομού Θεσσαλονίκης για 
εκλογές, 31-5-1915. 
1415 Ibid., Νο 1401-1600, 1915, Νο 1401. Πολιτικά Πρακτικά 1915, Νο 1401-1600, Νο 1401, 
20-6-1915. 



επακόλουθο τη βίαιη διάλυση του φιλοβασιλικού δικτύου. Σύμφωνα με την επίσημη 
προπαγάνδα μέσω του τύπου, τον Οκτώβριο 1916 ο λοχαγός Γεώργιος Κονδύλης κήρυξε την 
επανάσταση στη Χαλκιδική. Στη Γαλάτιστα, προέβη σε στρατολογία. «Οι επίστρατοι 
προσέρχονται μετ’ ενθουσιασμού προς κατάταξιν». Έφερε την αποστολή του εις πέρας 
άριστα σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου οι στρατολογηθέντες ξεπέρασαν τους 
5001416. Στην πραγματικότητα, εκτυλίχθηκε σφαγή. Ενώπιον της ανάγκης εξουδετέρωσης των 
φιλοβασιλικών και βίαιης επιστράτευσης των ντόπιων για τη δημιουργία ελληνικού 
στρατιωτικού σώματος, το βενιζελικό επιτελείο κατέληξε σε λύσεις σαρωτικής στρατιωτικής 
επέμβασης και ανέθεσε την υπόθεση στον Κονδύλη. Ο λοχαγός εισέβαλε, το Σεπτέμβριο 
1916, στην αγροτική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και προχώρησε εντός της Χαλκιδικής με 300 
άνδρες και υπαρχηγό τον καπετάν-Τζίτζικα, εκτελώντας κίνηση στο δρόμο Θεσσαλονίκης-
Πολυγύρου με στόχους τις φιλοβασιλικές εστίες έως το άκρο της Σιθωνίας. Κατά την 
πολιορκία των χωριών, επέδειξε ανηλεή στάση με τη βεβαιότητα ότι, για την επιτυχία της 
επιχείρησης, απαιτούνταν αποφασιστικότητα. Στα Βασιλικά, διέταξε να καούν οι προίκες που 
ανήκαν σε αδελφές μη καταταχθέντων, σπίτια και σπαρτά. Στον Πολύγυρο, εξόντωσαν σε 
συμπλοκή 5 εφέδρους, κατέλαβαν την κωμόπολη και τη λεηλάτησαν. Στη Λιαρίγκοβα 
[Αρναία], έκαψαν ένα σπίτι. Στα Ραβνά [Πετροκέρασα], βασάνισαν μέλη οικογενειών 
εφέδρων (έμπηγαν αγκίδες κάτω από τα νύχια ή έχωναν γάτες μέσα στα παντελόνια των 
ανδρών και τις βράκες των γυναικών), επιζητώντας να αποσπάσουν πληροφορίες για τα 
καταφύγια όπου κρύβονταν οι συγγενείς τους. Στο Ζαγκλιβέριον, πραγματοποιήθηκε 
εισέλαση στο χωριό δια των όπλων, κατά την οποία πολλοί έφεδροι εφονεύθησαν. Στο 
Λειβάδιον –πλησίον των Βασιλικών–, υποχρεώθηκαν μείρακες δια της βίας να καταταχθούν. 
Στη Γαλάτιστα, ζώστηκε ο τόπος με πολυβόλα, οι στρατιώτες όρμησαν στο χωριό, έκαψαν 
σπίτια και λεηλάτησαν περιουσίες1417. Οι στρατολογημένοι εξαναγκάσθηκαν, με την απειλή 
εκτέλεσης ή με την καταβολή αμοιβής, να προβούν σε φόνους και απαγχονισμούς 
επιστράτων στη Συκιά και Γαλάτιστα. Στη Νικήτη, όσοι προσπάθησαν να διαφύγουν 
εκτελέσθηκαν, άλλοι πρόλαβαν να βρουν καταφύγιο στο Άγιον Όρος1418. Άνδρες 
αποσπάσματος, μετά από ρητή διαταγή του Κονδύλη επί ποινή απαγχονισμού, φόνευσαν 
ενωμοτάρχη ο οποίος είχε οργανώσει την άμυνα επιστράτων, αποκεφάλισαν το πτώμα και 
κουβάλησαν το κεφάλι στο λοχαγό1419. Τα εν λόγω πραγματικά γεγονότα σχετικά με τη βίαιη 
επιβολή αλλαγής στάσης των χωριών αποκρύφθηκαν, αργότερα, πίσω από αναλύσεις στον 
τύπο που επικαλούνταν την πολιτική παράδοση εν ισχύι στην περιοχή ως υπεύθυνη για τη 
γενικά αρνητική ανταπόκριση των αγροτών στο κάλεσμα της Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το 
1917 –αναφερόταν ομοίως στις αναλύσεις–, που ο πληθυσμός ενημερώθηκε για τους 
πατριωτικούς στόχους του κινήματος, η αρχική επιφύλαξη ανατράπηκε με ουδετεροποίηση 
των επιστράτων και συλλαλητήρια κατά του βασιλέα1420. Άλλα άρθρα στον τύπο 
επιχειρούσαν να λειάνουν τις αντιθέσεις, αναφέροντας ότι η ύπαιθρος περιοχή Θεσσαλονίκης 
βρισκόταν με το μέρος της κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης και ότι λίγοι επιτήδειοι 
βασιλόφρονες είχαν επηρεάσει τον αγροτικό κόσμο, στην αρχή του αγώνα, και εμφάνιζαν την 
πολιτική στάση του Κωνσταντίνου ως αντιβενιζελισμό, στοιχείο που στην πραγματικότητα 
δεν υπήρχε1421

Μετά την εκδίωξη του βασιλέα και την κάθο δο το υ Βενιζέλο υ στην Αθήνα, η 
αγροτική περιοχή Θεσσαλονίκης αναζήτησε την οικονομική ισορροπία, σε μία κατάσταση 
που απαιτούσε γενναίες κοινωνικές προβολές και νομοθετικές διευθετήσεις. Ο γενικός 

. 

                                                      
1416 Cf. Το Φως, 9-9, 3-10-1916. 
1417 Cf. Ριζοσπάστης, 27-11-1924 
1418 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17 έως 22-12-1919. Maurice Sarrail, Mon commandement 
en Orient (1916-1918), Flammarion, Paris 1920, passim. 
1419 Cf. Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης, Βουλεύματα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, 
1922, t. 1-520, Νο 34, 8-2-1922. 
1420 Cf. Το Φως, 14-2-1917. 
1421 Ibid., 22-5, 11-6-1917. 



διοικητής Κων. Αδοσίδης, το 1920, στις περιοδείες στην ύπαιθρο, διαβεβαίωσε τους 
χωρικούς για τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις1422

Στις πέμπτες κοινοβουλευτικές εκλογές στην περιοχή, την 1η Νοεμβρίου 1920, με 
ανταγωνισμό στην περιοχή Θεσσαλονίκης 104 υποψηφίων για 25 έδρες

. 

1423, οι ψηφίσαντες 
ήταν 38.1791424, εκ των οποίων οι 6.000 στην ύπαιθρο. Είχε εν τω μεταξύ αρθρωθεί 
παρακρατικός μηχανισμός των φιλελευθέρων (μαγκουροφόροι), μέσω του οποίου 
επιδείχθηκε άτεγκτη στάση απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και ψηφοφόρους για την 
υφαρπαγή της ψήφου. Την ημέρα των εκλογών, οι βενιζελικοί μπράβοι οργίασαν. 
Κακοποίησαν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Σωτ. Γκοτζαμάνη στην οδό Βασιλέως 
Γεωργίου. Στο 7ο εκλογικό τμήμα (στο σταθμό Κωνσταντινουπόλεως), έριξαν 
πυροβολισμούς και τραυμάτισαν τυχαία ένα δικαστικό αντιπρόσωπο, που αναγκάσθηκε να 
κλείσει τις κάλπες. Στο 13ο τμήμα, όπου η Συναγωγή, ένας φεσοφόρος ονόματι Σανέλ, 
φορώντας το σήμα της άγκυρας [βενιζελικό σύμβολο] εισήλθε και πυροβόλησε στον αέρα, οι 
Ισραηλίτες ψηφοφόροι πτοήθηκαν και διαλύθηκαν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έκλεισε τις 
κάλπες. Στο 14ο τμήμα (Παπάφειον), έπεσαν πυροβολισμοί και έκλεισαν οι κάλπες1425. Στα 
χωριά, ομοίως, οι βενιζελικοί μπράβοι έδρασαν ασύστολα. Στους Καπουτζήδες, λόγω 
τραυματισμού έκλεισαν οι κάλπες1426. Στα Βασιλικά, επέδραμον ομάδες ανδρών που ήταν 
οπλισμένοι με πιστόλια. Περιφερόμενοι, πυροβολούσαν στον αέρα. Αναβίωναν, στη μνήμη 
των χωρικών, οι μέρες της κονδυλικής εκστρατείας του 1916. Αλλά και άλλοι, του 
μηχανισμού της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης [συντηρητικοί –αρχηγός Δημήτριος Γούναρης–], 
κινήθηκαν εναντίον των βενιζελικών συγκεντρώσεων στην ύπαιθρο, κραδαίνοντας 
μαγκούρες. Οι αγρότες βρέθηκαν σε διασταυρωμένα εκλογικά πυρά. Στα εκλογικά 
αποτελέσματα, ο εμβόλιμος παράγων ήταν οι κομμουνιστές. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
απέσπασαν 40% στα ελληνικά τμήματα και 90% στα εβραϊκά. Ο Γρηγόριος Παπανικολάου 
από τη Μπάλτζα [Μελισσοχώριον] έλαβε επί 32.000 ψηφοφόρων 15.245 ψήφους (σύστημα 
σφαιριδίων, ναι-όχι)1427. Στο σύνολο οι κομμουνιστές έπεσαν, αφού υστέρησαν στις 
περιφέρειες Λαγκαδά, Κιλκίς και Χαλκιδικής λαμβάνοντας 25-35% των ψήφων, Κατερίνης 
και Βέροιας (15-20%), Νάουσας (40-50%). Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης (τμήματα 
Ασβεστοχωρίου, Επανωμής, Μπάλτζας, Καπουτζήδων [Πυλαία], Βασιλικών και λοιπά 
γειτονικά) συγκέντρωσαν το 60%1428. Η εκλογική επικράτηση των συντηρητικών 
συνοδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια. Οπαδοί των νικητών κατέστρεψαν στην πόλη και στην 
ύπαιθρο τις εστίες (στέκια) των φιλελευθέρων. Σημειώθηκαν τραυματισμοί και φόνοι μετά 
ληστείας, αφοπλισμός περιπόλων και κατακράτηση όπλων1429

Μετά τη στρατιωτική επανάσταση το 1922 κατά της συντηρητικής κυβέρνησης, οι 
κοινοβουλευτικές εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου 1923 (σύστημα σφαιριδίων, ναι-όχι) ανέδειξαν 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης φιλελεύθερη πλειοψηφία. Επί 49.817 ψηφισάντων σε όλο το 
νομό Θεσσαλονίκης, έλαβαν ψήφους, κατά σειρά επιτυχίας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 42.391, 
Γ. Χατζηκυριακού 41.846, Θ. Ανδρεάδης 41.840, Θεόδωρος Πάγκαλος 41.783, 
Κωνσταντίνος Αγγελάκης 41.758

. 
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1422 Cf. DS, M 443, N° 5, 13-15, Leland Morris to State Dept. - Washington, Salonica 16-4-
1920, 3 pp. 

. Οι κομμουνιστές υποψήφιοι κατέγραψαν αποτυχία, 

1423 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις 1920, t. 401-451, Νο 479, 
30-9-1920, ανακήρυξη υποψηφίων βουλευτών νομού Θεσσαλονίκης για εκλογές, 25-10-
1920. 
1424 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις 1920, t. 401-451, 
απόφαση Νο 527, 30-9-1920, ανακήρυξη πλειοψηφισάντων βουλευτών νομού Θεσσαλονίκης 
για εκλογές. 
1425 Cf. Ριζοσπάστης, 2-11-1920. 
1426 Ibid., 2-11-1920. 
1427 Ibid., 22-11-1920. Εργατικός Αγών (Αθήναι), 22-11-1920. 
1428 Cf. Εργατικός Αγών, 22-11-1920. 
1429 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-11-1920. 
1430 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις 1923, t. 1101-1315, Νο 
1237, 7-12-1923, ανακήρυξη υποψηφίων. Νο 1270, 29-12-1923, ανακήρυξη πληρεξουσίων. 



συγκεντρώνοντας ο Γρηγόριος Παπανικολάου 1.580 ψήφους, Αλέξανδρος Παγκόπουλος 
1.575, Ευάγγελος Ευαγγέλου 1.570, Θεόδωρος Ρηγινός 1.565, Νικόλαος Σαργολόγος 1.556, 
Παντελής Σακελαρίου 1.551, Βασίλειος Ευρώπουλος 1.550, Κωνσταντίνος Ασπρόπουλος 
1.543, Λεωνίδας Χαϊλάζης [Χατζησταύρου] 1.543, Αριστοφάνης Παπαδόπουλος 1.533, 
Ιωάννης Ταχογιάννης 1.532, Δημήτριος Αδαμίδης 1.531, Θεόδωρος Παρασκευάς 1.505 
ψήφους. Οι αγροτιστές υποψήφιοι έλαβαν ο Ιωσ. Παπαδόπουλος 493 ψήφους, ο Δημήτριος 
Αβράσογλου 387, ο Αθανάσιος Τανούλας 841431. Τα αποτελέσματα έφερον το αποτύπωμα 
της πίεσης επί των εκλογέων. Στα χωριά όπου οι αγρότες δεν είχαν υποχωρήσει προεκλογικά 
και δεν υπερψήφισαν τους βενιζελικούς, υπέστησαν εκ των υστέρων εκδικητικές κυρώσεις. 
Κατά περίπτωση στάλθηκαν προς εγκατάσταση σε αυτά οικογένειες προσφύγων, παρόλο που 
δεν υπήρχαν σπίτια –τους στοίβαζαν στα σχολεία– ούτε γη διαθέσιμη1432

Στις εκλογές του 1923, ήταν ανερχόμενη η επιρροή του κόμματος Δημοκρατική 
Ένωσις, με ηγέτη τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Στην προεκλογική εκστρατεία, ένας 
οργανωτικός ακτιβισμός σημειώθηκε στα χωριά της περιοχής, για την προσέλκυση οπαδών. 
Ο σχεδιασμός για την εμπέδωση του κόμματος περιέλαβε την ίδρυση φορέων (σωματεία), με 
μέλη προσκειμένους και σκοπό την προώθηση των δημοκρατικών αρχών. Δημιουργήθηκε η 
Δημοκρατική Ένωσις Βισσώκας [Όσσα], στην περιοχή Λαγκαδά, στις 2 Σεπτεμβρίου 
1923

. 

1433. Η Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις Χορτιάτη ιδρύθηκε τελικώς στις 11 Νοεμβρίου 
19231434, μετά από απαγόρευση ιδρυτικής συνέλευσης το Σεπτέμβριο 19231435. Η 
πρωθυπουργοποίηση του Παπαναστασίου έδωσε ώθηση στο κίνημα, με νέους συνδέσμους 
στον Τρίλοφο, Ζαγκλιβέριον, Γαλάτιστα, Βάβδο. Δημιουργήθηκαν οργανώσεις στα Βρασνά 
στις 13 Ιουλίου 19241436 και στην Επανωμή στις 20 Ιουλίου 19241437. Στο Λαγκαδά ιδρύθηκε 
(στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής), την 1η Ιουνίου 1924, η Μακεδονική Δημοκρατική 
Ένωσις, από 194 ιδρυτικά μέλη. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης1438. Μετά 
από κυοφορία, έλαβε χώρα το ιδρυτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Ενώσεων 
Μακεδονίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 1924 στη Θεσσαλονίκη (στην αίθουσα του Λευκού 
Πύργου), με συμμετοχή 22 αντιπροσώπων από 13 Ενώσεις και 14 αντιπροσώπων από 7 
Εργατικούς Δημοκρατικούς Συλλόγους (Θεσσαλονίκης, Τριλόφου, Βασιλικών, 
Παλαιοχωρίου, Κατερίνης, Καβάλας, Πραβίου). Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ιωάννης 
Μιχαήλ1439

Επί πρωθυπουργίας Παπαναστασίου, η προσπάθεια το 1924 για την κατάργηση του 
θεσμού της βασιλείας (αλλαγή πολιτεύματος από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία) 
συνάντησε αντίσταση από τους γηγενείς της υπαίθρου Θεσσαλονίκης. Προ του 
δημοψηφίσματος, διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο δημοκρατικές συγκεντρώσεις, στις 
6 Απριλίου 1924 στο Λευκό Πύργο. Στις 10:00, έλαβε χώρα εργατοαγροτική συγκέντρωση 
των κομμουνιστών [Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Κομμουνιστικό)], με ομιλητές 
τους Δημήτριο Γιώτα, Σεραφείμ Μάξιμο και Δημήτριο Αβράσογλου. Εκδόθηκε ψήφισμα για 
την καταπολέμηση του μοναρχισμού, της πλέον αντιδραστικής μερίδας της αστικής τάξης, 
χωρίς να σημαίνει ότι υποστηριζόταν η αστική δημοκρατία (αντ’ αυτής, προτεινόταν η 
σοβιετική δημοκρατία). Ακολούθησε στις 17:00 η συγκέντρωση του Γ. Κονδύλη

. 
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1431 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-12-1923. 

. Στο 
δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου 1924, η πλειοψηφία του ναι (υπέρ της δημοκρατίας) στη 
Θεσσαλονίκη έφθασε το 84%, στο νομό Θεσσαλονίκης 83%, στο σύνολο της Μακεδονίας 

1432 Cf. Ριζοσπάστης, 23-1-1924. 
1433 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-9-1923. 
1434 Ibid., 15-12-1923 
1435 Ibid., 5-9-1923. 
1436 Ibid., 25-7-1924. 
1437 Ibid., 26-7-1924. 
1438 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 520, 
ημερομηνία αναγνώρισης 8-8-1924. 
1439 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14,15,16,17-9-1924. 
1440 Ibid., 6,7-4-1924. Μακεδονικά Νέα, 6,7-4-1924. 



85%. Οι πρόσφυγες τάχθηκαν υπέρ του ναι1441. Ως προς τη χωρική κατανομή των 
προτιμήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι χωρικοί της εγγύς περιφέρειας Θεσσαλονίκης ήταν 
δημοκρατικοί, ενώ στα χωριά της Χαλκιδικής υπερτερούσαν οι βασιλικοί1442. Επί μέρους, το 
όχι (υπέρ της βασιλείας) πλειοψήφησε στο Ασβεστοχώριον με αποτέλεσμα 186 ναι - 285 όχι, 
Χορτιάτη 50-237, Αειβάτιον [Λητή] 34-375, Γιδά [Αλεξάνδρεια] 127-206. Στην περιφέρεια 
Χαλκιδικής, είχαν η Ιερισσός 83-112, ο Βάβδος 12-285, τα Βασιλικά 106-429, στην 
περιφέρεια Λαγκαδά η Μπέροβα [Βερτίσκος] 228-247, στην περιφέρεια Κατερίνης το 
Λιτόχωρον 170-268, ο Κολυνδρός 350-4771443

Με την ολοκλήρωση βασικών πολιτικών στόχων (διακυβέρνηση από τη φιλελεύθερη 
παράταξη, εκδίωξη του βασιλέα), η μέριμνα στράφηκε υποχρεωτικά στη διευθέτηση του 
προσφυγικού προβλήματος. «Υπουργικές επιδρομές» στα χωριά λάμβαναν χώρα, για να 
κατευνάσουν τους εν εξεγέρσει πρόσφυγες. Οι κοινωνικοί αντίπαλοι (ΚΚΕ) εκτιμούσαν ότι 
οι κυβερνώντες απέτυχαν οικτρά, ότι η χρεωκοπία θα ήταν καταφανής εάν ο προσφυγικός 
κόσμος δεν τελούσε «υπό την φοβερωτέραν τρομοκρατίαν»

.  

1444

Το 1925, επί δικτατορίας Παγκάλου (ιδιότυπη κατάσταση, με υιοθέτηση φασιστικών 
στοιχείων, απελευθέρωση κρατούμενων κομμουνιστών και νόμιμη λειτουργία του ΚΚΕ, 
διενέργεια ελεύθερων εκλογών), στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου 
1925 υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν ο μεγαλοαστός Κωνσταντίνος Αγγελάκης, 
εκλεκτός του καθεστώτος, με αντίπαλο τον πρόσφυγα Μηνά Πατρίκιο

. 

1445. Απροσδόκητα, με 
υποστήριξη του κομμουνιστικού κόμματος και χάρη στις προσφυγικές ψήφους, επικράτησε ο 
Πατρίκιος (5.361 ψήφοι, έναντι 4.726 του Αγγελάκη)1446. Στην επαναληπτική αναμέτρηση 
(το καθεστώς Παγκάλου, λόγω του μη αρεστού αποτελέσματος, ακύρωσε την πρώτη με 
εκλογικίστικο τέχνασμα), τα λαϊκά στρώματα υπό την αυτή καθοδήγηση τον ανέδειξαν πάλι 
πλειοψηφήσαντα. Ήταν μία επικράτηση του προοδευτικού πνεύματος των προσφύγων 
ενώπιον του συντηρητισμού των ντόπιων. Τρίτος δημοτικός σύμβουλος κατά σειρά 
προτίμησης εκλέχθηκε ο ιατρός Λεωνίδας Καραμαούνας από το Ρύσιον, με 9.036 ψήφους1447

Στις 9 Απριλίου 1926, εκδηλώθηκε στρατιωτική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη 
εναντίον του Πάγκαλου από ένα μέρος της φρουράς της πόλης. Ηγούντο 18 ανώτεροι 
αξιωματικοί (ο διοικητής Τάγματος Φρουράς αντισυνταγματάρχης Καρακούφας, ο 
συνταγματάρχης Τζαβέλας, ο αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ευριπίδης Μπακιρτζής, 
άλλοι), οι οποίοι με 300 άνδρες και δύο θωρακισμένα οχήματα κατέλαβαν το τηλεγραφείο 
και τη νοτιοανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το κίνημα απέτυχε λόγω πρόωρης 
εκδήλωσής του, όταν οι αξιωματικοί υποπτεύθηκαν διαρροή πληροφοριών και αποφάσισαν 
να δράσουν πάραυτα. Η κακή προετοιμασία και ο ελλιπής συντονισμός με τον ιθύνοντα νου, 
Νικόλαο Πλαστήρα, ευθύνονταν για τη μη επικράτηση της εξέγερσης. Σύντομη μάχη 
εξελίχθηκε στην Καλαμαριά και στη Μίκρα, με ανταλλαγή πυρών, η οποία έληξε με 
επικράτηση των παγκαλικών δυνάμεων και υποχώρηση των κινηματιών. Οι οπλίτες σύντομα 
διαλύθηκαν και κατέθεσαν τα όπλα. Οι Καρακούφας και Τζαβέλας διέφυγαν έφιπποι στους 
λόφους του Σέδες, όπου, μετά από άσκοπη περιπλάνηση στα πρανή, κυκλώθηκαν και 
συνελήφθησαν

. 
Στα χωριά, οι κοινοτικές εκλογές ήταν αχρωμάτιστες.  
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1441 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 15,16-4-1924. Μακεδονικά Νέα, 14-4-1924. 

. Στη δίκη των ανωτέρων, μοιράσθηκαν ποινές εις θάνατον, με αναστολή 

1442 Cf. PRO, FO286-998: King to Chamberlain, Nº 16, Salonica 23-7-1927, 2 pp. 
1443 Εκλογικά αποτελέσματα (ίδιοι υπολογισμοί). 
1444 Cf. Ριζοσπάστης, 21-9-1924. 
1445 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις, t. 1501-1700, Νο 1589, 
1925, 10-10-1925. 
1446 Εκλογικά αποτελέσματα (ίδιοι υπολογισμοί). 
1447 Εκλογικά αποτελέσματα (ίδιοι υπολογισμοί). 
1448 Cf. PRO, F.O.371-11335, C4595-67-19, Crow to Foreign Office, 14-5-1926, 3 pp. Ibid., 
F.O.371-11335, E4390-67-19: Crow to Chamberlain, Salonica 9-4-1926. Ibid., F.O.371-
11335, E4405-67-19: Cheetham to Chamberlain, 9-4-1926. Ibid., F.O.371-11335, E4410-67-
19: Cheetham to Chamberlain, 10-4-1926. AMAE, Europe, Grèce, 60 (Z-324-1), ff. 88-89 : 



παραχωρηθείσα από τον Πάγκαλο1449. Στη δίκη 20 κατώτερων στασιαστών (ο μοίραρχος 
Στυλιανός Κανδυλάκης και άλλοι), στις 26 Απριλίου 1926, με συνηγόρους το Νικόλαο 
Τζερμιά και άλλους, οι ποινές ήταν φυλάκιση και έκπτωση βαθμού1450

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές, μετά την πτώση της δικτατορίας, στις 7 Νοεμβρίου 
1926, οδήγησαν, στην περιοχή Θεσσαλονίκης, σε σχηματισμό του συγκροτήματος των 
αστικών πολιτικών δυνάμεων. Ομοίως, επήλθε διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών θυλάκων 
(κομμουνιστές, αγροτιστές, σοσιαλιστές), οι οποίοι διεκδικούσαν την ίδια εκλογική πελατεία 
–αγρότες με ανώτερη πολιτική συνείδηση–. Στους κομμουνιστές (έμβλημα σφυροδρέπανο με 
στάχεις και ανατέλλων ήλιος), δηλώθηκαν υποψήφιοι ο γραμματέας του κόμματος Παντελής 
Πουλιόπουλος (στη συνέχεια, αποσύρθηκε η υποψηφιότητά του λόγω αποχώρησης από το 
κόμμα), οι Σεραφείμ Μάξιμος (πρόσφυγας), Γρηγόριος Παπανικολάου (από το χωριό 
Μπάλτζα [Μελισσοχώριον]), Μιχαήλ Σινάκος (από το χωριό Επανωμή), Λεωνίδας 
Χατζησταύρου ή Χαϊλάζης, Στέφανος Γεωργιάδης, Χρήστος Βορδωνάς, Θεόδωρος 
Σαπουντζής, Φωκίων Καμμώνας, Θωμάς Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Ξανθός, Θωμάς 
Νικωτός, Ασημάκης Θεοδωρίδης, Λαχοβάρης Λαχοβαρίδης, οι Εβραίοι Ζακ Σαμουήλ 
Βεντούρα, Αρών Ιακώβ Καλή, Δαυίδ Μποχώρ Σουλάμ. Στους αγροτιστές (έμβλημα άροτρο), 
κατήλθαν ο Αθανάσιος Τανούλας (από το χωριό Τρίλοφος) Θωμάς Σλιώμης, Αντώνιος 
Λεονάρδος, Παντελεήμων Μαντρατζής [Μανδρατζής], Γεώργιος Ιωαννίδης, Χρήστος 
Σπυριδωνίδης, Ηλίας Πορταφύλλας. Στους σοσιαλιστές (έμβλημα σφυρί-αλέτρι), επικεφαλής 
ήταν ο πρόσφυγας ιατρός Ιωάννης Πασαλίδης. Συμμετείχαν παλαιά, διαγραμμένα στελέχη 
του σοσιαλιστικού-εργατικού κόμματος (πρόδρομη μορφή του ΚΚΕ), ο πρώην γενικός 
γραμματέας [ο πρώτος, το 1918] δικηγόρος Νικόλαος Δημητράτος, ο Δημήτριος Γιώτας, 
Δημήτριος Γιαμογιάννης, Κυριάκος Φραγκόπουλος. Στην προεκλογική εκστρατεία στα χωριά 
και προσφυγικούς συνοικισμούς, οι σοσιαλιστές επιχείρησαν να ανατρέψουν την επιρροή των 
κομμουνιστών. Ο υποψήφιος Χρήστος Παπαθανασίου περιόδευσε στο Χορτιάτη στις 25 
Οκτωβρίου 1926, οι Γιαμογιάννης και Ιωάννης Δανιηλίδης στην Τούμπα την ίδια μέρα. 
Προκήρυξη με εκτενές περιεχόμενο μοιράσθηκε στους συνοικισμούς και στα χωριά, με 
έκκληση προς τους χωρικούς να μη ψηφίσουν τους κομμουνιστές που ζητούσαν την 
αυτονομία της Μακεδονίας, αλλά το γιατρό Πασαλίδη και τους δικούς του

. 
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Ch. Duchesne à A. Briand, No 28, Salonique 10-4-1926, 3 pp. Μακεδονικά Νέα, 9 έως 11-4-
1926. 

. Στα 
αποτελέσματα της εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης (67.559 ψηφίσαντες), 
επικρατέστεροι ήταν στο Κόμμα Ελευθεροφρόνων οι Δημήτριος Κάκαβος με 3.268 ψήφους, 
Ιούλιος Εδμόνδου Άββοττ με 2.271, στο Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων οι Λεωνίδας 
Ιασωνίδης με 7.556, Μιχαήλ Κύρκος με 6.389, στο Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως ο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου με 3.615 (ο Ιωάννης Μιχαήλ πιο πίσω, με 724 ψήφους), στη 
Σοσιαλιστική Εργατοαγροτική και Προσφυγική Παράταξη ο Ιωάννης Πασαλίδης με 631 (οι 
πρώην κομμουνιστές έλαβαν λιγοστές ψήφους –Ν. Δημητράτος 314, Γιώτας 27, 
Γιαμογιάννης 32, Φραγκόπουλος 42–), στο Αγροτοριζοσπαστικό Κόμμα ο Μηνάς Πατρίκιος 
με 429, στο Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (συνολικά 723 ψήφοι, αναλογίας ίσης με το 1,07% 
του συνόλου) ο Τανούλας με 233, Σλιώμης με 228. Το Ενιαίο Εκλογικό Μέτωπο Εργατών 
Αγροτών και Προσφύγων (κομμουνιστές) έλαβε 7.376 ψήφους (10,92%), ποσοστό αυξημένο 
λόγω της σχετικής προτίμησης μερίδας των Εβραίων ψηφοφόρων. Στην εκλογική περιφέρεια 
Χαλκιδικής (9.785 ψήφοι), το κόμμα έλαβε 241 (2,46%). Προηγήθηκαν σε ψήφους οι 
Βεντούρα με 3.777 (όλες οι εβραϊκές ψήφοι), Μάξιμος 2.913 (όλες οι ελληνικές ψήφοι), πιο 

1449 Cf. Μακεδονικά Νέα, 14-4-1926. 
1450 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26,27-4-1926. Μακεδονικά Νέα, 24,27-4-1926. Μακεδονία, 
23,24-4-1926. Συλλογή Δάγκα, υλικό Στυλιανού Κανδυλάκη, αταξινόμητο, Νο 1744, 21-4-
1926. 
1451 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19 έως 23-10-1926. Μακεδονικά Νέα, 16-10 έως 4-11-
1926. 



πίσω οι προερχόμενοι από τα χωριά, ο Παπανικολάου (από τη Μπάλτζα [Μελισσοχώριον]) 
με 1.257 και ο Σινάκος (από την Επανωμή) με 2291452

Στις κοινοβουλευτικές εκλογές στις 19 Αυγούστου 1928, επικρατέστεροι στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης ήταν στον Ανεξάρτητο Συνδυασμό της Ηνωμένης Αντιβενιζελικής 
Παράταξης ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου με 2.047 ψήφους, στο Συνδυασμό Κόμματος 
Φιλελευθέρων οι Αλέξανδρος Παπαναστασίου με 50.476, Λεωνίδας Ιασωνίδης με 50.407, 
πιο  πίσω ο Ιωάννης Μιχαήλ με 5 0 . 2 73. Στο Συνδυασμό Προοδευτικού Κόμματος, πρώτος 
ήλθε ο αγροτιστής Αθανάσιος Τανούλας, συνεργασθείς με τους προοδευτικούς σε αυτές τις 
εκλογές, με 883 ψήφους. Είχε γίνει γνωστός στους αγρότες, αναπτύσσοντας δραστηριότητα 
στα χωριά. Τρίτος (μετά το Μιχαήλ Κύρκο, που έλαβε 684 ψήφους) ήλθε ο αγροτιστής 
Θωμάς Σλιώμης με 647 ψήφους. Στο Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών Προσφύγων 
(κομμουνιστές), πρώτος ήταν ο Μιχαήλ Σινάκος με 2.506 ψήφους, ως ντόπιος, και πιο πίσω 
(τρίτος, μετά και το ντόπιο Νικόλαο Μαρκινό με 2.501) ο Ανδρόνικος Χαϊτάς, γραμματέας 
του κόμματος, με 2.482. Ο Σινάκος, στην Επανωμή, επί 793 ψηφισάντων πήρε 193 ψήφους, 
αναλογία 24,34%. Συγκριτικά, ήταν υψηλή επίδοση. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης (30.370 
ψηφίσαντες) ο ίδιος πήρε 1.557 ψήφους (αναλογία 5,13%) στη Σίνδο (377 ψηφίσαντες) 24 
(6,37%), στο Ασβεστοχώριον (385 ψηφίσαντες) 26 (6,75%), Στρέφα (670) 77 (11,49%), 
Όσσα (428) 44 (10,28%), Σωχό (727) 68 (9,35%), Βερτίσκο (336) 41 (12,20%). Η επιτυχία 
του Σινάκου στο χωριό του γινόταν περισσότερο φανερή εάν ετίθετο προς σύγκριση με τα 
συνολικά αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου, επί 73.199 
ψηφισάντων, η επίδοση του κόμματος στους Έλληνες ήταν ένα φτωχό 1,32%, 968 ψήφοι (σε 
αυτούς τους ψηφοφόρους, προστέθηκαν 1.538 Ισραηλίτες –κατανεμημένοι σε εκλογικά 
τμήματα χωριστά από τους Έλληνες–, οι οποίοι συγκροτούσαν μία αξιοπρόσεκτη αναλογία, 
15,73%, στο εκλογικό σώμα της εθνότητάς τους)

. 
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Οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις το 1932, 1933, 1935, 1936 ήταν αντίστροφη 
πορεία έκπτωσης των φιλελευθέρων και επικράτησης των συντηρητικών και φιλοβασιλικών, 
έως την κήρυξη της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936.  

. 

 
 
6.2.1.1.2.2. Αγροτικός φιλελευθερισμός. 
 
 
Το αγροτικό κίνημα φιλελεύθερου ιδεολογικού προσανατολισμού ήταν αντιφατικό, 

με κοινό όμως πάντοτε το στοιχείο της υποστήριξης του κρατούντος συστήματος και του 
αντικομμουνισμού. 

Κατά τη δεκαετία του 1920, οι φιλελεύθεροι αγροτιστές, εκτός από τον 
αντικομμουνισμό εμφάνιζαν, κατά τ’ άλλα, θέση η οποία βρισκόταν σε διάσταση με τα 
συμφέροντα της αστικής τάξης. Ο Ελευθέριος Σταυρίδης, κομμουνιστής βουλευτής, κατά την 
επίσκεψή του στην Αργολίδα, το Μάρτιο 1927, αποδοκιμάσθηκε από αγρότες, μέλη του 
Συλλόγου Γεωργοκτηματιών Επαρχίας Άργους, βενιζελικούς το φρόνημα, οι οποίοι δεν του 
επέτρεψαν να παραμείνει επί τόπου. Δικαιολογώντας τη στάση τους, οι εν λόγω Αργείοι 
επιβεβαίωσαν ότι θεωρούσαν εαυτούς σοσιαλιστές, διότι οι περιουσίες ήταν μικρές, οι αγροί 
ευρίσκονταν στα χέρια των αγροτών, ενώ ακτήμονες δεν υπήρχαν ειμή οι φύσει οκνηροί1454. 
Δεν άφησαν ασχολίαστη τη συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι στους εργάτες, τη 
μοναδική μέριμνα των βιομηχάνων να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, την ανάγκη να 
προσανατολισθεί η κοινωνία και το κράτος στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εργασία1455

                                                      
1452 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις 1926, t. 1801-2000, 
απόφαση Νο 1890, 13-11-1926, ανακήρυξη επιτυχόντων βουλευτών νομού Θεσσαλονίκης. 
Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-11-1926. Μακεδονικά Νέα, 14-11-1926. 

. Η 

1453 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πολιτικαί αποφάσεις 1928, t. 1501-1650, 
απόφαση Νο 1647, 4-9-1928, ανακήρυξη επιτυχόντων βουλευτών νομού Θεσσαλονίκης στις 
εκλογές 19-8-1928. 
1454 Cf. Αγροτική Αργολίς (Άργος), 1, Νο 32, 27-3-1927, p. 1, «Κομμουνισμός». 
1455 Ibid. Νο 34, 10-4-1927, p. 1, «Κομμουνισμός (Β)». 



θέση του αγροτικού φιλελευθερισμού ήταν ότι, με την ένταξη στο συνεταιριστικό κίνημα και 
περαιτέρω με την καθετοποίηση της συνεταιριστικής παραγωγής (επεξεργασία αγροτικών 
αγαθών στο δευτερογενή τομέα και διοχέτευση του προϊόντος στην αγορά) θα αποκτούσαν 
διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στις άλλες ομάδες1456. Δεν θιγόταν το πρόβλημα των 
αντίθετων συμφερόντων, δηλαδή το ζήτημα της ύπαρξης τάξεων ανταγωνιστικών, μολονότι 
αυτό καθίστατο φανερό από την τοποθέτησή τους. Στις αρχές της δεκαετίας 1930, η φιλική 
και απολογητική στάση απέναντι στη φασιστική δικτατορία του Μπ. Μουσσολίνι («... 
αναπηδήσασα από τα σπλάχνα του υγιούς λαού, επετέλεσε θαύματα υπέρ της Ιταλίας, η 
οποία ποτέ άλλοτε δεν είχε αισθανθή αρτιωτέραν και υγιεστέραν διοίκησιν από σήμερον1457

Την εποχή του 1930, στα αγροτικά κινήματα η λαχτάρα των χωρικών να 
συμμετάσχουν στο χρυσωρυχείο του κεφαλαίου οδηγούσε στη σύμπηξη αγροτικών 
συνεταιρισμών. Ήταν αντικομμουνιστές, προχωρώντας ενίοτε, εκτός από την ιδεολογική 
αντιπαράθεση

») 
υποσχόταν δυσκολίες σε ένα εγχείρημα οικοδόμησης αντιφασιστικού μετώπου. 

1458, σε έξαλλη μισαλλοδοξία1459

Ο κυριώτερος εκπρόσωπος της αγροτιστικής τάσης στο φιλελεύθερο αστικό-
δημοκρατικό κίνημα ήταν ο Αλ. Παπαναστασίου. Θα μας απασχολήσει, σε αυτό το κεφάλαιο, 
η πολιτική ιδιότητά του, ο προσωπικός προσανατολισμός του κατά την άσκηση 
κυβερνητικών καθηκόντων (πρωθυπουργός και υπουργός γεωργίας κατ’ επανάληψη). 

. Μέσα σε αυτό το σύμφυρμα ιδεολογιών και 
πολιτικών πρακτικών, αμφιλεγόμενα πρόσωπα στο χώρο που διεκδικούσε την επιρροή επί 
των αγροτών ισορροπούσαν ανάμεσα στην αντικεφαλαιοκρατική ρητορική και σε μία πλήρη 
σκοπιμοτήτων πολιτική πρακτική. 

Ο Παπαναστασίου διετέλεσε υπουργός γεωργίας, από τις 4 Δεκεμβρίου 1926 έως τις 
3 Φεβρουαρίου 1928, στην οικουμενική κυβέρνηση Αλεξάνδρου Ζαΐμη. Πικρόχολα σχόλια 
του ΚΚΕ ανέφεραν ότι, μόλις έγινε ο Παπαναστασίου υπουργός (προσέλαβε, όπως 
αναφέραμε, υφυπουργό τον αγροτικό Αν. Μπακάλμπαση και γενικό γραμματέα υπουργείου 
γεωργίας το σοσιαλιστή Αριστοτέλη Σίδερι), δήθεν θα έκανε μεταρρυθμίσεις, όμως τελικά 
επανέφερε τις προηγούμενες δασμολογικές κατηγορίες. Τα σχόλια συμπλήρωναν ότι ίσχυε 
ακόμη φεουδαρχία, αφού η απαλλοτρίωση των κτημάτων ανεστάλη από το 1922 και ούτε στα 
275 απαλλοτριωθέντα κτήματα δεν αποκαταστάθηκαν πραγματικά οι ακτήμονες1460. Ωστόσο 
επί υπουργίας Παπαναστασίου προωθήθηκε η δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών, η 
αποκατάσταση ακτημόνων, καταρτίσθηκε τον Ιούλιο 1927 νομοσχέδιο για σύσταση 
Αγροτικής Τράπεζας1461

Αναγκαστικά, προσαρμόσθηκε το κόμμα του Παπαναστασίου στα ελληνικά 
πελατειακά στερεότυπα, με τη δραστηριότητα κομματαρχών στο κάθε χωριό. Διαμαρτυρίες 
κατά του κομματικού μηχανισμού του Παπαναστασίου ανέφεραν ότι, αντί να 
διαμαρτυρηθούν κατά της νέας αγροτικής φορολογίας, έστελναν συγχαρητήρια 
τηλεγραφήματα στον υπουργό γεωργίας για τις προσπάθειές του. Δημοσιεύσεις σχολίαζαν ότι 
ο Παπαναστασίου είχε υπερψηφίσει το άρθρο 19 του συντάγματος για κατοχύρωση της 
ιδιοκτησίας των τσιφλικάδων, καθώς και τα τελευταία φορομπηχτικά νομοσχέδια του Γ. 
Καφαντάρη που τριπλασίαζαν τους φόρους των εργατών, αγροτών και προσφύγων 
υποοκταπλασιάζοντας το φόρο του κεφαλαίου

, λήφθηκαν μέτρα κοινωνικής πρόνοιας. 
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1456 Ibid., «Ο συνεταιρισμός και το χωριό μου», σε συνέχειες, 1, Νο 28, 26-2-1927, p. 2. Νο 
30, 13-3-1927, p. 2. Νο 31, 20-3-1927, p. 2. Νο 32, 27-3-1927, p. 3. Νο 34, 22-5-1927, p. 4. 

. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, 

1457 Ibid., 5, Νο 226, 3-5-1931, pp. 1-2, «Η ισπανική μεταπολίτευσις». 
1458 Cf. Αγροτική (Λευκάδα), Νο 20, 23-11-1930, p. 4, «Γεωργικούς πιστωτικούς 
συνεταιρισμούς και όχι εργατικούς συλλόγους». 
1459 Ibid., Νο 22, 7-12-1930, p. 1, «Οι κομμουνισταί», όπου σχολιάζεται η απόφαση καταδίκης 
των Μ. Μαρκοβίτη και Πανούση (στον πειθαρχικό ουλαμό Καλπακίου), από το στρατοδικείο 
Ιωαννίνων, σε θάνατο: «… Με την ιδίαν αυστηρότητα θα έπρεπε να δικάζουν και τα πολιτικά 
δικαστήρια τους υπονομευτάς των ιερών της φυλής, τους ταραξίας, τους εχθρούς της γαλήνης 
και της τάξεως.» 
1460 Cf. Ριζοσπάστης, 7-1-1927. 
1461 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-7-1927. 
1462 Cf. Ριζοσπάστης, 19-7-1927. 



εγκαινιάσθηκαν περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Στο Σέιχ Σου, στις 13 Μαρτίου 1927, 
παρουσία των αρχών και του Παπαναστασίου, εκτυλίχθηκε «πράσινη εορτή». Ομοίως στην 
Καλαμαριά, στις 20 Μαρτίου 1927, πραγματοποιήθηκαν δενδροφυτεύσεις με τη συμμετοχή 
συλλόγων (νεολαία Καυκασίων, Νέα Γενεά και άλλοι). Στο συνοικισμό Τούμπας, ομιλίες 
προς τους χειμαζόμενους πρόσφυγες περιέλαβαν την αγάπη στη φύση, την πίστη στα 
ανώτερα εκπολιτιστικά ιδανικά, στα δένδρα ως παράγοντα υγείας, πλούτου, εξύψωσης του 
νου και της καρδιάς1463. Στο τοπικό αγροτικό συνέδριο, στο Τοψίν, προσφυγικών 
οργανώσεων στις 29 Ιανουαρίου 1928, όπου συζητήθηκαν τρόποι διάθεσης αγροτικών 
δανείων και απαλλοτριώσεις τσιφλικιών, παρέστη εκ μέρους του κόμματος ο Ν. Τζερμιάς, με 
εισήγηση προτάσεων που έγιναν δεκτές1464

Η φιλελεύθερη διακυβέρνηση μετά το 1928, σε περιβάλλον σοβούσας οικονομικής 
κρίσης και ανεργίας, δεν έλυσε τα προβλήματα των αστών και αγροτών προσφύγων. 
Ανήμερα των γερουσιαστικών εκλογών στις 21 Απριλίου 1929, η Ανώτατη Επιτροπή των 
Προσφύγων εξέδωσε προκήρυξη με την οποία καλούσε τους ψηφοφόρους να μη προσέλθουν 
στις κάλπες. Το ρεύμα της αποχής των προσφύγων από τις εκλογές επεκτάθηκε στους 
συνοικισμούς της Τούμπας, Καλαμαριάς, Μίκρας και σε άλλα μέρη όπου οι υποψήφιοι 
βενιζελικοί είχαν εν τω μεταξύ αποδοκιμασθεί από τους κατοίκους

. 

1465. Κατά το οικονομικό 
κραχ που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 1929, με κεφαλαιική κρίση η οποία έπληξε την Ελλάδα με 
μία φάση καθυστέρησης, οι βενιζελικοί προσπάθησαν να κρατήσουν αλώβητη την παράταξη. 
Στη Θεσσαλονίκη, ο Χαρίσιος Βαμβακάς, γερουσιαστής εκλεγμένος με τους φιλελευθέρους, 
παραιτήθηκε για να διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου στις επικείμενες δημοτικές εκλογές 
(πραγματοποιήθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου 1930). Κατά την προεκλογική περίοδο, ζωηρή 
κίνηση στο εκλογικό γραφείο του προσέθεταν οι επιτροπές κατοίκων των γύρω αγροτικών 
συνοικισμών, που κατέφταναν για να προσφέρουν και να ζητήσουν στήριξη. Στις 22 
Νοεμβρίου 1930, για παράδειγμα, επισκέφθηκαν τον υποψήφιο αντιπροσωπείες από τον 
καπνοπαραγωγικό συνοικισμό Κουκλουτζά [Εύοσμος] (Παπαοικονόμου, Σαρρής, Ξένος, 
Σαπουντζής), το συνοικισμό Νέας Κρήνης (πρόεδρος Γαγίλης), το Νέον Ρύσιον 
(Διαμαντόπουλος ως εκπρόσωπος κατοίκων), την περιοχή Μίκρας και Γεωργικής Σχολής1466

Το 1931, οι αστοί δημοκράτες του Αγροτοεργατικού Κόμματος (νέα ονομασία του 
κόμματος της Δημοκρατικής Ενώσεως) αναζητούσαν στα τυφλά τις αιτίες της οικονομικής 
κρίσης. Ο βουλευτής Ν. Τζερμιάς αναλογιζόταν ότι ήταν συνεχής η αναφορά σε μέτρα 
αντιμετώπισης της ανεργίας, της δυστυχίας των αγροτών. Η κυβέρνηση εφάρμοσε κοινωνική 
και γεωργική πολιτική, εξασφάλισε έργα οδοποιίας στα οποία αποσχολούνταν πολλοί 
εργάτες, ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα, έλαβε άλλα μέτρα για τους εργαζομένους, όμως οι 
άνεργοι αυξήθηκαν διότι σταμάτησαν τα έργα από μεγάλες εταιρείες. Η καπνική κρίση 
επέτεινε την ανεργία, έπαυσε η χορήγηση βοηθημάτων στους καπνεργάτες. Η κυβέρνηση 
αρνήθηκε να εκπληρώσει την υπόσχεση συγκέντρωσης της κριθής, του μόνου προϊόντος που 
απέμεινε από τις καταστροφές στον παραγωγό, και η εν λόγω μικρή παραγωγή πουλήθηκε σε 
μειωμένες τιμές. Οι παροχές της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων σταμάτησαν. 
Παρά την τραγική κατάσταση, ο κομμουνισμός δεν κατόρθωσε να προσηλυτίσει τις μάζες 
που περιήλθαν σε τόσο κακή οικονομική θέση. Ο Τζερμιάς θεωρούσε ότι απαιτούνταν μέτρα 
για αποσόβηση της μεταστροφής των μικροαστικών στρωμάτων, εργασία συστηματική και 
εφαρμογή κοινωνικού προγράμματος. «Πρέπει να οργανωθεί η αριστερά παράταξη [αστοί 
δημοκράτες] κατά τρόπο ενιαίο και να την εμφανίσωμε σοβαρά δυνάμενη να εμπνεύσει την 
εμπιστοσύνη στις μάζες και να κινητοποιήσει και να τις ενθουσιάσει. Η δημιουργία μιας 
αριστερής παράταξης θα καταπολεμούσε τον κίνδυνο του κουμμουνισμού και της 
αναρχίας»

. 

1467

Ο Παπαναστασίου προσέφερε ξανά, το 1932 (για μικρό διάστημα –από τις 26 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου–),  από τη θέση του πρωθυπουργού. Στις 27 Μαΐου 1932 (μία μέρα μετά την 

. 

                                                      
1463 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13,15,20,21-3-1927. 
1464 Ibid., 28,30-1-1928. 
1465 Cf. Ταχυδρόμος, 21-4-1929. 
1466 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-11-1930. 
1467 Ibid., 28-4-1931. 



ανάληψη καθηκόντων), δέχθηκε στο γραφείο του τη διοίκηση της Συνομοσπονδίας Εργατών 
(ΓΣΕΕ [ρεφορμιστές]), η οποία του επέδωσε υπόμνημα επί γενικών και ειδικών αιτημάτων 
της εργατικής τάξης. Ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι πολλά αιτήματα (η εξασφάλιση των 
εργαζομένων από την ανεργία, μείωση ενοικίων, υποτίμηση άρτου, προσαρμογή μισθών και 
ημερομισθίων προς την υφιστάμενη νομισματική κατάσταση) προϋπέθεταν τη λήψη 
νομοθετικών μέτρων και συνεπώς δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν από κυβέρνηση η οποία 
έπρεπε μετά από τρεις μήνες να κηρύξει εκλογές. Υποσχέθηκε την κατάρτιση ειδικής 
επιτροπής μελέτης του προβλήματος της ανεργίας για υπόδειξη πιθανών λύσεων. Σχετικά με 
τα ημερομίσθια, ο πρωθυπουργός ζήτησε τη βοήθεια της εργατικής τάξης ώστε, 
διατηρουμένων των ίδιων επιπέδων, να προκληθεί μείωση του τιμάριθμου ζωής. Υποσχέθηκε 
υποστήριξη στο νομοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, επίσπευση της κωδικοποίησης 
του νόμου περί 8ώρου, ευμενή αντιμετώπιση των απεργών Θεσσαλονίκης (επαναπρόσληψη 
των απολυθέντων κατά τις απεργίες, σιδηροδρομικών του μακεδονικού δικτύου και 
τροχιοδρομικών [υπάλληλοι των τραμ]). Η συνομοσπονδία ζήτησε την κατάργηση του νόμου 
περί ασφάλισης του κοινωνικού καθεστώτος (ιδιώνυμο) καθώς και του νόμου περί τύπου. Ο 
πρωθυπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει1468. Στις αρχές Ιουνίου 1932, απεργία των 
καπνεργατών Θεσσαλονίκης αντιμετωπίσθηκε, ως συνήθως, με επιθέσεις από την αστυνομία, 
ξυλοκόπημα, συλλήψεις και φυλακίσεις. Το κόμμα του πρωθυπουργού, Αγροτοεργατικό 
Κόμμα (πρώην Δημοκρατική Ένωσις), δήλωσε ότι συμμεριζόταν τον πόνο των 
αγωνιζομένων για τη βελτίωση των μεροκάματων1469

Προ της κρίσιμης μάχης των εκλογών στις 5 Μαρτίου 1933 εναντίον των 
συντηρητικών, στην περιοχή Θεσσαλονίκης, η οποία είχε την ιδιομορφία να διεκδικείται από 
τους αγροτιστές, ρίχθηκε ιδιαίτερο βάρος από το Αγροτοεργατικό Κόμμα. Στις 2 Μαρτίου 
1933, ο αρχηγός Παπαναστασίου εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη το αγροτικό και εργατικό 
πρόγραμμα της κυβέρνησης εφόσον θα επικρατούσε στις εκλογές. Μετέβη επίσης με όλους 
τους πολιτευτές στο Κιλκίς [προπύργιο των σοσιαλιστών του Ι. Πασαλίδη], όπου επρόκειτο 
να τον υποδεχθεί σύσσωμος ο λαός της πόλης και της περιφέρειας

. 

1470. Οι τυμπανοκρουσίες 
δεν απέδωσαν, στις εκλογές έλαβε μόλις 47.460 ψήφους (4,16%), λόγω της μεταστροφής 
μέρους του εκλογικού σώματος προς τους συντηρητικούς. Την ίδια μέρα, 2 Μαρτίου 1933, ο 
υφυπουργός συγκοινωνίας Πέτρος Ξ. Λεβαντής και οι υποψήφιοι του Εθνικού Συνασπισμού 
(φιλελεύθεροι) Αποστόλου, Σταθάκης και Σωτηριάδης μετέβησαν σε συγκέντρωση στην 
Αξιούπολη. Αντιμετωπίζοντας την ίδια εκλογική πίεση από τους αγροτιστές, στη συνέχεια 
επισκέφθηκαν τα χωριά Νέον Ρύσιον Αγροτικόν, Καρατσοχαλή [Καρδία], Αδαλή [Κάτω 
Σχολάριον], Μεσημέριον και Ακμάντζαλη [Λάκκωμα]1471

Μέσα σε ενδοπαραταξιακές συγκρούσεις, ο Παπαναστασίου απογυμνώθηκε από την 
υποστήριξη των συνεργατών του. Οι πρώην βουλευτές Τζερμιάς, Τερζόγλου και Ανδρεάδης, 
εκ των ιδρυτών της Ομοσπονδίας [ομοσπονδιακή δομή] του Αγροτοεργατικού Κόμματος, 
εξέθεσαν την πολιτεία του Παπαναστασίου, ο οποίος καταπατούσε τις αρχές και τα 
προγράμματα του κόμματος,  και παρότρυναν τα γνήσια μέλη του κόμματος να τον 
αποκηρύξουν

. Η περιοχή αποτελούσε εστία του 
Τανούλα, συνεργαζόμενου σε αυτές τις εκλογές με τους συντηρητικούς της Ηνωμένης 
Αντιπολίτευσης. Αποδείχθηκε ότι ο αγροτιστής υποψήφιος προέβλεψε ορθά την έκβαση (η 
παράταξη των φιλελευθέρων πήρε ελαφρώς περισσότερες ψήφους από την Ηνωμένη 
Αντιπολίτευση, αλλά λιγώτερες έδρες λόγω του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος). 

1472

                                                      
1468 Ibid., 28-5-1932. 

. Ο Παπαναστασίου στράφηκε στα προσωπικά ενδιαφέροντά του, τα αστικά 
οικουμενικά ζητήματα. Στις εργασίες της Δ΄ Βαλκανικής Διάσκεψης, στις 5 Νοεμβρίου 1933, 
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξέθεσε, ενώπιον των επισήμων, 
τις προκλήσεις της εποχής (πνεύμα συμφιλίωσης των βαλκανικών κρατών, οικονομική 
συνεργασία, ανάπτυξη διαβαλκανικών συγκοινωνιών, πνευματική προσέγγιση, συνεργασία 
στην κοινωνική πολιτική, την υγιεινή, την προστασία της γυναίκας) και δήλωσε στους 

1469 Cf. Μακεδονικά Νέα, 10-6-1932. 
1470 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-3-1933. 
1471 Ibid., 1-3-1933. 
1472 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 4-11-1933. 



φοιτητές ότι με τη Βαλκανική Ένωση θα άνοιγε ένα μεγάλο στάδιο, στο οποίο θα διέπρεπαν 
οι δημιουργικότεροι και οι έχοντες την καλύτερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση, όθεν 
όφειλαν να εγκύψουν στη μελέτη των βαλκανικών ζητημάτων1473. Το Μάρτιο 1934, ο 
Παπαναστασίου, αγορεύων στη βουλή για το σύμφωνο Βαλκανικής Συνεννοήσεως, κατέληξε 
ότι το Αγροτοεργατικόν Κόμμα αντιμετώπιζε τη συνθήκη ως εγγύηση για την ειρήνη, 
εξασφάλιση του εδαφικού καθεστώτος και αποφυγή του πολέμου1474. Ο αγροτιστής 
βουλευτής Αθανάσιος Τανούλας, από το χωριό Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, πιο αριστερός από 
τον Παπαναστασίου, δήλωσε ότι θα καταψήφιζαν το Βαλκανικό Σύμφωνο διότι ήταν 
προοδευτικό όσον αφορούσε στη μη αναθεώρηση των συνθηκών και την εξασφάλιση του 
εδαφικού καθεστώτος, αντιδραστικό όμως σε σχέση με τις μειονότητες που υφίσταντο 
καταπίεση από το ρουμανικό και σερβικό κράτος. Επίσης, αντίθετα με όσα λέγονταν περί 
ειρηνικού σκοπού, ήταν καθαρά πολεμικό. Το φιλοτέχνησε ο αρχηγός των φιλελευθέρων, 
Βενιζέλος, και «δεν υπάρχει ούτε και εις των Ελλήνων να θεωρή τον Αρχηγόν των 
Φιλελευθέρων ως πραγματικόν Αρχηγόν της Ειρήνης... Μόνον όταν τα ταξικά Κόμματα 
καταλάβουν την εξουσίαν θα υπάρξη Βαλκανική Ομοσπονδία.1475

Ο Παπαναστασίου, απόστολος της δημοκρατίας, ήταν για τους αντιπάλους ένας 
ακόμη παράγοντας κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Το 1935, ο Στρατής Σωμερίτης, γενικός 
γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είχε τη γνώμη, για την αναποτελεσματικότητα του 
Παπαναστασίου να παρέμβει στις εξελίξεις, ότι μπορούσε να του καταλογισθεί ανικανότητα 
οριοθέτησης του προβλήματος της δημοκρατίας στην Ελλάδα, καθώς και αντίληψης ότι η 
διέξοδος βρισκόταν στη στήριξη στα λαϊκά στρώματα, με την πρόσκληση να επωμισθούν το 
καθήκον της φρούρησης των ελευθεριών. Πιθανότερη φαινόταν σε ένα εξωτερικό 
παρατηρητή η εκδοχή της υστεροβουλίας, με τη σκόπιμη παράλειψη ανάληψης αυτής της 
προσπάθειας. Με αυτό τον τρόπο, προλαμβανόταν η δρομολόγηση μίας δημοκρατικής 
διαδικασίας στηριγμένης στο λαϊκό παράγοντα, η οποία θα υπερφαλάγγιζε τις αστικές 
δημοκρατικές θέσεις, και αποκλειόταν η δημιουργία πολιτικών και κοινωνικών αναγκών που 
θα βρίσκονταν σε αναντιστοιχία με τα φιλελεύθερα πολιτικά προγράμματα, καθιστώντας 
αυτά ανεδαφικά και άχρηστα

» 

1476. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος δεν διέφερε από τους 
άλλους αστούς δημοκράτες1477, έβαλλε κατά του Παπαναστασίου, υπενθυμίζοντας ότι ο 
πρώην πρωθυπουργός, στη δίκη του για το κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 (τα πράγματα ήταν 
σοβαρά για τους φιλελεύθερους δημοκράτες, όπως έδειξαν οι εκτελέσεις που ακολούθησαν), 
δήλωσε στην απολογία του: «Εγώ ήμουν ο πρώτος και ο μόνος που πρότεινα τον αποκλεισμό 
των κομμουνιστών από τη βουλή»1478

 
. 

 
6.2.1.1.2.3. Αστοί δημοκράτες πολιτικοί, αστοί οργανικοί διανοούμενοι. 

                                                      
1473 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-11-1931. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 28-10, 6-
11-1933.  
1474 Cf. Αι αγορεύσεις του Ελληνικού κοινοβουλίου, Περίοδος Β, Τόμος ΙΒ, Συνεδρίασις 15-3-
1934, Εκδόσεις Εθνικού Κήρυκος, Αθήναι 1961, p. 23. 
1475 Ibid., p. 25. 
1476 Cf. Μ. Κόμπος, «Είμαστε υπεύθυνοι για τη Δημοκρατία», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση 
(Αθήνα), 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 119. 
1477 Cf. Γεώργιος Παπανδρέου, συλλογική εργασία, εισαγωγή και επιμέλεια Παύλος Πετρίδης 
- Γιώργος Αναστασιάδης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994, passim. Στον τόμο, 
στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ερευνάται η δράση του Παπανδρέου κατά την περίοδο 1915-
1940 (ibid., pp. 183-320), οι μελέτες ασχολήθηκαν με παραμέτρους εκτός της 
κομμουνιστικής κίνησης, διεθνούς και ελληνικής, όθεν δεν αξιολογήθηκε η επίδραση των 
κομμουνιστών στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων και περαιτέρω της πολιτικής 
στάσης του ιδίου προσώπου, μέχρι την 4η Αυγούστου 1936 και στη διάρκεια της δικτατορίας 
μέχρι τον πόλεμο του 1940 (σχετικές εκτιμήσεις ανευρίσκονται στο Παύλος Πετρίδης, 
Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα [1844-1940], Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη 1992, p. 214). 
1478 Cf. Ριζοσπάστης, 16-5-1935. 



 
 
Οι πολιτικοί άνδρες της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατικής παράταξης, στήριγμα 

του κοινωνικού συστήματος, ήταν, ως στοχαστές, αντικομμουνιστές. Άλλο χαρακτηριστικό 
αυτών ήταν η εμμονή στις αξίες της αστικής ηθικής, με ισχυρή την αίσθηση της ισότητας 
απέναντι στο νόμο. Ως εκ τούτου, ο Μιχάλης Κύρκος, ο οποίος ως υπουργός προνοίας 
προώθησε μέτρα υπέρ των προσφύγων στους συνοικισμούς και χωριά της περιοχής 
Θεσσαλονίκης, σε ομιλία του, στις 16 Απριλίου 1928, συνέστησε στους παριστάμενους 
πρόσφυγες την καταπολέμηση του κομμουνισμού επ’ αγαθώ της πατρίδος1479. Από την 
αντίθετη πλευρά, στο ζήτημα των αντικομμουνιστικών διώξεων προσέτρεξαν αρωγοί οι 
αστοί δημοκράτες. Ο Αλ. Παπαναστασίου, το 1929 στις αγορεύσεις στη βουλή εμφανιζόταν 
αντικομμουνιστής (σε σχέση με την πρακτική του κομμουνιστικού κινήματος), αντιφασίστας, 
υπέρ των μεταρρυθμίσεων, υπέρ της δημοκρατίας. Στις 3 Απριλίου 1929, στη συζήτηση για 
τη θέσπιση του ιδιωνύμου αντιτάχθηκε, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος ήταν ο 
προερχόμενος από τις φασιστικές και δικτατορικές ιδέες1480. Ο Γεώργιος Καφαντάρης, 
αντιτιθέμενος το 1936 στο ιδιώνυμο, αντέτεινε προς τους υποστηρικτές ότι εάν επέμεναν σε 
νομοθέτηση κατά των κομμουνιστών, τότε όφειλαν να λάβουν μέτρα και κατά των άλλων 
επαναστατικών οργανώσεων, δηλαδή των φασιστικών1481. Ο συνεργάτης του Παπαναστασίου 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Τζερμιάς, δικηγόρος (Εγνατία 190 –μετά το 1926, 
στην Εγνατία 84–), υπεράσπιζε, από το 1921, με επιμονή τους διωκόμενους κομμουνιστές 
στα δικαστήρια. Αναξιοπαθούντες αγρότες των γύρω χωριών, προοδευτικών πολιτικών 
προτιμήσεων, που έμπλεκαν σε δικαστικές διαμάχες κατέφευγαν στο δικηγορικό γραφείο του 
για να βρουν νομική υποστήριξη χωρίς καταβολή αμοιβής. Στη μνήμη τους εγχαράχθηκε το 
πρόσωπό του για το υποδειγματικό ήθος και τιμιότητα. Ως βουλευτής Βερροίας, υπουργός το 
1932, τήρησε όμοια στάση. Στη μικροκλίματα της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τα διαβήματα 
ήταν, λόγω των συνθηκών, συχνά. Στις 31 Ιουλίου 1931, στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάσθηκε 
στο γενικό διοικητή Στυλιανό Γονατά επιτροπή στελεχών του Αγροτοεργατικού Κόμματος 
που αποτελούσαν ο Ζορμπάς, γενικός γραμματέας του κόμματος, ο Παντ. Μανδρατζής, 
μέλος του συμβουλίου, και οι βουλευτές Ευθυμιάδης, Τερζόγλου, Ιωάννης Μιχαήλ, Ν. 
Τζερμιάς, για την κατάθεση διαμαρτυρίας ενάντια στο διωγμό δημοκρατικών διδασκάλων 
υπό το πρόσχημα της κομμουνιστικής εκκαθάρισης. Υποστήριξαν ότι οι απολύσεις των 
διδασκάλων πραγματοποιούνταν στη βάση «χαφιεδικών» καταθέσεων, χωρίς την ύπαρξη 
συγκεκριμένων ενοχοποιητικών στοιχείων, και επέστησαν την προσοχή του Γονατά στην 
τακτική των διωγμών, οι οποίοι, με την κατάλυση των νόμων περί μονιμότητας και 
κομματική υποδούλωση της εκπαίδευσης, έτειναν να δημιουργήσουν κίνδυνο κοινωνικό. Ο 
γενικός διοικητής απηλλάγη δηλώνοντας αναρμοδιότητα και ο επιθεωρητής εκπαίδευσης 
Λαγουμιτζάκης διέφυγε με τη διευκρίνιση ότι οι απολύσεις έγιναν με απόφαση του 
συμβουλίου η οποία μπορούσε να αναθεωρηθεί από το ανώτατο εκπαιδευτικό συμβούλιο1482

                                                      
1479 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17-4-1928. 

. 
Σε άλλο περιστατικό, στις 9 Απριλίου 1932, στη Θεσσαλονίκη, οι βουλευτές Ν. Τζερμιάς και 
Μ. Παπαδόπουλος και ο πολιτευτής Μανδρατζής, εκ μέρους του Αγροτοεργατικού 
Κόμματος, παρουσιάσθηκαν στο γενικό διοικητή Γονατά και διαμαρτυρήθηκαν για τα 
έκτροπα επεισόδια που προκλήθηκαν από αστυνομικά όργανα εις βάρος απεργών του 
κρατικού καπνικού οργανισμού, στις 8 Απριλίου 1932 (άγριοι ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί 
καπνεργατριών,  εκ των οπο ίων μία,  η Ντόρες, μεταφέρθηκε σε κατάσταση αφασίας στο 
νοσοκομείο). Ο Γονατάς έδωσε εντολή να γίνουν ανακρίσεις και να τιμωρηθούν 
παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Αγροτοεργατικού Κόμματος 
χαρακτήρισε το γεγονός «... ως ένα από τα πλέον μελανά σημεία την σημερινής κυβέρνησης, 

1480 Cf. Αλ. Παπαναστασίου, Πολιτικά κείμενα (μελέτες, λόγοι, άρθρα), Μέρος Β, Μπάυρον, 
[χωρίς ημερομηνία έκδοσης], pp. 584-594. 
1481 Cf. Αι αγορεύσεις του Ελληνικού κοινοβουλίου, op. cit., Συνεδρίασις 24-4-1936 (pp. 337-
355), p. 350. 
1482 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-7-1931. 



της οποίας μοναδικός σκοπός είναι το τσάκισμα των εργατών και η καταπάτηση των πλέον 
στοιχειωδών συνταγματικών ελευθεριών του ατόμου»1483

Η λυδία λίθος για την αστική δημοκρατική πολιτική ήταν τα έτη 1935-1936. Ο 
Βενιζέλος, ο οποίος δεν δήλωνε μόνο κατά του κομμουνισμού αλλά και οιασδήποτε άλλης 
μορφής ταξικής οργάνωσης, όπως ένα αγροτικό κόμμα

. 

1484, παλινωδούσε προς το χείρον. 
Γέρων αναξιόπιστος, έδινε χρησμούς εκ του μακρόθεν χωρίς έγνοια για την καταιγίδα του 
φασισμού και πολέμου που προσέγγιζε1485. Ο ισχυρός άνδρας Γ. Κονδύλης προέβη σε 
καταπίεση και αυτών των αστών δημοκρατών. Στις 7 Οκτωβρίου 1935 (τρεις μέρες πριν από 
το στρατιωτικό πραξικόπημα για επαναφορά της μοναρχίας), πολυμελής επιτροπή του 
Δημοκρατικού Αγώνος επισκέφθηκε το γενικό διοικητή και ζήτησε άδεια συγκέντρωσης των 
δημοκρατικών ενώπιον της οποίας θα ομιλούσε ο αρχηγός του Αγροτοεργατικού Κόμματος 
Αλ. Παπαναστασίου. Ο γενικός διοικητής δήλωσε ότι αδυνατούσε να χορηγήσει άδεια σε 
ανοικτό χώρο, επέτρεπε όμως τη συγκέντρωση σε κλειστό χώρο. Οι δημοκρατικοί 
διαμαρτυρήθηκαν για τις γενόμενες συλλήψεις εργατών και ζήτησαν την απόλυση αυτών. Ο 
παριστάμενος αστυνομικός διευθυντής Γεώργιος Ντάκος ισχυρίσθηκε ότι συλλαμβάνονταν 
μόνο οι κομμουνιστές1486. Στην παρατήρηση ότι ο κομμουνισμός δεν ετέθη εκτός νόμου και 
ότι, υπό το πρόσχημα του κομμουνιστικού κινδύνου, δεν ήταν δυνατό να εκτοπίζονται αθώοι 
πολίτες και εργάτες βιοπαλαιστές, δεν έτυχε η επιτροπή συγκεκριμένης απάντησης. 
Διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τις συλλήψεις στις 6 Οκτωβρίου πολιτών από την Καλαμαριά, 
Τούμπα, Καπουτζήδες [Πυλαία], Βασιλικά, Επανωμή, δόθηκε η απάντηση ότι αυτοί 
συνελήφθησαν προληπτικώς1487. Με την παλινόρθωση της μοναρχίας με νόθο δημοψήφισμα 
στις 3 Νοεμβρίου 1935, ο Γ. Κονδύλης διέγραψε την τροχιά του, από φιλελεύθερος που 
εκτελούσε το 1916 τους βασιλικούς στα χωριά της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής σε 
θαυμαστή των εθνικοσοσιαλιστών1488

                                                      
1483 Ibid., 9-4-1932. 

, ανάμεσα στους Ηρακλείς του στέμματος. Οι 
προσωπικές πολιτικές θέσεις και ιδεολογίες μετατοπίσθηκαν. Στις εκλογές στις 26 
Ιανουαρίου 1936, υποψήφιοι του Δημοκρατικού Συνασπισμού του Αλ. Παπαναστασίου στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης ήταν πρώην ηγέτες του κομμουνιστικού κόμματος (οι Γ. Γεωργιάδης, 

1484 Cf. Ελευθέριος Βενιζέλος, Περί ταξικών κομμάτων και περί υπαλληλικών οργανώσεων. 
Δυο αγορεύσεις ενώπιον της Γερουσίας, Εθνικό Τυπογραφείο, Εν Αθήναις 1931, pp. 3-6. 
1485 Στις 15 Αυγούστου 1935, έγραφε: «…Εάν εγκαθιδρυθεί η βασιλεία θα διαθέσω πάσα 
ικμάδα δια να αποτρέψω την νέαν αυτήν υποδούλωσιν της χώρας…», ενώ σύντομα δήλωσε 
(επιστολή στις 31 Οκτωβρίου 1935 προς το κόμμα του, με αγγλική υπόδειξη) ότι δεν θα είχε 
αντίρρηση για την επάνοδο του βασιλέα (cf. Γνώμαι Ελευθερίου Βενιζέλου περί 
πολιτευμάτων, κοινοβουλευτισμού και δικτατορίας, εθνικών και ταξικών κομμάτων, 
κομμουνισμού, δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού και ελευθεροτυπίας, επιμέλεια Νικόλαος 
Αβραάμ, Μυτιληναίος, Πειραιεύς 1945, pp. 97-103). Για την κατάλυση της δημοκρατίας το 
1935, τις εξελίξεις μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 1936 και την εξουδετέρωση της 
κομμουνιστικής παρέμβασης για δημοκρατικό μέτωπο, ο Βενιζέλος είχε ήδη πανηγυρίσει τις 
πεποιθήσεις του στην τελευταία του επιστολή στις 9 Μαρτίου 1936, όπου διαδήλωσε τη 
«ζωηρά χαρά» για την ανάθεση του υπουργείου στρατιωτικών στον Ι. Μεταξά και κατέληξε 
με το γνωστό: «... Από μέσα απ’ την καρδιά μου αναφωνώ Ζήτω ο Βασιλεύς», ibid., p. 103. 
Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Σειρά Β (Σύγχρονος Ελλάς), t. 4, 
Πάπυρος, Αθήναι 1966, p. 279. Σπύρος Λιναρδάτος, 4η Αυγούστου, Θεμέλιο, Αθήνα 19885, p. 
23. 
1486 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-10-1935. Ο Ντάκος αντικατέστησε στην ηγεσία της 
αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τον Ιωάννη Γκισερλή το 1934, παρέμεινε έως το 
1937 (δεν αντικαταστάθηκε μετά την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, λόγω 
της αποτελεσματικότητας που επέδειξε για την καταστολή της εξέγερσης στα γεγονότα του 
Μαΐου 1936). Τον διαδέχθηκε ο Μιχαήλ Οικονομόπουλος (1937-1939), ακολούθησαν οι 
Αργύριος Παπαργύρης (1940-1941), Σόλων Τσαούσης (1941), Μιχαήλ Μαντούβαλος (1941-
1945), Γεώργιος Δημουλάς (1945), Απόστολος Ξανθόπουλος (1945-1950). 
1487 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-10-1935. Πληροφορίες Μιχάλης Σανίδας. 
1488 Cf. Νέον Κράτος, όργανον του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (Αθήναι), 8-9-1932. 



Ν. Καστρινός, Ελευθέριος Σταυρίδης, υποψήφιοι στις εκλογές του 1920 ή 1926 στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης –ο τελευταίος, γραμματέας του κόμματος το 1926 και βουλευτής το 1926-
1928–), ο συνεργαζόμενος αγροτιστής Αθανάσιος Τανούλας (από τον Τρίλοφο, πρώην 
βουλευτής)1489. Ο Μιχαήλ Σινάκος, από την Επανωμή, δραστήριος για την επιτυχία του 
μετώπου (κομμουνιστές), εξελέγη βουλευτής. Στο κοινοβούλιο, στις 24 Απριλίου 1936, 
υποβλήθηκε σε κρίση το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα1490. Κατά την ψήφιση του Ι. Μεταξά 
ως προέδρου της κυβέρνησης, σε αντίθεση με τον Αλ. Παπαναστασίου ο οποίος δήλωσε ότι ο 
συντηρητικός πολιτικός στο παρελθόν υποστήριξε καθαρώς αντικοινοβουλευτικές αρχές 
αλλά κατόπιν είχε αλλάξει γνώμη και έπαψε να πιστεύει στο σωτήριον των 
αντικοινοβουλευτικών αρχών, ο Γ. Παπανδρέου ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δηλώσεις για 
αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος ήταν αόριστες (δεν διευκρινιζόταν ότι ο νέος 
καταστατικός χάρτης θα κατοχύρωνε τη λαϊκή κυριαρχία, τις λαϊκές ελευθερίες, το κράτος 
δικαίου και την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος)1491

                                                      
1489 Συνεργάσθηκαν επίσης ως υποψήφιοι ο πρώην ηγέτης κομμουνιστής Ευάγγελος 
Ευαγγέλου (Αθήνα), Ηλίας Ηλιού (Λέσβος), Γεώργιος Παπανδρέου (Χίος), Αναστάσιος 
Μπακάλμπασης (Ροδόπη), cf. Ανεξάρτητος (Αθήνα), 18-1-1936. 

. Στην ψηφοφορία, 
οι Παπαναστασίου και Αλ. Μυλωνάς «ηρνήθησαν ψήφον» λέγοντας «παρών», ο 
Παπανδρέου και το Παλλαϊκό Μέτωπο (κομμουνιστές) ψήφισαν κατά. Κατά τις εξελίξεις για 
δημιουργία λαϊκού (αντιφασιστικού) μετώπου, στη σχετική πρόσκληση των κομμουνιστών ο 

1490 Ο Ι. Ράλλης, ηγέτης του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, αποσιωπώντας τη νέα 
πολιτική της Κομιντέρν ανέφερε, κατά τη συζήτηση για την εκλογή του Σοφούλη ως 
προέδρου της βουλής όταν μνημονεύθηκε το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα (υπογράφηκε 
στις 19 Φεβρουαρίου 1936, κοινοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 1936), ότι έγιναν απαράδεκτες 
παραχωρήσεις στους κομμουνιστές (κατάργηση του αντικομμουνιστικού νόμου περί 
ιδιωνύμου αδικήματος, αμνηστία στους πολιτικούς καταδίκους, διάλυση των εθνικών 
οργανώσεων), ότι η Κομιντέρν με εγκύκλιο προς το Γαλλικό Παλλαϊκό Μέτωπο έδωσε 
οδηγίες για έκνομες ενέργειες και προσπάθειες «προς αποσύνθεσιν του στρατεύματος, των 
υπαλλήλων και δη των ο ργάνων της ασφαλείας» (cf. Αι αγορεύσεις του Ελληνικού 
κοινοβουλίου, op. cit., Συνεδρίασις 24-4-1936, p. 338). Ο Σκλάβαινας του απάντησε ότι δεν 
χρειαζόταν να πάει στη Γαλλία για να συλλέξει πληροφορίες, εφόσον υπήρχε ο διοικητής 
ασφαλείας Γεώργιος Φεσσόπουλος, της Υπηρεσίας Αμύνης του Κράτους, ο οποίος χάλκευε 
ψεύδη (ibid., p. 342). Ο Θεμ. Σοφούλης, αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων, 
απάντησε ότι, όταν ψηφίσθηκε το ιδιώνυμο, το ΚΚΕ «... δεν ήτο το σημερινόν Παλλαϊκόν 
κόμμα, το οποίον και αυτό υπέστη την εξέλιξίν του», εφόσον «... διεκήρυξε, ότι αναγνωρίζει 
πλέον την εθνικήν ενότητα και την ακεραιότητα και ότι δεν θα επιδιώξη πλέον δια βιαίων 
μέτρων και δι’ επαναστατικών μέσων την εφαρμογήν του προγράμματός του, αλλά δια της 
φυσιολογικής εξελίξεως». Έδωσε ακολούθως το στίγμα της πολιτικής συνεργασιών του 
φιλελεύθερου αστικο ύ χώρο υ για την υπεράσπιση της δημο κρατίας και την απο φυγή 
επιβολής δικτατορίας, λέγοντας για το κομμουνιστικό κόμμα: «Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει 
ότι έρχεται εις στενωτέραν κάπως προσέγγισιν προς τα κόμματα τα αστικά... Ημείς 
τουλάχιστον οι Φιλελεύθεροι ... δεχόμεθα προθύμως πάσαν ενίσχυσιν, όθεν δήποτε και αν 
προέρχεται αύτη, είτε εκ των πλέον αριστερών είτε εκ των πλέον δεξιών κομμάτων, 
ενίσχυσιν αποβλέπουσαν εις την κατοχύρωσιν των λαϊκών ελευθεριών και εις την 
εξυπηρέτησιν των συμφερόντων του λαού» (ibid. p. 340). 
1491 Cf. Αι αγορεύσεις του Ελληνικού κοινοβουλίου, Συνεδρίασις 24-4-1936, op. cit., pp. 367, 
377. Ο Στ. Σκλάβαινας επισήμανε ότι, στις κυβερνητικές δηλώσεις, πουθενά δεν αναφερόταν 
ότι ο Ι. Μεταξάς θα υπερασπιζόταν τον κοινοβουλευτισμό, δεδομένου ότι στο παρελθόν ο 
πρόεδρος της κυβέρνησης είχε πολλές φορές εκδηλωθεί ως εχθρός του κοινοβουλευτισμού 
και θιασώτης της δικτατορίας. Συμπλήρωσε ότι ο εξωτερικός προσανατολισμός της 
κυβέρνησης ήταν σύμφωνος όχι με τα πραγματικά συμφέροντα του λαού αλλά με αυτά της 
Αγγλίας και της χιτλερικής Γερμανίας, και ότι έπρεπε να επαναφερθούν στο στράτευμα οι 
αντιφασίστες αξιωματικοί που αποτάχθηκαν, να εκκαθαρισθεί ο στρατός και η χωροφυλακή 
από τα φασιστικά στοιχεία. Για τους ανωτέρω λόγους, οι κομμουνιστές σκόπευαν να 
καταψηφίσουν την κυβέρνηση (ibid., pp. 370-373). 



Παπαναστασίου, καίτοι δέχθηκε πίεση από τα κάτω –στα χωριά– για να συνεργασθεί, 
απάντησε αρνητικά, διότι ο ίδιος ήταν εναντίον κάθε δικτατορίας, περιλαμβανόμενης της 
δικτατορίας του προλεταριάτου, και για το γεγονός ότι η κομμουνιστική πολιτική ενίσχυε τη 
φιλοφασιστική κίνηση. «Εφ’ όσον, λοιπόν, ενδιαφερόμεθα δια την Ελλάδα ως σύνολον, δεν 
είναι δυνατόν να δεχθώμεν τας περί παλλαϊκού μετώπου προτάσεις του κομμουνιστικού 
κόμματος». Επρόκειτο για προσωρινή κομμουνιστική τακτική, ανάλογη με εκείνη που τους 
είχε συνηθίσει το κόμμα στη Ρωσσία1492. Η πρόοδος για σύμπραξη δεν ανακόπηκε, στις 22 
Ιουλίου 1936 συμφωνήθηκε Λαϊκό Μέτωπο με τους Κώστα Γαβριηλίδη και Ιωάννη 
Σοφιανόπουλο1493. Στη νεολαία, ιδρύθηκε η ΦΕΟΝ (Φιλειρηνική Ένωσις Οργανώσεων 
Νέων), με συμμετοχή της κομμουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ), της νεολαίας του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, της νεολαίας του Αγροτικού Κόμματος, νεολαιών αστικών 
δημοκρατικών κομμάτων, της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ)1494. 
Στις 27 Ιουλίου 1936, επιτεύχθηκε συμφωνία της ρεφορμιστικής γενικής συνομοσπονδίας 
εργατών (ΓΣΕΕ) και της κομμουνιστικής Ενωτικής ΓΣΕΕ για κο ινή δράση,  με τον 
προγραμματισμό πανελλήνιας γενικής απεργίας στις 5 Αυγούστου 1936. Τους πρόλαβε στις 4 
Αυγούστου ο στρατιωτικός νόμος. Η πολιτική του μετώπου δεν απέδωσε καρπούς1495

Η αστική-δημοκρατική παράταξη, ο κύριος εν δυνάμει εταίρος στην άμυνα της 
δημοκρατίας, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η σύγκρουση με τους συντηρητικούς 
είχε όριο την αντίσταση κατά του κομμουνισμού. Οι παλινωδίες των φιλελευθέρων στις 
συνεννοήσεις με τους κομμουνιστές ήταν τεκμήριο του ελλείμματος δημοκρατικών 
πεποιθήσεων. Η ψήφος ανοχής στον πρωθυπουργό Μεταξά έδειξε ότι, στη συνείδηση της 
πλειοψηφίας των στελεχών, θέμα αρχής δεν ήταν ο αστικός κοινοβουλευτισμός αλλά το 
στάτους κβο, η διατήρηση αλώβητης της οικονομικής-κοινωνικής κατάστασης. Για την 
αποφυγή της κοινωνικής ανατροπής, προέκριναν την επιβίωση του κοινωνικού καθεστώτος 
έστω με έκπτωση της δημοκρατίας. Επί δικτατορίας, οι νότες εκ μέρους πολιτικών και 
διανοουμένων για την κατάργηση του ιδιωνύμου και άλλων ανελεύθερων νόμων 

. 

                                                      
1492 Cf. Παπαναστασίου, Πολιτικά κείμενα..., op. cit., pp. 839-849. Ο Παπαναστασίου, στις 26 
Μαΐου 1936, περιέγραφε άχρωμα την ιδεολογία και τις εξελίξεις στη Ρωσσία, γενικώς με 
ευνοϊκό μάλλον πνεύμα σε σχέση με την ιστορική οπισθοδρόμηση σε αυτή τη χώρα, ειδικώς 
με αρνητικά σχόλια κατά της πρακτικής του σοβιετικού καθεστώτος. Σε σχέση με την 
Ευρώπη, σκεπτόταν ότι ο κομμουνισμός προκάλεσε αντίδραση, με τη δημιουργία φασιστικού 
κινήματος. Πίστευε ότι, στην Ελλάδα, ο κομμουνισμός συνετέλεσε στην κατάπνιξη κάθε 
κοινωνικής προοδευτικής μεταρρύθμισης, με την πατριδοκαπηλεία, γλωσσοκαπηλεία, 
θρησκοκαπηλεία, οικογενειοκαπηλεία, ευθυνόμενος για τον κίνδυνο φασιστικής δικτατορίας 
(ibid.). Σε αρθρογραφία του ιδίου, στις 26 έως 28 Μαΐου 1936, για τις διαφορές του με τον 
κομμουνισμό και την άρνηση συνεργασίας, το ΚΚΕ απάντησε με ανοικτό γράμμα, στις 29 
Μαΐου 1936, ότι διακατεχόταν από αντισοβιετική προκατάληψη. Τον προσκάλεσε σε 
επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση επικεφαλής επιτροπής προσωπικοτήτων κοινής αποδοχής, 
για να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη των αντισοβιετικών ισχυρισμών του (cf. Ριζοσπάστης, 29-
5-1936). 
1493 Cf. Ριζοσπάστης, 26-7-1936. 
1494 Cf. Χρήστος Τσιντζιλώνης, ΟΚΝΕ, 1922-1943. Λενινιστικό, μαχητικό σχολείο των νέων, 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1989, pp. 218-223. 
1495 Στις 4 Αυγούστου 1936, συνελήφθησαν αμέσως και οδηγήθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ οι 
καθηγητές πανεπιστημίου Αλέξ. Σβώλος και Θεμ. Τσάτσος, ιδρυτές του συνδέσμου για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτου, ο αρχηγός του Αγροτικού Κόμματος Ιωάννης 
Σοφιανόπουλος, κομμουνιστές (οι βουλευτές Δ. Γληνός, Μ. Σινάκος και άλλοι), ο γενικός 
γραμματέας της ΓΣΕΕ Ευάγ. Ευαγγέλου, ο συνταγματάρχης Ευρ. Μπακιρτζής, λοιποί 
δημοκράτες. Εκτόπισαν τους επικεφαλής συνδικαλιστές (τον Ευαγγέλου στον Άγιο 
Ευστράτιο, Κ. Θέο στην Ανάφη, Ι. Καλομοίρη στη Μήλο), cf. Αρχείο Ευαγγέλου Ευαγγέλου, 
Βιογραφικό σημείωμα, Ευάγγελος Ευαγγέλου του Αλεξίου, 1889-1948, p. 8. Επιστολή Ιωάννη 
Ευαγγέλου στην εφημ. Καθημερινή, 4-12-1999. 



ξεχάσθηκαν. Στο εξής οι αστοί δημοκράτες (με τιμητικές εξαιρέσεις προσώπων που 
εκδηλώθηκαν ενεργά εναντίον της δικτατορίας) προσέβλεπαν στη δική τους επιβίωση1496

 
. 

 
6.2.1.2. Οι θρησκευτικοί θεσμοί. 
 
 
Ο σεβαστός θεσμός στην ύπαιθρο, που μετέφερε τους χωρικούς προς στιγμήν έξω 

από την υλική σφαίρα, ήταν η εκκλησία. Στην κλίμακα της κοινότητας, οι αγρότες –οι 
γηγενείς και ιδίως οι πρόσφυγες– βρήκαν απαντοχή στη θρησκευτική πίστη. Ο παπάς του 
χωριού ήταν σύμβολο συνοχής. Ενδεικτικά, στην περίπτωση των σεισμοπαθών του 1932, το 
κοινοτικό συμβούλιο Ιερισσού αποφάσισε, με αφορμή την επέτειο ενός έτους από το σεισμό, 
να ορισθεί η 26η Σεπτεμβρίου για το χωριό ως ημέρα πένθους και τέλεσης πάνδημου 
μνημόσυνου για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων, επίσης να παρακληθεί ο 
μητροπολίτης Ιερισσού και Αγίου Όρους να τελέσει τις εκκλησιαστικές τελετές1497

Στο ανώτερο επίπεδο της εκκλησιαστικής δομής, στην ιεραρχία, η ορθόδοξη 
εκκλησία, ως μέρος του συστήματος, δίδοντας προτεραιότητα στα πρακτικά ζητήματα 
ασχολούνταν με τα εγκόσμια και διεκπεραίωνε πολλαπλούς ρόλους. Στην περιοχή η οποία 
υπαγόταν στην ιερά μητρόπολη Θεσσαλονίκης, είχε αναπτυχθεί φιλανθρωπικό έργο, με 
ποικιλία δραστηριοτήτων. Λειτουργούσε ταμείο πτωχών

.  

1498

Η πραγματιστική προσέγγιση των απτών ζητημάτων της ζωής υποχρέωνε τους 
ασχολουμένους με τα θρησκευτικά σε υιοθέτηση πραγματιστικών θέσεων. Σε εράνους, με 
ύψος εισφορών οριζόμενο από κρατικές εγκυκλίους, καλούνταν σε ανταπόκριση το κοινό –
ακούγονταν ενίοτε καταγγελίες για παραβίαση του προαιρετικού και για υπέρβαση των 
οριζόμενων ποσών–. Η εκκλησία πολιτευόταν. Το θρησκευτικό περιοδικό Γρηγόριος 
Παλαμάς ήταν φιλοβενιζελικό. Το 1922, χαιρέτισε την επανάσταση υπό το Ν. Πλαστήρα. 
Ανταποκρινόμενα στις ζυμώσεις για το θέμα της μοναστηριακής ιδιοκτησίας, το 1924 τα 
μοναστήρια δεν ήταν διατεθειμένα να απολέσουν τα προνόμια και τα αγαθά τους, ιδιαίτερα 
τις κτηματικές περιουσίες

. Οι ιερείς επιδίδονταν σε ηθική 
υποστήριξη του ποιμνίου τους, μία εξίσου αγαθοεργό πράξη.  

1499. Το ελληνικό κράτος, λόγω των προσφυγικών αναγκών, 
προχώρησε σε κατάσχεση μοναστηριακών γαιών της ρωσσικής μονής Αγίου Παντελεήμονος 
(εκείνη την εποχή, είχε 550 μοναχούς)1500

                                                      
1496 Σε υπόμνημα διαμαρτυρίας των πολιτικών κομμάτων, που συντάχθηκε στις 17 Απριλίου 
1937, προς το βασιλέα Γεώργιο Β΄, αναφέρονταν επιχειρήματα για το ασύστατο των λόγων 
διατήρησης δικτατορικού καθεστώτος, δεδομένου ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος ήταν 
ανύπαρκτος (απαριθμούνταν, δια του λόγου το αληθές, τα εκλογικά ποσοστά στις 
αναμετρήσεις από το 1926 μέχρι το 1936), προτεινόταν ωστόσο αβασάνιστα η κήρυξη του 
κομμουνιστικού κόμματος εκτός νόμου. Στις 24 Μαΐου 1937, εκπρόσωποι 7 κομμάτων 
υπέγραψαν κείμενο σύστασης δημοκρατικού μετώπου. Συμμετείχαν ο Θ. Σοφούλης για το 
Κόμμα Φιλελευθέρων, ο Γ. Καφαντάρης για το Κόμμα Προοδευτικών, ο Αλέξανδρος 
Μυλωνάς για το Αγροτικόν Δημοκρατικόν Κόμμα, ο Γ. Παπανδρέου για το Ριζοσπαστικόν 
Σοσιαλιστικόν Κόμμα, τέσσερις για το Λαϊκόν Κόμμα, ένας για το Λαϊκόν Εθνικόν Κόμμα, 
ένας για το Εθνικόν Ριζοσπαστικόν Κόμμα. Στην εξαγγελία της πολιτικής που θα εφάρμοζε 
το μέτωπο, επαναλαμβανόταν η θέση να τεθεί εκτός νόμου το ΚΚΕ (cf. Νίκος Παπαχρήστος, 
Ελ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου. Η Δημοκρατική παράταξη του 
Μεσοπόλεμου: Προσέγγιση του πολιτικού λόγου για τους θεσμούς, University Studio, 
Θεσσαλονίκη 2001, pp. 160-161). 

.  Τον Αύγουστο 1924, 14 βουλευτές ζήτησαν την 
παροχή κρατικής στήριξης στους πρόσφυγες, μετά την αποτυχία της συγκομιδής και την 

1497 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 24-9-1933. 
1498 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-12-1920. 
1499 Cf. PRO, F.O.286-942: archimandrite Missail à Société des Nations, Couvent russe de St. 
Panteleimon au Mont Athos, 8-11-1924, 2 pp. Ibid., Légation hellénique en Suisse (sign. V. 
Dendramis) à Société des Nations, Nº 229, Berne 30-1-1925, 2 pp. 
1500 Ibid., F.O.286-942: archimandrite Missail à Société des Nations, op. cit. 



απελπιστική θέση στην οποία περιήλθαν, προτείνοντας την άμεση κατάσχεση και διανομή 
των μοναστηριακών κτημάτων1501. Μετά την άρνηση των εκκλησιαστικών αρχών του όρους 
Άθωνος να δεχθούν τα προταθέντα από τον υπουργό γεωργίας για την παραχώρηση 
κτημάτων και μετοχίων, η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα υποχρεωτικής μεταβίβασης των 
κτημάτων όλων των μονών άνευ διακρίσεως στην περιοχή Χαλκιδικής και χρησιμοποίησης 
αυτών για την αποκατάσταση των προσφύγων1502

Το μέτωπο εναντίον του κομμουνισμού ήταν ορθάνοικτο. Η κομματική οργάνωση 
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ σχολίαζε, το 1926, ότι προστέθηκαν νέα δόγματα στους 
εκκλησιαστικούς κανόνες, καθώς η μητρόπολη απαγόρευσε, με παραγγελία στο 4ο 
αστυνομικό τμήμα, στον πρόσφυγα Νικολαΐδη, ιεροψάλτη στο ναό Αγίων Αναργύρων, να 
ψάλλει μετά από καταγγελία ότι ήταν κομμουνιστής. Δεν του επέτρεπε ούτε να 
εκκλησιάζεται

. Άλλα μοναστήρια, όπως η μονή Αγίας 
Αναστασίας κοντά στο χωριό Βασιλικά Θεσσαλονίκης, δεν αντιμετώπισαν προσβολή της 
γαιοκτησίας τους. Στη δεκαετία 1930, το ζήτημα των ακτημόνων βρέθηκε σε οξεία φάση, με 
τη διεκδίκηση μοναστηριακών κτημάτων από κοινότητες. Επί δικτατορίας Μεταξά, ο γενικός 
διοικητής Γ. Κυρίμης μεσολάβησε διαιτητικά ανάμεσα σε μοναχούς και κοινοτάρχες για την 
τιμή εξαγοράς γαιών που θα διανέμονταν σε ακτήμονες και γεωργούς με μικρό κλήρο.  

1503. Το Άγιον Όρος συμμετείχε στο μέτωπο. Ο λόγιος ιερομόναχος Χρύσανθος 
Ιβηρίτης, αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Ιβήρων στη Μόσχα το 1912-1925, περιέγραφε στο 
έργο του Ο Μπολσεβικισμός εν Ρωσσία και αι συνέπειαι αυτού, εκδοθέν στη Θεσσαλονίκη το 
1926, την αποσυνθετική δράση των κομμουνιστών στη Ρωσσία και τα επίβουλα σχέδιά τους 
κατά της Ελλάδας1504. Το ΚΚΕ ανταπέδιδε τα ίσα, με σχόλια ότι, στο Όρος, οι μοναχοί ήταν 
κατά κανόνα ναυάγια της ζωής ή τυχοδιώκτες. Ίσχυε το άβατο για τις γυναίκες, η ακολασία, 
ομοφυλοφιλία, καταχρήσεις μεγάλων ποσών από τα έσοδα των μονών. Επιδεικνυόταν 
αδιαφορία για την κληρονομιά (παλιά έγγραφα, κειμήλια και λοιπά), προκαλούνταν ζημιές 
(λέρωναν τα βιβλία). Πωλούσαν διάφορα στοιχεία (μάτια από τις εικόνες αγίων)1505

Μειοψηφίες στους κόλπους της ορθόδοξης εκκλησίας, οι παλαιοημερολογίτες 
θεωρούσαν εαυτούς μόνους εναντίον πάντων. Το 1927, ο Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 
πρόεδρος των Ορθοδόξων Θεσσαλονίκης (παλαιοημερολογίτες), κλήθηκε από την 
αστυνομία, όπου τον απείλησαν ότι θα τον εκτοπίσουν στα νησιά εάν δεν κάτσει ήσυχα. 
Περιόδευε στα χωριά για προπαγάνδα, ειδοποιήθηκε η μητρόπολη και ζητήθηκε η αρωγή της 
αστυνομίας

. 

1506. Τον Ιανουάριο 1927, απελάθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 4 μοναχοί του Αγίου 
Όρους που προπαγάνδιζαν το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο1507. Επεισόδια προκλήθηκαν από 
παλαιοημερολογίτες στη Νικήτη Χαλκιδικής, με συλλήψεις, και η Ιερά Κοινότης Αγίου 
Όρους έπαυσε να δίδει πιστοποιητικά ελευθεροεπικοινωνίας σε μοναχούς επικίνδυνους για τη 
δημόσια τάξη1508. Το 1929, εκδηλωνόταν ανυπακοή των παλαιορθόδοξων εναντίον της 
αστυνομίας, που κατέληγε στη χρησιμοποίηση του υποκόπανου. Οι επεμβάσεις της και 
συνεχείς καταδιώξεις με εντολή του μητροπολίτη αντιμετωπίζονταν από τους οπαδούς του 
παλαιού ημερολογίου με την επίκληση της συνταγματικής ελευθερίας για την εξάσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων τους. Στα επόμενα χρόνια, τα περιστατικά επαναλήφθηκαν. Σε 
μία περίπτωση, στις 3 Φεβρουαρίου 1939, ο μητροπολίτης επισκέφθηκε τον εισαγγελέα Ηλία 
Μικρουλέα και του κατέστησε γνωστά διάφορα έκτροπα των παλαιοημερολογιτών στις 
εκκλησίες της περιφέρειας Θεσσαλονίκης (στη Χαλάστρα και αλλού). Απέσπασε υπόσχεση 
ότι θα λαμβάνονταν αυστηρά μέτρα εναντίον αυτών που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια1509

                                                      
1501 Ibid., FO286-910: Crow to Macdonald, Nº 59, Salonica 25-8-1924, 2 pp. 

. 
Άλλες ενέργειες κατά της ορθόδοξης εκκλησίας αποτρέπονταν με κρατικά μέσα. Σε μία 
περίπτωση, το 1929, σύμφωνα με την αναφορά του σταθμάρχη Σίνδου, οι αδελφοί Σωτήριος, 

1502 Ibid., Hoyland to Cheetham, Nº 104, Salonica 30-9-1924, 1 p. 
1503 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 11-7-1926. 
1504 Cf. Μακεδονικά Νέα, 11-4-1926. 
1505 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 7,8-8-1920. 
1506 Ibid., 12,13-1-1927. 
1507 Ibid., 14-1-1927. 
1508 Ibid., 22-1-1927. 
1509 Ibid., 3-2-1939. 



Γεώργιος και Αστέρης Χρήστου επιτέθηκαν κατά του προέδρου της κοινότητας 
Νεοχωρούδας και τον τραυμάτισαν διότι ενήργησε για την κατεδάφιση της εκεί βουλγαρικής 
εκκλησίας και «διότι αυτός αντέδρασε στις κομμουνιστικές τους ιδέες». Οι δράστες 
συνελήφθησαν1510

 
. 

 
6.2.1.3. Ξένοι. 
 
 
Η φιλανθρωπία των ξένων αποστολών και ιδιωτικών ιδρυμάτων ήταν συγκινητική. Η 

οργάνωση Save the Children Fund χειρίσθηκε, την άνοιξη 1923, την πρώτη κουζίνα 
συσσιτίου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Καλαμαριά. Άνοιξε κατόπιν επιπλέον 
κουζίνες στα χωριά, θρέφοντας μέχρι τα τέλη του 1923 10.000 άτομα, μέχρι τις αρχές του 
1925 11.500 άτομα. Παρασκευάζονταν τρία διαφορετικά μενο ύ, με αλεύρι, ρύζι,  τυρί, 
ζαρζαβατικά, μακαρόνια, ζάχαρη, συμπυκνωμένο γάλα, λαρδί, αλάτι, κακάο, παξιμάδια. Σε 
άρρωστες γυναίκες και μωρά, μοιραζόταν ζεστό γάλα. Από καιρού εις καιρόν, διανέμονταν 
ρούχα και υποδήματα, κουβέρτες, νήματα για πλέξιμο. Παρά την προσπάθεια, ήταν μονάχα 
μία σταγόνα παρηγοριάς στον ωκεανό των προσφυγικών αναγκών1511. Η αγαθοεργία δεν 
απαντούσε, άλλωστε, στους λόγους πρόκλησης των συμφορών, στα πολιτικά παιχνίδια, τον 
αγώνα κατά του κομμουνισμού. Το 1928, η ημικυβερνητική οργάνωση Near East Relief 
ανέφερε στο υπουργείο εξωτερικών (State Dept.) στην Ουάσιγκτον στοιχεία για την 
κομμουνιστική προπαγάνδα στην Ελλάδα, την ανάγκη χρηματοδότησης μίας ιδεολογικής 
αντενέργειας1512. Η αποσιώπηση των αιτίων μπορούσε να διαπιστωθεί επίσης για πρόσωπα, 
ξένους, που κινητοποιήθηκαν στην περιοχή, χωρίς να υποτιμάται το φιλάνθρωπο αποτέλεσμα 
της δράσης τους. Η προσφορά, εν προκειμένω, του Αμερικανού διπλωμάτη Χένρυ 
Μοργκεντάου, που εργάσθηκε για την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ήταν –από 
την πρακτική άποψη– σημαντική1513. Σε μία φάση, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη στις 30 
Μαΐου 1928 και περιόδευσε στους γειτονικούς προσφυγικούς συνοικισμούς και χωριά1514

 
. 

Οι συζητήσεις για τον εκπολιτιστικό ρόλο της αποικιοκρατίας1515 είχαν αντίκρυσμα, 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση της πολιτιστικής διείσδυσης των αμερικανικών 
ιδρυμάτων. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός εδραιώθηκε με μορφές οικονομική-κοινωνική, 
πολιτιστική1516

Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) εμφανίσθηκε το 1917 ως 
στρατιωτική αποστολή της YMCA της Νέας Υόρκης στο μακεδονικό μέτωπο, Οι διευθυντές, 

, συμβάλλοντας στην εκλέπτυνση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών των 
ντόπιων. 

                                                      
1510 Cf. Ταχυδρόμος, 9-5-1929. 
1511 Cf. PRO, FO286-980: The Save the Children Fund (sign. H. Sams) to Crow, 12-1-1925, 1 
p. Ibid., The British Save the Children Fund, Salonica 31-12-1924, 2 pp. 
1512 Cf. DS, M 443, N° 14, 888-890, Laird Archer (Foreign Dept. of Near East Relief) to State 
Dept. Division of Near East Affairs - Washington, New York 4-5-1928, 3 pp. 
1513 Cf. Henry Morgenthau, I was sent to Athens, Doubleday Doran, New York 1929, passim. 
1514 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-5-1928. 
1515 Οι Μαρξ και Ένγκελς θεωρούσαν ότι οι μητροπόλεις ήταν πηγή προόδου για τις αποικίες, 
με την επιτελούμενη εκεί εξέλιξη του καπιταλισμού. Με τη διεμβόλιση της περιφέρειας από 
το κεφάλαιο, μεταφέρονταν –έστω με τη μορφή της κατάκτησης και της αποικιοκρατίας– τα 
εκσυγχρονιστικά χαρακτηριστικά της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας (cf. Karl Marx, “Das 
Kapital”, Marx-Engels-Werke, 23-25, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED - 
Dietz Verlag, Berlin 1973, passim). 
1516 Αναγνωρίζονται αυτά τα στοιχεία από το William W. McGrew [βιβλιοκριτική στο Brenda 
L. Marder, Stewards of the Land: The American Farm School and Greece in the Twentieth 
Century], Mediterranean Quarterly, vol. 16, No 3, 2005, pp. 166-169, αναφορά στον 
αμερικανικό παράγοντα, τους εμπόρους, ιεραπόστολους, εκπαιδευτικούς, διπλωμάτες, 
στρατιωτικούς, που μετέφεραν συμφέροντα, ιδεολογίες, πόρους. 



Richard Boardman και H. Henderson, επέδειξαν δραστηριότητα, ιδρύοντας κέντρα αναψυχής 
στρατιωτών. Το στρατιωτικό τμήμα της ΧΑΝΘ επέκτεινε τη δράση του στον ελληνικό 
στρατό και, το 1924, αύξησε τα κέντρα τoυ από 1 σε 7. Το θρησκευτικό τμήμα λειτούργησε 
το 1923, με 72 κατηχητικά με 750 μαθητές, με ηθικοθρησκευτικές διαλέξεις 230 ομιλητών 
στα «σπίτια του στρατιώτη» με ακροατήριο 35.000 ατόμων. Ο ολικός αριθμός κατηχούμενων 
στρατιωτών ήταν 1.225.000 άτομα1517. Το 1921, η οργάνωση αποκαταστάθηκε ως 
αναγνωρισμένο σωματείο, με ημερομηνία ίδρυσης 2 Σεπτεμβρίου 1921 και καταστατικούς 
σκοπούς την ηθική ανύψωση των μελών, γυμναστική, μόρφωση. Στα 17 ιδρυτικά μέλη 
περιλαμβάνονταν ο νομάρχης Γ. Παρασκευόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Κ. 
Παπακωνσταντίνου, ο αρχηγός χωροφυλακής Π. Πολυχρονάκος1518. Το 1923, επιτεύχθηκε η 
δωρεά 16 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, όπου ανεγέρθηκαν εγκαταστάσεις με κλειστό 
γυμναστήριο, γήπεδο και στίβο για τις αθλητικές δραστηριότητες1519. Η εμπλοκή της ΧΑΝΘ 
στα ελληνικά πράγματα ήταν όχι μόνο ιδεολογική αλλά επίσης πολιτική. Οι αξιωματούχοι 
της, εκτός από την εργασία για τη διάδοση των σπορ, τα οποία συνιστούσαν ανεπιφύλακτα 
ως μέσο διαπαιδαγώγησης1520, ασχολούνταν με την αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών 
στο αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών για το κομμουνιστικό κίνημα1521, τις πολιτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα και την ανάμειξη ξένων δυνάμεων1522, τα διεθνή και θρησκευτικά 
θέματα στα Βαλκάνια1523, τις ευκαιρίες επενδύσεων και διασφάλιση αυτών1524. Κατά την 
ομολογία των ίδιων των Αμερικανών, η ΧΑΝΘ, ασκώντας μία επιρροή στον πληθυσμό, είχε 
ρόλο εποικοδομητικό στην κατοχύρωση των αμερικανικών συμφερόντων1525

                                                      
1517 Cf. Αρχείο ΧΑΝΘ, Χριστιανική Αδελφότης των Νέων Θεσσαλονίκης, έκδοση ΧΑΝΘ, 
Θεσσαλονίκη 1924, pp. 8-9, 25, 43. 

. Παρ’ όλα αυτά, 
η οργάνωση απέκτησε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο επηρεαζόταν από τις προοδευτικές 
ιδέες. Το 1935, προσχώρησε στο Ενιαίο Δημοκρατικό Αντιφασιστικό Μέτωπο Νέων, 
ακολουθώντας το ρεύμα διεύρυνσης του δημοκρατικού μετώπου (Φιλελευθέρα Νεολαία, 
Δημοκρατική Νεολαία), την επιφυλακή της σπουδάζουσας και εργαζόμενης νεολαίας κατά 
του κινδύνου μοναρχικής παλινόρθωσης, τη σύμπλευση εκπροσώπων του επιστημονικού 
κόσμου και καθηγητών του πανεπιστημίου (Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, Χαράλαμπος 

1518 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 332, 
ημερομηνία αναγνώρισης 29-10-1921. 
1519 Cf. Αρχείο ΧΑΝΘ, Γ. Παπαμιχαήλ, Έκθεσις της επισκοπήσεως του έργου των εν Ελλάδι 
οργανώσεων της Χριστιανικής Αδελφότητος των Νέων και της Χριστιανικής Ενώσεως 
Νεανίδων, έκδοση ΧΑΝ, Αθήνα 1932, pp. 81-82. 
1520 Cf. DS, M 443, N° 40, 564-565, American Consulate in Athens to State Dept. - 
Washington, Athens 3-6-1920, 2 pp. 
1521 Ibid., M 443, N° 6, 6, C. Hibbard (Overseas Division of YMCA - International 
Committee) to A. Dulles (Division Near Eastern Affairs of State Dept. - Washington), New 
York 13-11-1923, 1 p. Ibid., N° 1, 26-11-1923, 1 p. 
1522 Ibid., M 443, N° 6, 8, Ulius Amoss (YMCA, Salonica) to D. Davis - Geneva, Salonica 22-
10-1923, 1 p. Ibid., 9, 23-10-1923, 1 p. Ibid., 10-11, 26-10-1923, 2 pp. Ibid., N° 6, 2-3, Ulius 
Amoss to D. Davis (National Council of the YMCA associations of the USA) - Geneva, 
Salonica 1-11-1923, 2 pp. Ibid., N° 6, 7, Darrell to [?] - Washington, Athènes [25]-11-1923, 1 
p. Ibid., N° 6, 4, A. Dulles (Division Near Eastern Affairs of State Dept. - Washington) to C. 
Hibbard (Overseas Division de YMCA - International Committee), Washington 28-11-1923, 
1 p. 
1523 Ibid., M 443, N° 14, 883-887, D. Davis to State Dept. Division of Near Eastern Affairs -
Washington, Geneva 7-8-1925, 3+1 pp. Ibid., State Dept. Division of Near Eastern Affairs - 
Washington to D. Davis, Washington 24-8-1925, 1 p. 
1524 Ibid., M 443, N° 43, 747, Frank Bettius (Army Young Men's Christian Association) to 
State Dept. - Washington, San Francisco 30-9-1924, 1 p. Ibid., N° 43, 748-749, Joseph Crew 
(secretary of State - Washington) to Frank Bettius, Washington 15-10-1924, 22 pp. 
1525 Ibid., M 443, N° 40, 566-567, American Consulate in Athens to State Dept. - Washington, 
Athens 30-6-1920, 2 pp. 



Θεοδωρίδης)1526. Επί δικτατορίας Μεταξά, το καθεστώς διέλυσε την οργάνωση. 
Επαναλειτούργησε, συμμορφωμένη προς τας υποδείξεις. Αντίστοιχο ρόλο για τις νέες 
γυναίκες εκτέλεσε η Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων Θεσσαλονίκης (ΧΕΝ), μέλος της World 
Young Women's Christian Association. Μεταφέρθηκε στη χώρα το 1923 από Ελληνίδες 
πρόσφυγες μέλη της αμερικανικής ΧΕΝ Σμύρνης, ακολούθως στη Θεσσαλονίκη το 1925. 
Αναγνωρίσθηκε ως σωματείο το 1926, με καταστατικούς σκοπούς τη σωματική, πνευματική 
και ηθική ανάπτυξη των θηλέων. Εμφανίζονταν 7 ιδρυτικά μέλη,  με πρόεδρο τη Σοφία 
Μαυρογορδάτου1527. Επί δικτατορίας Μεταξά, η ΧΕΝ, στρατιωτικοποιημένη, προβλήθηκε ως 
οργάνωση-υπόδειγμα. Το 1938, ίδρυσε μία κεντρική λέσχη εντός της Θεσσαλονίκης και δύο 
επιπλέον στους προσφυγικούς συνοικισμούς Χαριλάου και Καλαμαριάς. Τα μέλη και οι 
τρόφιμοι αυξάνονταν. Στην κεντρική λέσχη της πόλης ενεγράφησαν εντός του πρώτου έτους 
2.070 μέλη. Τα 996 ήταν χωρίς επάγγελμα (μαθήτριες 383, φοιτήτριες 37, ανεξάρτητες 576), 
τα 1.074 εργαζόμενα κορίτσια (ράπτριες 399, υπάλληλοι ιδιωτικοί και δημόσιοι 247, 
εργάτριες εργοστασίων 190, πωλήτριες 100, διδασκάλισσες 44, καπελλούδες 27, κομμώτριες 
και μανικιουρίστες 26, δικηγόροι 9, καθηγήτριες 5, βιβλιοδέτριες 4, ζωγράφοι 3, μαίες 3, 
γυμνάστριες καθηγήτριες 2, νοσοκόμος 1, βοηθός ιατρού 1, δημοσιογράφος 1, 
οικοδιδασκάλισσα 1, καλλιτέχνης 1). Το γυναικείο εστιατόριο της κεντρικής λέσχης, το 
πρώτο στο είδος του στη Θεσσαλονίκη, άρχισε με 18 κορίτσια και κατέληξε, σε λίγους μήνες, 
να καλύπτει τακτικά πάνω από 200 κορίτσια, σχεδόν όλα εργαζόμενα. Το καθημερινό φαγητό 
με το ψωμί κόστιζε 5 δραχμές. Στο οικοτροφείο στεγάζονταν μαθήτριες, φοιτήτριες, 
εργάτριες, καθηγήτριες, υπάλληλοι, ράπτριες και άλλες, από διάφορα μέρη (Μακεδονία, 
Θράκη, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αθήνα, Ρουμανία, Βουλγαρία). Οι οικότροφοι, 55 τον αριθμό, 
κατέβαλλαν, αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας, 500 έως 1.100 δραχμές το μήνα γενικώς 
για όλα τα έξοδα1528. Από το 1937, η ΧΕΝ, «... στην προσπάθειά της να δώσει την υγεία, τη 
χαρά και την ξεκούραση στις εργαζόμενες γυναίκες και κορίτσια και γενικά σε όλα τα 
κορίτσια της Θεσσαλονίκης», οργάνωνε θερινές κατασκηνώσεις στο Λειβάδιον περιοχής 
Βασιλικών. Το 1938, η κατασκήνωση λειτούργησε από την 1η Ιουλίου1529. Το 1939, 
επισκέφθηκε στις 28 Ιουλίου το Λειβάδι ο γενικός διοικητής Γ. Κυρίμης, προκειμένου να 
επιθεωρήσει την κατασκήνωση και να εξετάσει, με την ευκαιρία, επί τόπου τα ζητήματα της 
κοινότητας1530

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (American Farm School) ιδρύθηκε το 1904 από το 
Τζων Χάουζ (Dr. John Henry House), Ήταν Αμερικανός ιεραπόστολος, εγκατεστημένος στα 
Βαλκάνια επί δεκαετίες. Το 1902, ενεπλάκη στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση 
της δεσποινίδος Έλεν Στόουν (Ellen M. Stone), ιεραποστόλου, 57 ετών, αντιπροσώπου της 
αμερικανικής επιτροπής ξένων αποστολών (American Board of Foreign Missions), που είχε 
απαχθεί από άνδρες της Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης

. 

1531

                                                      
1526 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-9-1935. 

. Η σχολή 
του Χάουζ λειτούργησε σε έκταση 200 στρεμμάτων στη χέρσα πεδιάδα μεταξύ 
Θεσσαλονίκης και οικισμού Σέδες [Θέρμη] –χωράφια αγορασμένα από αγρότες του χωριού 
Καπουτζήδες [Πυλαία]–. Οι πρώτοι μαθητές ήταν 10 ορφανά της περιοχής Μοναστηρίου, 
που στεγάσθηκαν σε ένα πλίνθινο κτίσμα. Η ζωή κύλησε επίπονα, τα πρώτα χρόνια, στην 
προσπάθεια για ανόρθωση, με οικοδόμηση κτιρίων, οργάνωση της παραγωγής. Το πηγάδι 
στέρεψε και το αναγκαίο νερό μεταφερόταν από απόσταση 2,5 χιλιομέτρων, από το 
τσιφλίκιον Σέδες. Τα στρατεύματα, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, 
διέρχονταν αδιάκοπα έξω από τη σχολή, οι στρατιωτικοί ιατροί περιέθαλπαν τους ενοίκους, 
τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί με τις πτήσεις των αεροπλάνων του αεροδρομίου Σέδες –έβλεπαν 
στον ορίζοντα τις λάμψεις από τα πυρά των αερομαχιών–. Εχθρικοί βομβαρδισμοί 

1527 Cf. Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων Θεσσαλονίκης, Φάκελλοι Ανεγνωρισμένων 
Σωματείων, Νο 683, 1-2-1926. 
1528 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27-5-1938. 
1529 Ibid., 13-6-1938. 
1530 Ibid., 28-7-1939. 
1531 Cf. Brenda L. Marder, Stewards of the Land: The American Farm School and Greece in 
the Twentieth Century, Mercer University Press, Macon, Georgia 2004, pp. 36-37. 



εκτελούνταν σε κοντινές αποστάσεις. Τον Απρίλιο 1916, πυρκαϊά κατέστρεψε το κύριο 
κτίριο. Η δραστηριότητα συνεχίσθηκε, κατά το Μεσοπόλεμο, με εφαρμογή μοντέρνων 
μεθόδων στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και με λειτουργία σχολής στην οποία 
εσώκλειστοι σπουδαστές παρακολουθούσαν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σε ειδικότητες 
αγροτικές (γεωργία, αμπελουργία, ανθοκομική, κτηνοτροφία, σηροτροφία) και τεχνικές 
(ξυλουργοί, σιδεράδες, οικοδόμοι). Μετά την έλευση των προσφύγων, η σχολή συντόνισε το 
έργο των φιλανθρωπικών οργανισμών. Στις 27 Μαρτίου 1924, σε συνέλευση στη σχολή 62 
αντιπροσώπων αγροτικών συνοικισμών της περιοχής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής για 
συζήτηση για τα προβλήματά τους, μίλησε ο Χάουζ, εγκωμιάζοντας τις ενέργειες 
αγαθοεργίας των ξένων αποστολών1532. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η σχολή ήταν σε 
μεγάλο βαθμό αυτάρκης. Διαδέχθηκε το Τζων Χάουζ στη διεύθυνση ο γιος του, Τσάρλς, 
απόφοιτος του Πρίνστον. Το 1930, η βενιζελική κυβέρνηση παραχώρησε 200 υποτροφίες. Η 
κτηνοτροφική παραγωγή είχε βελτιωθεί, με την εισαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
αγελάδων και χοίρων (ωστόσο, επιδημία χολέρας εξόντωσε το 1932 μεγάλο πληθυσμό 
ζώων). Η γαλακτοπαραγωγή προσέφερε παστεριωμένο γάλα –το μόνο σε όλη τη χώρα–. Το 
1933, η Ομοσπονδία Σιωνιστών συνεργάσθηκε με το Χάουζ για την οργάνωση, στην πόλη –
σε χώρο πίσω από το νοσοκομείο Χιρς–, της Ισραηλιτικής Γεωργικής Προπαρασκευαστικής 
Σχολής, για παροχή κατάρτισης με εφαρμοσμένες γνώσεις σε όσους σκόπευαν να 
εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη1533. Το 1934, μεταφέρθηκε πλησίον της σχολής, στις 
υπώρειες του όρους Χορτιάτη έξω από το γειτονικό χωριό Καπουτζήδες, άλλο αμερικανικό 
ίδρυμα, το σχολείο Ανατόλια (Anatolia Preparatory School)1534. Το 1935, γιορτάσθηκε στην 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή η επέτειος των 90στών γενεθλίων του Τζων Χάουζ, με 
υψηλούς επισκέπτες και κατάθεση χρηματικών δωρεών. Η εκδήλωση καλύφθηκε με 
ανταπόκριση από το αμερικανικό περιοδικό Τάιμ, στο τεύχος της 10ης Ιουνίου 1935. Η σχολή, 
με σύγχρονη παραγωγική υποδομή και πλήθος μαθητών (το 1935, 164 άτομα), θεωρούνταν 
το καλύτερο γεωργικό ίδρυμα στη χώρα. Πράγματι, επί δικτατορίας Μεταξά εντάχθηκε στο 
σχεδιασμό παραγωγικής καινοτομίας. Σε μία περίπτωση, ο υπουργός γεωργίας Γ. Κυριακός, 
στη Θεσσαλονίκη στις 23 Σεπτεμβρίου 1936 (ενάμισυ μήνα από την επιβολή του 
στρατιωτικού νόμου) μετά από περιοδεία στην ύπαιθρο, συνεργάσθηκε με το γενικό διοικητή 
Ν. Τσίπουρα για τα αγροτικά προβλήματα, με τη διεύθυνση γεωργίας για ζητήματα 
επείγουσας φύσης και με το Γεωργικό Επιμελητήριο για τα πλάνα, πριν μεταβεί στη 
Γεωργική Σχολή και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Προέκυψε από τις συζητήσεις ότι 
επιβαλλόταν η ανάπτυξη του κλάδου της δενδροκομίας, αλλά και των άλλων γεωργικών 
κλάδων, διότι με το σύστημα της μονοκαλλιέργειας δεν ήταν δυνατή η εξασφάλιση της 
ευημερίας των αγροτών1535. Ο γενικός διοικητής Τσίπουρας πήγαινε τακτικά στη σχολή. 
Συνέβη, στις 11 Φεβρουαρίου 1937, να παραστεί σε εργασίες δενδροφύτευσης1536

 
.  

 
6.2.1.4. Κυβερνώντες και κράτος, διοίκηση και διαχείριση. Οι παρεμβάσεις. 
 
 
Οι δυνάμεις στην εξουσία εκτέλεσαν ένα ρυθμιστικό ρόλο, με μέτρα εξαιρετικά 

περιορισμένης αναδιανομής του πλούτου που έπλητταν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 
                                                      
1532 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-3-1924. 
1533 Ibid., 9-4-1933. 
1534 Ήταν σχολείο της Σμύρνης, υπό τον έλεγχο της αμερικανικής επιτροπής ξένων 
αποστολών (American Board of Foreign Missions), και μετέφερε, στα τέλη του 1923, τις 
δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη υπό τη διεύθυνση του ιεραπόστολου Τζωρτζ Χουάιτ 
(George White), cf. DS, M 443, N° 6, 178-181, Sidney O'Donoghue to State Dept. - 
Washington, Salonica 30-1-1924, 4 pp. Ibid., M 443, N° 6, 219-227, Sidney O'Donoghue to 
State Dept. - Washington, Salonica 3-3-1924, 9 pp. Είχε στεγασθεί προσωρινά σε ένα 
περίπτερο [παράγκα] στο πάρκο Χαριλάου (cf. L’Opinion, 22-1-1924). 
1535 Cf. Μακεδονία, 24-9-1936. 
1536 Cf. Το Φως, 11-2-1937. 



τους αγρότες στην ύπαιθρο. Η λύση αναζητούνταν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στον 
εκσυγχρονισμό της αγροτικής καλλιέργειας. Οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν αιτήματα των 
χωρικών, καθώς αυτοί αποζητούσαν την κρατική προστασία. Τα αιτήματα αποκάλυπταν τα 
υπάρχοντα προβλήματα, των οποίων τη λύση όφειλε να προσφέρει ο κεντρικός σχεδιασμός. 

Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης απέβλεπε στην πρόσβαση, εκ μέρους των χωριών, 
στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι αγρότες, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν 
αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στα μεγαλύτερα κέντρα για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, 
φορολογικές διευθετήσεις, εκδόσεις πιστοποιητικών και συναφών. Με την εξέλιξη, 
αποκεντρώθηκε η εξυπηρέτηση. Αυτή ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση της περιφέρειας 
Πολυγύρου, όπου, μετά το 1925, παραρτήματα υπηρεσιών λειτούργησαν στο χωριό Νέα 
Μουδανιά. Στα μικρότερα μέρη, μόνη υπηρεσία παρέμεινε η κοινότητα. 

Μία βασική εξέλιξη προς τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου ήταν η ανάπτυξη της 
συνεταιριστικής κίνησης στο χωριό. Οι ιδιομορφίες που ίσχυσαν σχετίζονταν με την 
παράδοση, τις νοοτροπίες. Αντιθέτως προς την Ανατολική Μακεδονία, η οποία από άποψη 
συνεταιριστικής οργάνωσης κατείχε πρωτεύουσα θέση σε όλη τη χώρα, στις περιοχές της 
Κεντρικής Μακεδονίας οι συνθήκες της εμπόλεμης κατάστασης και η έλλειψη ατόμων 
καταρτισμένων λειτούργησαν ανασταλτικά για την ανάπτυξη συνεταιρισμών. Στο νομό 
Θεσσαλονίκης, υπήρχαν 2 συνεταιρισμοί το 1915, στη συνέχεια ιδρύθηκαν 1 το 1916, 12 το 
1917, 11 το 1918, τα ακόλουθα έτη 1919-1926 αντιστοίχως 3, 23, 11, 15, 41, 37, 204 και 27, 
συνολικά 387 οργανώσεις. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το νομό Χαλκιδικής ήταν, για τα έτη 
1917-1918 (το 1915 και 1916 δεν σημειώθηκε ίδρυση συνεταιρισμών) 4 και 2. Το 1919 ήταν 
μηδέν, το 1920-1921 ιδρύθηκαν 3 και 3, το 1922 κανείς, το 1923-1926 ιδρύθηκαν 
αντιστοίχως 6, 12, 6 και 2, δηλαδή συνολικά στο διάστημα 1915-1926 38 οργανώσεις1537. 
Εκτός από τους ελεύθερους συνεταιρισμούς, εισήχθηκαν και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί 
(καθιερώθηκαν, μετά τη νομοθέτηση της διανομής των τσιφλικίων στους καλλιεργητές, για 
να ενισχυθεί το συνεταιριστικό πνεύμα)1538. Δευτεροβάθμιες επίσης οργανώσεις (Ενώσεις 
Γεωργικών Συνεταιρισμών) ιδρύονταν1539. Στις 22 Μαΐου 1924, σε πανελλήνιο αγροτικό 
συνέδριο, στην Αθήνα, δημιουργήθηκε τριτοβάθμιο όργανο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Γεωργικών Συνεταιρισμών1540. Στο διοικητικό συμβούλιο, όπου συνυπήρχαν διάφορες 
τάσεις, συμμετείχαν οι Αν. Μπακάλμπασης και Β. Σταμούλης, πρώην υπουργοί γεωργίας1541. 
Σε ανοδική πορεία, το συνεταιριστικό κίνημα στη Μακεδονία έφθασε, μέχρι τέλους 1926, το 
συνολικό μέγεθος των 786 οργανώσεων, εκ των οποίων οι 760 ήταν πιστωτικοί 
συνεταιρισμοί (δανείζονταν από την Εθνική Τράπεζα, που ασκούσε την αγροτική πίστη, και 
από τη Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας), 3 σηροτροφικοί, 3 κτηνοτροφικοί, 2 οινοποιητικοί, 
12 εξαγοράς γαιών, 3 εκμετάλλευσης δασών, 3 πωλήσεως. Οι 296 αποτελούνταν από 
γηγενείς (22.300 μέλη και συνεταιριστικό κεφάλαιο 14,4 εκατομμύρια δραχμές), οι 440 από 
πρόσφυγες (45.000 μέλη και συνεταιριστικό κεφάλαιο 18,5 εκατομμύρια) και οι 5 0  μικτοί 
(4.600 μέλη –3.000 πρόσφυγες και 1.600 γηγενείς– και συνεταιριστικό κεφάλαιο 0,9 
εκατομμύρια). Οι συνεταιρισμένοι πρόσφυγες ήταν περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού 
των προσφύγων1542

                                                      
1537 Cf. Ο Συνεταιριστής, διάφορα τεύχη (ίδιοι υπολογισμοί). 

. Στη μικροκλίμακα της αγροτικής περιοχής νοτίως της Θεσσαλονίκης, 
επηρέασαν την αρχική πορεία του συνεταιριστικού κινήματος δύο πρόσωπα, ο Κωνσταντίνος 
Μαλούχος (με διδακτορικές σπουδές γεωπονίας στην Ιταλία και μαρξιστική κατάρτιση την 
οποία σύντομα απεμπόλησε, νομογεωπόνος Θεσσαλονίκης στο κίνημα Εθνικής Αμύνης το 
1917) και ο Κωνσταντίνος Καραβίδας (επίσης στέλεχος της Εθνικής Άμυνας). 

1538 Cf. Σιδέρις, Η γεωργική πολιτική..., op. cit., pp. 253-257. 
1539 Μέχρι το 1931, είχαν ιδρυθεί 85 Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, cf. Τζωρτζάκης, Οι 
συνεταιρισμοί..., op. cit., pp. 210, 218. 
1540 Cf. L’Opinion, 21-5-1924. Προήλθε, με μετονομασία και τροποποίηση καταστατικού, 
από παλαιότερη οργάνωση του 1921, cf. Τζωρτζάκης, Οι συνεταιρισμοί..., op. cit., pp. 278-
279. 
1541 Cf. Δημήτριος Πουρνάρας, Ελευθέριος Βενιζέλος, t. 4 (Ιστορία του ελληνικού αγροτικού 
κινήματος), Ελεύθερος, Αθήναι 1959, p. 70. 
1542 Στατιστικά στοιχεία (ίδιοι υπολογισμοί).. 



Αλληλοπείσθηκαν για τα συνεταιριστικά και, περί το 1920, δημιούργησαν πρότυπους 
συνεταιρισμούς εντοπίων στην Επανωμή, Κουλακιά [Χαλάστρα], Κολυνδρό, Νέα Μάλγαρα, 
και ενήργησαν για την αποβολή των προεστών (τσορμπατζήδες) από τις καταπατήσεις και 
παράνομες χρησικτησίες. Στην Επανωμή, κεφαλοχώρι με σπουδαία κτηνοτροφία, που 
ελεγχόταν από τους μηχανισμούς των τσορμπατζήδων, οι γεωργοί, θύματα της αυθαιρεσίας, 
προσχώρησαν πρόθυμα στην κοινή οργάνωση. Ο Καραβίδας εγκαταστάθηκε στο χωριό, 
συνεργάσθηκε με τον Παναγιώτη Κίρκο (διατέλεσε κοινοτάρχης το έτος 1919), και 
καθοδήγησε τους κατοίκους σε ενέργειες εναντίον των προεστών, κυρίαρχων έως τότε στα 
κοινοτικά πράγματα. Με καταγγελίες κακοδιαχείρισης, οι χωρικοί τους έστειλαν στον 
ανακριτή. Με την άφιξη των προσφύγων, μετά το 1922, εισχώρησε ο κομμουνισμός στους 
συνεταιρισμούς. Το 1925, ανέλαβε ως διευθυντής της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών ο Μαλούχος, παραιτηθείς από τη θέση συμβούλου στην Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). Οι Τανούλας και Σλιώμης κινήθηκαν ως πολιτευτές 
αγροτιστές, ήλθαν σε σύγκρουση με το Μαλούχο και κατόρθωσαν, στηριζόμενοι στις 
διατάξεις του καταστατικού, να προκαλέσουν απόφαση των συμβουλίων των συνεταιρισμών 
για την απόλυσή του από τη θέση του διευθυντή. Επενέβη ο υπουργός γεωργίας Αλ. 
Παπαναστασίου κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού, ανέτρεψε την απόφαση 
και επανέφερε το Μαλούχο. Επιδείχθηκε αποτελεσματικότητα (έως το 1928, έτος θανάτου 
του Μαλούχου, αυξήθηκαν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί από 78 σε 180)1543. Την άνοιξη του 
1928, σημειώθηκε παρέμβαση του Παπαναστασίου. Προσέθεσε στο κόμμα του 
(Δημοκρατική Ένωσις) το σύμβολο του αγροτισμού (μετατροπή του ονόματος σε 
Αγροτοεργατικό Κόμμα) και,  την επο χή του 3ου αγροτικού συνεδρίου, επιδίωξε να 
πολιτικοποιήσει την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (ΕΓΣΜ) προς όφελός 
του1544. Ο Καραβίδας, που υπηρετούσε στη γενική διοίκηση Μακεδονίας, τον αντέκρουσε, 
υποστηρίζοντας ότι θα παρεμποδιζόταν το νοικοκύρεμα των αγροτών1545

Οι παρεμβάσεις εκ των άνω, στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης, στους αγροτικούς 
κλάδους (καλλιέργειες, κτηνοτροφία, λοιπές δραστηριότητες) έλαβαν τη μορφή παραινέσεων, 
οι οποίες δίδονταν από κυβερνητικούς και άλλους αστικούς παράγοντες με στόχο την 
κανονικοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στον τομέα της 
κτηνοτροφίας, το ζητούμενο ήταν να εφαρμόσει το κράτος συστηματοποιημένη πολιτική 
έναντι αυτής. Εκκρεμή ήταν ζητήματα όπως η κτηνοτροφική πίστη, κτηνασφάλεια, τεχνική 
βελτίωση της κτηνοτροφίας, αποκατάσταση των νομάδων. Οι ειδικοί συνιστούσαν, για τη 
γενική βελτίωση της παραγωγής –γεωργικής και κτηνοτροφικής–, τη λήψη μέτρων για την 
αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, προστασία των αγροτών 
από τα υπέρογκα ενοίκια, ασφάλεια, αποκατάσταση των εποχιακών νομάδων στους 
βοσκότοπους. Για το θέμα των ακτημόνων κτηνοτρόφων, θεωρούνταν ορθολογική η κτήση 
του δικαιώματος απόκτησης κλήρου από αυτούς οι οποίοι ήταν κάτοχοι ορισμένου αριθμού 
ζώων. Τα ερωτήματα τέθηκαν επί τάπητος στο Πρώτον Πανελλήνιον Κτηνοτροφικόν 
Συνέδριον, στις 1 έως 4 Ιουνίου 1930 στην Αθήνα, με συνέδρους από την ευρύτερη 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Κ. Τσακτάνης, Χρ. Τσαβαλάς, Γκίνος Νταβέλης, Ι. Κόκκος), Ο 
παριστάμενος υπουργός γεωργίας της κυβέρνησης των φιλελευθέρων, Κωνσταντίνος 
Σπυρίδης, τόνισε ότι πολλές κατηγορίες κτηνοτρόφων αδικήθηκαν, γι’ αυτό τα μέτρα που θα 
υποδεικνύονταν από το συνέδριο θα μελετούνταν από την κυβέρνηση ώστε να καθίστατο 
δυνατή η ρύθμιση μίας ενιαίας πολιτικής έναντι της κτηνοτροφίας

. 

1546

                                                      
1543 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 346-354. 

. Το 1931, με την 
παγκόσμια οικονομική κρίση εν εξελίξει, εκθέσεις αρμοδίων είχαν την –εξωφρενική– 
επισήμανση ότι τα αίτια για την οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν, μεταξύ άλλων, «... η 
μεγάλη σπατάλη του βίου των ανθρώπων ήτις, σε συνέργεια με την έλλειψη σχετικής 
παραγωγής, έφερε ελλείμματα στο οικονομικό ισοζύγιο της χώρας, επίσης ο 
υπερεπαγγελματισμός που επικράτησε μετά την έλευση των προσφύγων και έγινε αφορμή 
μεγάλης προσφοράς έναντι της μικρής καταναλωτικής δύναμης της χώρας». Οι αρμόδιοι 

1544 Ibid., p. 356. 
1545 Cf. Το Φως, 6-4-1928. 
1546 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-5, 1 έως 4-6-1930. 



ισχυρίζονταν ότι οι βάσεις, στις οποίες έπρεπε να στηριχθεί το οικοδόμημα της οικονομικής 
ζωής της χώρας ήταν η εναρμόνιση της εργασίας, πνευματικής και σωματικής, προς το 
σύνολο της κοινωνίας και το κεφάλαιο, η εναρμόνιση της φορολογίας προς την οικονομική 
αντοχή των φορολογουμένων, η εναρμόνιση της προσφοράς προς την καταναλωτική δύναμη 
του τόπου, άλλες εναρμονίσεις. Οι πηγές του εθνικού πλούτου, η σιτοκαλλιέργεια, 
ελαιοπαραγωγή, καπνοπαραγωγή, βαμβακοπαραγωγή, κτηνοτροφία, θαλάσσια προϊόντα, 
μεταλλευτικά προϊόντα, επιδέχονταν εξέλιξης και εντατικής εκμετάλλευσης. Καλλιεργούνταν 
στην Ελλάδα 11 εκατομμύρια στρέμματα με δημητριακά, όπου, λόγω κακής καλλιέργειας και 
έλλειψης μηχανημάτων, η μέση απόδοση το 1928 και 1929 ήταν μόλις 65-70 χιλιόγραμμα 
κατά στρέμμα. Για καλύτερες αποδόσεις, χρειαζόταν αγροτική ασφάλεια, οργάνωση 
γεωργικών ινστιτούτων, προσαρμογή της μέσης γεωργικής εκπαίδευσης προς τη 
μεταπολεμική γεωργική κατάσταση, μετατροπή των διδασκαλείων σε ημιγεωργικά, μόρφωση 
και αποστολή ειδικών διδασκάλων στα σχολεία γεωργικών χωριών με καθιέρωση της 
γεωργικής διδασκαλίας, ίδρυση ειδικών πειραματικών γεωργικών σταθμών, εισαγωγή απλών 
γεωργικών μαθημάτων στο στρατό με πρακτική εξάσκηση των αγροτών όπως συνέβαινε 
στην Ιταλία1547 (οι υποδείξεις δανείζονταν στοιχεία του μοντέλου του φασιστικού 
καθεστώτος Μουσσολίνι). Το 1932, ο συντηρητικός υπουργός γεωργίας Ιωάννης Θεοτόκης 
επιβεβαίωσε στη Θεσσαλονίκη τη στροφή της προσοχής της κυβέρνησης στην αύξηση της 
σιτοπαραγωγής. Δεχόμενος σε ακρόαση, στις 21 Νοεμβρίου 1932, τις επιτροπές αγροτών, 
άκουσε τις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων για την ελεύθερη εισαγωγή σερβικών σφαγίων, 
που έπληττε την εγχώρια παραγωγή, και τις ενστάσεις των γεωργών για την εισαγωγή 
ατελούς αραβοσίτου ενώ οι υπάρχουσες ποσότητες εγχωρίου επαρκούσαν (το αίτημα ήταν 
αντίθετο προς τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων, που ζητούσαν τη συνέχιση της ατέλειας για 
τις ανάγκες του χειμώνα). Οι χωρικοί από την Άσσηρο, Λιτή, Καβαλάρ διεκτραγώδησαν τα 
προβλήματα των περιοχών τους. Οι αμπελουργοί της ανατολικής και νοτιοδυτικής 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης ζήτησαν μετακίνηση των αμπέλων διότι το έδαφος δεν ήταν 
κατάλληλο. Τα μέλη επιτροπής φοιτητών γεωπόνων παραπονέθηκαν ότι δεν υπήρχαν τα μέσα 
(στη σχολή του πανεπιστημίου και στο αγρόκτημα στο Σέδες) για την πρακτική άσκηση. Ο 
υπουργός έδειξε ενδιαφέρον για τους φοιτητές και τους άκουσε μέχρι τέλους. Άλλες 
επιτροπές από την περιοχή Ανθεμούντος διαμαρτυρήθηκαν κατά της Αγροτικής Τράπεζας, η 
οποία προέβη σε κατασχέσεις κτηνών, και απέσπασαν τη δέσμευση ότι το ζήτημα θα λυνόταν 
χωρίς αυτή την πρακτική. Η τράπεζα έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα ακολουθούσαν κατασχέσεις 
στο μέλλον για τα χρέη των αγροτών1548 (το μοίρασμα υποσχέσεων ήταν τακτική ρουτίνας, 
στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μετά την ισοπαλία συντηρητικών-φιλελευθέρων 
του Σεπτεμβρίου 1932). Οι παραινέσεις συνοδεύονταν από ασκήσεις επί χάρτου, υποσχέσεις 
–αλλά επίσης δέσμευση– για βελτιώσεις και εκσυγχρονισμούς. Το καλοκαίρι του 1933, ο 
υπουργός γεωργίας Θεοτόκης, αναφερόμενος στη γεωργική παραγωγή, επισήμανε ότι ήταν 
καλύτερη των προηγούμενων ετών παρά το γεγονός ότι σημειώθηκαν καταστροφές στις 
καλλιέργειες στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Για το ζήτημα της εκμετάλλευσης των 
αποξηραμένων γαιών, ο υπουργός είπε ότι θα μοιράζονταν χωράφια στις οικονομικά 
ασθενέστερες οικογένειες προς συμπλήρωση του γεωργικού κλήρου αυτών. Για τη 
σηροτροφία, είχε κατατεθεί νομοσχέδιο για την επανάληψη των εργασιών της, ενώ 
μελετούνταν μέτρα για την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας1549

Οι χωρικοί, ακροατές των υπουργών, απηύθυναν αιτήματα προς το κράτος. Στο 
ζήτημα των αμπελώνων στα χωριά Ίγγλις [Αγχίαλος], Τοψίν [Γέφυρα] και άλλα κέντρα 
αμπελουργίας της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπου τα καλλιεργούμενα εδάφη αποδείχθηκαν 
ακατάλληλα λόγω ξηρασίας και κυκλοφορούσαν κρατικές εισηγήσεις για εκριζώσεις. 
αντέτειναν ότι η γεωλογική σύσταση των εδαφών μπορούσε να μεταβληθεί με τη χρήση 
ζωικών λιπασμάτων τα οποία αφθονούσαν λόγω της υπάρχουσας κτηνοτροφίας. Με τη 
λίπανση, η ξηρασία θα καταπολεμούνταν αποτελεσματικά και, μετά την ενηλικίωση των 

. 

                                                      
1547 Ibid., 11-5-1931. 
1548 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21-11-1932. 
1549 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 6-6-1933. 



νεαρών αμπέλων, δεν θα επαναπροσέβαλλε τα εδάφη1550. Στις 13 Μαΐου 1934, σε ημερίδα 
στη Θεσσαλονίκη για την αμπελουργία, επανήλθε το ζήτημα σε διάσταση σύνθετη. Εκτός 
των δυσμενών κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, αποτέλεσμα των οποίων 
υπήρξε η ολοκληρωτική καταστροφή ορισμένων περιφερειών, θίχθηκαν το πολυδάπανο και 
μικρή απόδοση των αμερικανικών κλημάτων, οι απαγορευτικές διατάξεις στη διάθεση των 
προϊόντων της αμπέλου (σταφυλών, οίνου, όξους, ρακής), η βαρύτατη φορολογία, η 
αποπληρωμή των χρεών και, τέλος, η θρυλούμενη κατάργηση των αμβύκων επ’ ωφελεία των 
βιομηχανιών οινοπνευματοποιίας. Οι αμπελουργοί, σε «τέλεια απόγνωση», καθώς 
υποχρεώνονταν σε ένα αγώνα «άνισο, άχαρο και σκληρό», ζήτησαν τη διατήρηση των 
αμβύκων και ελεύθερη λειτουργία τους, με την επιβολή μίας λογικής και νόμιμης φορολογίας 
(το πολύ μέχρι 30 λεπτά για κάθε οκά στεμφύλων, με την απαλλαγή από κάθε φορολογία 
μίας ποσότητας 1.000 οκάδων στεμφύλων για τις οικογενειακές ανάγκες των αμπελουργών). 
Επιπλέον αιτήματα ήταν το ελεύθερο βράσιμο των όξινων οίνων και των αώρων σταφυλών, η 
ελεύθερη απόσταξη σύκων και οπωρών. Οι αμπελουργικές απαιτήσεις, με μαξιμαλιστικό 
χαρακτήρα, υποδαυλίσθηκαν από τη βενιζελική παράταξη –ελεύθερη στην άσκηση 
αντιπολίτευσης εκ του ασφαλούς, μετά το 1933–. Θορυβώδεις αντεγκλήσεις μεταξύ των 
συνέδρων σε ιονισμένη ατμόσφαιρα οδήγησαν σε επεισόδια. Επενέβη αστυνομική δύναμη, η 
οποία εκκένωσε το χώρο. Βενιζελικοί βουλευτές κατευθύνθηκαν προς την αστυνομική 
διεύθυνση, για διαμαρτυρία στον αστυνομικό διευθυντή Ιωάννη Γκισερλή1551

Τα, υποκινούμενα από τους βενιζελικούς, αιτήματα των χωρικών για την καλλιέργεια 
και διάθεση της γεωργικής παραγωγής δέχθηκαν υποστήριξη από τους αγροτιστές –από το 
ισχυρότερο κομμάτι τους, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης–. Προτείνονταν μικρές 
διαρθρωτικές αλλαγές στους διάφορους τομείς της αγροτικής οικονομίας, οι οποίες 
ανταποκρίνονταν στα συμφέροντα των στρωμάτων του χωριού που τους ακολουθούσαν. Για 
το σίτο και λοιπές γεωργικές καλλιέργειες, το αίτημα των αγροτιστών της Θεσσαλονίκης 
ήταν να γίνεται η συγκέντρωση των προϊόντων από τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών, 
στις οποίες ανήκε ο ρόλος και η εργασία αυτή. Η αγροτιστική αντίληψη συμφωνούσε με το 
μοντέλο των βενιζελικών στελεχών Καραβίδα και Μαλούχου, που είχε προταθεί, ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας 1920, κατά την αναδιάρθρωση των αγροτικών υποθέσεων στο 
πειραματικό εργαστήριό τους, την Επανωμή. Η Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Εγχωρίων 
Σιτηρών (ΚΕΠΕΣ) όφειλε να επεκτείνει τις εργασίες της και να συγκεντρώνει, εκτός του 
σίτου, και το κριθάρι και τη βρώμη για την προστασία των τιμών τους. Έπρεπε να συμπίπτει 
η έναρξη των εργασιών της συγκεντρώσεως με την έναρξη των εργασιών του αλωνισμού των 
γεωργικών προϊόντων, προς αποφυγή της διάθεσης μέρους της παραγωγής στο ελεύθερο 
εμπόριο. Θα μπορούσε να αποσοβηθεί, με αυτό τον τρόπο, η εκμετάλλευση των γεωργών, οι 
οποίοι, πιεσμένοι από τις επείγουσες ανάγκες, αδυνατούσαν να αναμείνουν τη συγκέντρωση 
μέχρι το μήνα Αύγουστο και υποχρεώνονταν να ξεπουλούν την παραγωγή στους εμπόρους σε 
τιποτένιες τιμές, με σημαντική ζημία και ακόλουθη δυσχέρεια τακτοποίησης των χρεών στην 
Αγροτική Τράπεζα. Ειδικότερα για τη διάθεση της κριθαροπαραγωγής (ήταν εκτεταμένη 
δραστηριότητα στα χωράφια της περιοχής Θεσσαλονίκης), το κράτος καλούνταν να θεσπίσει 
την πρόσμιξη κριθαλεύρου σε αναλογία 10% για την παρασκευή ανάμικτου άρτου, να 
απαγορεύσει τις εισαγωγές από το εξωτερικό εφόσον υπήρχε εγχώριο απόθεμα, να ρυθμίσει 
την προμήθεια στο στρατό της αναγκαίας για τη διατροφή των ζώων νομής από την εγχώρια 
προσφορά των ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών. Για το αμπελουργικό ζήτημα, οι 
αγροτιστές ζητούσαν την προστασία των χωρικών της περιοχής, τη μη κατάργηση των 
αμβύκων τους, ελεύθερη πώληση του στεμφυλοπνεύματος που παρήγαγαν, απαγόρευση της 
εισαγωγής σταφυλιών από την Παλαιά Ελλάδα, ελάφρυνση της φορολογίας του οίνου

. 

1552

                                                      
1550 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 29-8-1931.  

. Οι 
τοποθετήσεις των κομματικών στελεχών έδειχναν ότι το Αγροτικό Κόμμα, ευθυγραμμισμένο 
με τον πραγματισμό των μεγάλων αστικών κομμάτων, είχε ενταχθεί, ως προς το σκέλος των 
άμεσων απαιτήσεων της εκλογικής πελατείας του, σε μία λογική διαχειριστική της κρίσης. 

1551 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 14-5-1934. 
1552 Ibid., 7-5-1934. 



Οι καταστάσεις που εγκυμονούσαν κοινωνικές αγροτικές εκρήξεις αντιμετωπίζονταν 
με αποσυμπίεση, θετική ανταπόκριση του τοπικού υπουργείου (Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας) και διαβήματα προς το κυβερνητικό κέντρο στην Αθήνα. Στην περίπτωση της 
σύγκρουσης για τα λαχανικά, το καλοκαίρι του 1930, στη Θεσσαλονίκη, επιστρατεύθηκε 
μέχρι και ο πρωθυπουργός. Μετά από διάβημα, στις 4 Ιουνίου 1930, των αγροτών στη γενική 
διοίκηση για την καταστρατήγηση του νόμου που απαγόρευε την εισαγωγή λαχανικών από 
άλλα μέρη της χώρας, έλαβαν οι εξελίξεις, την επομένη, σοβαρότερη τροπή. Αφορμή έδωσε 
ο κατάπλους στο λιμάνι δύο πλοίων φορτωμένων με λαχανικά από την Παλαιά Ελλάδα. 
Χωρικοί που έμαθαν την είδηση συγκεντρώθηκαν στο Γεωργικό Επιμελητήριο και την 
Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών και εξέλεξαν επιτροπή η οποία προέβη σε διαβήματα 
προς πάντες (λιμεναρχείο, τελωνείο, γενική διοίκηση Μακεδονίας). Εν τω μεταξύ, 
κατέφταναν στη Θεσσαλονίκη μάζες γεωργών από την περιφέρεια Αξιού, άλλες περιοχές, και 
συνωστίζονταν στο Γεωργικό Επιμελητήριο και την Ομοσπονδία. Περί τα 500 άτομα έκαναν 
διαδήλωση κινούμενοι προς το διοικητήριο για να συναντήσουν το γενικό διοικητή Σ. 
Γονατά. Κατέφθασε η αστυνομία για την τήρηση της τάξης. Επιτροπή παρουσιάσθηκε στο 
Γονατά και εξέθεσε τις απόψεις των αγροτών για απαγόρευση της εκφόρτωσης των 
λαχανικών. Τους καθησύχασε και απέστειλε τηλεγράφημα στην κυβέρνηση για διευκρινίσεις. 
Οι συγκεντρωθέντες κατευθύνθηκαν στο λιμένα για να εμποδίσουν την εκφόρτωση των 
λαχανικών. Ξυλοκόπησαν ένα καρραγωγέα. Στην λέσχη Φιλελευθέρων, οι βουλευτές και 
γερουσιαστές Θεσσαλονίκης συσκέφθηκαν και απέστειλαν τηλεγράφημα προς την 
κυβέρνηση για ανάκληση της διαταγής εισαγωγής λαχανικών προς πρόληψη σοβαρών 
σκηνών. Οι χωρικοί ενημερώθηκαν ότι ο υπουργός επιδίωξε επικοινωνία με το Βενιζέλο, δεν 
τον βρήκε διαθέσιμο –του απάντησαν ότι ήταν απασχολημένος–, αλλά το πρόβλημα τέθηκε 
υπόψη του1553. Και για άλλα κατεπείγοντα ζητήματα, οι ενδιαφερόμενοι υπερέβαιναν τις 
ιεραρχίες, απευθυνόμενοι άμεσα στα κέντρα διοίκησης. Έτσι, στις 28 Δεκεμβρίου 1931, 
κτηνοτρόφοι των χωριών Αδαλή [Κάτω Σχολάριον] και Μεσημέριον πήγαν στο διοικητήριο 
και ζήτησαν την επέμβαση του Γονατά στην Αγροτική Τράπεζα, προκειμένου να τους 
χορηγηθεί κριθή υπό μορφή δανείου. Είχαν επιτακτική ανάγκη ζωοτροφών, ειδάλλως τα ζώα 
κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Ο γενικός διοικητής υποσχέθηκε να συνεννοηθεί με 
την τράπεζα1554

Το Γεωργικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είχε αρμοδιότητες συμβούλου της 
κυβέρνησης, τις οποίες αξιοποίησε με μελέτες και προτάσεις. Το 1929, η αποδοτικότητα του 
επιμελητηρίου ήταν επιτακτική εφόσον επρόκειτο να διαλυθεί η υπηρεσία εποικισμού. 
Κυριαρχούσαν στις συζητήσεις τα θέματα της οργάνωσης της μηχανικής καλλιέργειας, της 
λήψης προστατευτικών μέτρων υπέρ του σίτου και της επέκτασης της καλλιέργειάς του, της 
ανάγκης να υποστηριχθεί ο θεσμός των Κυριακών σχολών, της πρόνοιας για ασφάλεια κατά 
χαλάζης και παγετών (τα ασφάλιστρα ήταν 2% για τα σιτηρά και 3% για τα αμπέλια και 
καπνά, υπολογιζόμενα επί της προβλεπόμενης αξίας της σοδειάς που θα δήλωνε ο 
ασφαλισμένος), της συστηματικότερης καταπολέμησης της ακρίδας

. 

1555. Στις 26 Μαΐου 1930, 
αντιπρόσωπος του επιμελητηρίου (πρόεδρος Πέτρος Λασκαρίδης) συμμετείχε σε επιτροπή εκ 
προσωπικοτήτων της περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Νικ. Τζερμιάς, Ιωάννης Μιχαήλ, Χ. 
Βαμβακάς, Κωνσταντίνος Αγγελάκης), η οποία ζήτησε ακρόαση από τον πρωθυπουργό, 
Βενιζέλο. Του ανέπτυξαν τις απόψεις του αγροτικού κόσμου για τα ζητήματα της 
συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων και της ανάμιξης των δημητριακών μετά 
σιταλεύρων. Επέτυχαν να γίνουν δεκτά τα αιτήματα επέκτασης της δασμολογικής 
προστασίας στην κριθή, της συγκέντρωσης της κριθής, της παρασκευής ενιαίας ποιότητας 
άρτου με ανάμιξη αυτού με αραβόσιτο1556

                                                      
1553 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-6-1930. 

. Στις προσπάθειές του, το Γεωργικό Επιμελητήριο 
–και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση– έβρισκε στήριγμα στις συνεργασίες με επαγγελματικούς 
φορείς. Στην περίπτωση του Συνδέσμου Αμπελοκτημόνων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων ο 

1554 Ibid., 28-12-1931. 
1555 Cf. Ταχυδρόμος, 28-5, 1-6-1929. 
1556 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26,27-5-1930. 



Άγιος Τρύφων1557 (στεγαζόταν στα γραφεία του επιμελητηρίου), εθελοντική προσφορά ήταν 
διαθέσιμη. Το 1934, στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου συμμετείχαν ως πρόεδρος ο 
Αλέξανδρος Λέτσας, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Τσιτσίνιας, γενικός γραμματέας ο Γεώργιος 
Καραγκιόζης, ταμίας ο Θρασύβουλος Κοκκονίδης, μέλη οι Θ. Σταμπολίδης, Γεώργιος 
Παπάζογλου, Μάρκος Κίτσογλου, Αστέριος Νάκος, Θεόδωρος Χοχλάκας, Αναστάσιος 
Παραμάνας, Πασχάλης Αζάς, Ιωάννης Καρούλιας1558

Η έκβαση, μετά τις ανταλλαγές υποσχέσεων από τους κυβερνώντες και αγροτικών 
αιτημάτων από τους κυβερνώμενους, ήταν η στήριξη του χωριού με κυβερνητικές παροχές, 
έναντι των οποίων αναμενόταν ως ανταπόδοση η στήριξη σε αγροτικές ψήφους. Προ των 
εκλογών του Μαρτίου 1933, για παράδειγμα, ο υφυπουργός γεωργίας Αναστ. 
Μπακάλμπασης ενημέρωσε τον αγροτικό κόσμο στη Θεσσαλονίκη ότι το 50% από τις 
εισπράξεις της Αγροτικής Τράπεζας, που προέρχονταν από προσφυγικά χρέη οφειλόμενα 
στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), θα διοχετευόταν υπέρ των προσφύγων 
αγροτών της Μακεδονίας

. Εξ αυτών, ο Καραγκιόζης (δραστήριο 
στέλεχος του Αγροτικού Κόμματος) ήταν αμπελουργός στην Επανωμή, ο Παραμάνας –
γεωπόνος το επάγγελμα– στο Σέδες [Θέρμη]. 

1559. Στις 25 Φεβρουαρίου 1933, παραλλήλως προς τη σύσκεψη υπό 
την προεδρεία του (στο ξενοδοχείο Μεντιτερρανέ, στην παραλία της πόλης) του συμβουλίου 
της οργάνωσης των φιλελευθέρων για τα ζητήματα του προεκλογικού αγώνα, συνεργάσθηκε 
με τη διεύθυνση του Γραφείου Προστασίας Καπνού για τη διάθεση στην αγορά των 
επεξεργασμένων καπνών [δευτερογενής επεξεργασία] των συνεταιρισμών1560

Θεατές στα τεκταινόμενα, οι μικροί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης 
παρακολουθούσαν χωρίς ευχέρεια ουσιαστικής παρέμβασης. Οι κομμουνιστές λίγο 
ασχολούνταν με ζητήματα νοικοκυρέματος της οικονομίας και περισσότερο με την 
υπονόμευση του κοινωνικού συστήματος. Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος επιδίωκε 
παρέμβαση, που στάθηκε περιορισμένη. Σε μία περίπτωση, ο αγροτιστής της περιοχής 
Θεσσαλονίκης Αναστ. Τσιάρας, συνεισφέροντας στη διαχείριση του κτηνοτροφικού 
ζητήματος, στην ομιλία του στο κτηνοτροφικό συνέδριο τον Ιούνιο 1930 ζήτησε την 
παράταση του ενοικιοστασίου των βοσκών μέχρι την αποκατάσταση των ακτημόνων 
κτηνοτρόφων, απαλλοτρίωση των κοινοτικών βοσκών και απόδοσή τους στους νομάδες, 
καταβολή αποζημίωσης στους πολεμοπαθείς κτηνοτρόφους, ενθάρρυνση των αγροτών για 
ενασχόληση με την κτηνοτροφία, διδασκαλία στα σχολεία κτηνοτροφικών μαθημάτων, 
άμεση λειτουργία ταμείου κτηνοτρόφων, επίσης κατάρτιση σύμβασης μετά της Αλβανίας 
περί χρησιμοποιήσεως των αλβανικών βοσκών από τους νομάδες κτηνοτρόφους

. 

1561

 

. 
Προσπάθειες του Αγροτικού Κόμματος για άσκηση πολιτικής μέσα από θεσμικά όργανα 
(Γεωργικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) κατέληγαν, όπως θα δούμε στα οικεία κεφάλαια, σε 
πρόσκρουση στους μηχανισμούς των αστικών κομμάτων και ανενεργοποίηση των στελεχών 
αγροτιστών. 

 
6.2.1.5. Κοινωνική διαμαρτυρία, αντίσταση στο κράτος. 
 
 
Το κίνημα ανυπακοής στην ύπαιθρο έλαβε ιδιότυπες μορφές. Μπορούμε να 

περιλάβουμε σε αυτό τη δημιουργία των κεφαλοχωρίων, επίσης το φαινόμενο της ληστείας. 
 
Στο κεφαλοχώρι βρέθηκαν πληθυσμοί οι οποίοι κατά το παρελθόν αποκόπηκαν από 

άλλες μορφές ομαδικής οργάνωσης. Εκθλιβόμενα και περιπλανώμενα σμήνη, μικρά και 
μεγάλα, εργατικών χεριών, κατά την αναζήτηση καταφύγιου σε άλλα μέρη της υπαίθρου 
                                                      
1557 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 1541, 
ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1934. 
1558 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 2-4-1934. 
1559 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-2-1933. 
1560 Ibid., 25-2-1933. 
1561 Ibid., 31-5, 1 έως 4-6-1930. 



κατέληγαν σε τοποθεσίες και συνοικισμούς, όπου συνενώνονταν με άλλους ανυπότακτους 
προς δημιουργία ελεύθερων κοινοτήτων. Βίαιοι απροσάρμοστοι άνδρες, που αποχωρούσαν 
από τα τσιφλίκια ή εξέρχονταν από τις πατριές, ανήκαν στο δείγμα που συνέπηξε νέες εστίες. 
Χρησιμοποίησαν για την επιβίωση χωράφια μη γόνιμα, βοσκότοπους στις παρυφές των 
τσιφλικίων, διαθέσιμα ρέοντα ύδατα. Απασχολήθηκαν ταυτοχρόνως στο δευτερογενή τομέα 
της οικονομίας –σε τεχνικά επαγγέλματα– και στον τριτογενή τομέα –σε επαγγέλματα 
σχετικά με τις μεταφορές (αγωγιάτες), με την εκχρηματισμένη οικονομία (εμπόριο)–, 
δημιουργώντας βαθμηδόν μικρές τοπικές αγορές. Το δεύτερο νεωτεριστικό στοιχείο μετά την 
αγορά ήταν η δημιουργία συμμετοχικού πνεύματος. Οι θεσμοί στο κεφαλοχώρι ήταν 
πρωτοποριακοί, με τη λειτουργία συνέλευσης των κατοίκων και τη λήψη αποφάσεων από 
κοινού για τα ζητήματα της κοινότητας. Οι συνειδήσεις των ελεύθερων γεωργών και 
κολλήγων στα πέριξ, που παρακολουθούσαν σιωπηλοί τις εξελίξεις, δέχθηκαν μηνύματα 
αφύπνισης. Νέα εργατικά χέρια προστέθηκαν στα παλιά, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
πολυάριθμο αγροτικό προλεταριάτο. Εφόσον δεν λειτουργούσε κάποιος μηχανισμός 
εσωτερικής αναδιοργάνωσης του κεφαλοχωρίου, ούτε απορρόφησης των περιπλανώμενων 
χωρικών και ανέργων, η λύση στην οποία κατέφευγε το πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό ήταν 
η συρροή στην πόλη και ενσωμάτωση στο εργατικό προλεταριάτο1562. Στη δεκαετία 1910, ο 
Αχιλλεύς Καλεύρας, έπαρχος Χαλκιδικής το 19131563

 

, ο Καραβίδας (στο πολιτικό γραφείο 
του Βενιζέλου το 1917, στην Εθνική Άμυνα), ο Μαλούχος, πρόφθασαν να δουν το φαινόμενο 
στη φάση εκπνοής του –πριν από τα μέτρα αστικού εκσυγχρονισμού–, στα κεφαλοχώρια της 
νότιας υπαίθρου Θεσσαλονίκης. 

Περί τα τέλη της δεκαετίας 1920, εξαφανίσθηκε η μάστιγα της ληστείας στις 
αγροτικές περιοχές πλησίον της Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα των πολέμων, είχε γνωρίσει 
απότομη αύξηση, με συντήρησή της κατά τα επόμενα χρόνια. 

Στο παρελθόν, σε περιόδους δημιουργίας ανθρώπινου πλεονάσματος στις αγροτικές 
κοινωνίες της Βαλκανικής, χωρικοί αποτέλεσαν το φορέα της ληστείας με τη συσσωμάτωσή 
τους σε ομάδες κοινωνικής διαμαρτυρίας. Σε ορισμένα μέρη, ήλθαν σε συμφωνία με τα μέλη 
κοινωνικών κινημάτων, στην περίπτωση της Μακεδονίας-Θράκης με την Εσωτερική 
Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, με ένταξή τους στις δυνάμεις της, στις αρχές του 20ού 
αιώνα, και υιοθέτηση αντάρτικης στρατιωτικής τακτικής1564. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, οι 
χωρικοί ήταν υποχρεωμένοι να υφίστανται τη δράση των συμμοριών –μουσουλμάνων και 
χριστιανών–, που λυμαίνονταν την ύπαιθρο. Υπό διπλή καταπίεση, καταβαλλόταν αντίτιμο 
εις είδος στους ληστές και στα καταδιωκτικά αποσπάσματα της οθωμανικής διοίκησης1565. 
Μετά την αλλαγή καθεστώτος στην περιοχή και τους απανωτούς πολέμους από το 1912 έως 
το 1918, το φαινόμενο, στο περιβάλλον διάλυσης του παλαιού κοινωνικού ιστού και 
στρατιωτικοποίησης της ζωής των ανθρώπων, απέκτησε νέα διάσταση. Μετά το 1913 οι 
νόμοι για τη σκληρότητα προς τα ζώα, την παράνομη κατοχή όπλων, κυκλοφορία στις 
αμαξιτές οδούς, το τζόγο, τα δάση, παραβιάζονταν ανοικτά. Ήκμαζε η ζωοκλοπή. Από τον 
Οκτώβριο 1915 και εφεξής –περίοδο κατάλυσης της ελληνικής κυριαρχίας από τα 
αγγλογαλλικά στρατεύματα–, η ληστεία στην ύπαιθρο, τροφοδοτούμενη από λιποτάκτες του 
ελληνικού στρατού, ανθούσε1566

                                                      
1562 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 414-421. 

. Μετά το 1922, πολλοί εκ των ληστών ήταν παλαιοί 
φαντάροι, εγκαταλειφθέντες στη μοίρα τους από την κυβέρνηση, οι οποίοι επέλεξαν το δρόμο 

1563 Ο Καλεύρας, από την Ξάνθη, με σπουδές πολιτικών επιστημών και νομικής στη Γενεύη. 
δικηγόρος και δημοσιογράφος το 1907 στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το 1926-1928 γενικός 
διοικητής Μακεδονίας (cf. Λεύκωμα Θράκης-Μακεδονίας, έτος 1932, Θρακική Στοά - Αργ. 
Δρακόπουλος, Κομοτηνή 1932, p. 56). 
1564 Cf. Eric Hobsbawm, Bandits, Weidenfeld and Nicolson, 1969, ελληνική μετάφραση: 
Βέργος, Αθήνα 1975, pp. 25, 70-71, 110, 138. 
1565 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
1566 Cf. Το Φως, 27-3-1916. 



της παρανομίας1567. Σε 12μελή συμμορία που έδρασε στη γειτονική προς τη Θεσσαλονίκη 
περιοχή, 5 ήταν Αρμένιοι, εξ ων 2 (οι Αρτινιάν και Λουκασιάν) πρώην αξιωματικοί του 
αρμενικού στρατού1568. Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση και η φτώχεια των αγροτών, η 
αδικία εις βάρος τους, οι αναρχικές τάσεις ορισμένων ατόμων, η ανεπάρκεια των δυνάμεων 
τήρησης της τάξης και πλημμελής αστυνόμευση της υπαίθρου1569

Η ληστεία δημιούργησε τις παραδόσεις της. Εισέπρατταν φόρο από τους χωρικούς 
για να τους αφήσουν ήσυχους στις ασχολίες τους, είχαν πολλούς χωρικούς στην περιοχή για 
υπόθαλψη, ασφαλή λημέρια. Από καιρού εις καιρόν συλλάμβαναν ομήρους για ανταλλαγή με 
λύτρα. Τα μέτωπα ήταν πολλά. Μέχρι το 1917, έδρασε στην περιοχή Κατερίνης και Βερροίας 
η συμμορία του Καταραχιά. Συνελήφθησαν τα μέλη της και, τον Ιανουάριο 1918, 
καταδικάσθηκαν σε βαριές ποινές

, ήταν επίσης επιβαρυντικοί 
παράγοντες διάδοσης του μηνύματος ανυπακοής στο νόμο και την τάξη. 

1570. Στα Βρασνά Χαλκιδικής, τον Ιανουάριο 1919, οι 
ληστές Τομούδης και Σπυρίδης συνεπλάκησαν με τη χωροφυλακή. Ανέπτυξαν 
δραστηριότητα τον Οκτώβριο 1919 στην περιοχή Λαγκαδά, σε άλλες επίσης περιοχές1571. Ο 
ληστής Τζατζάς είχε δράσει στη Χαλκιδική και αλλού στα χρόνια μετά από το 19191572. Από 
τους μουσουλμάνους, διαβόητος ληστής ήταν ο Τζεμάλ Κελ Μπαϊράμ, επίσης ο Σαμπή Εμή, 
Τουρκαλβανό ς πο υ έδρασε με το υς αδελφούς Ελμάς και Λιμάν Ρασίμ και φο νεύθηκε το 
Νοέμβριο 19191573. Μέχρι το 1921, σημειώθηκε έξαρση της εγκληματικότητας. Η αστυνομία 
της περιοχής Θεσσαλονίκης ήταν ανίκανη να την ελέγξει, διότι παρέμεναν εν υπηρεσία μόνο 
80 χωροφύλακες, από την προηγούμενη δύναμη των 500 (πολλοί απολύθηκαν λόγω 
πολιτικών φρονημάτων). Καταδιωκτικά αποσπάσματα κατόρθωναν, περιστασιακά σε 
συμπλοκές με συμμορίες, να συλλάβουν ή να φονεύσουν ληστές. Το 1922, συνέβαιναν στην 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης ιδίως ληστείες επιβατών σε αυτοκίνητα1574. Ικανή δύναμη 
χωροφυλάκων ήλθε το Μάιο 1922 από την Αθήνα για την περιφρούρηση της δημόσιας 
ασφάλειας στην περιοχή και την εξόντωση των ληστοσυμμοριών που τη λυμαίνονταν. 
Ληστοσυμμοριτική δράση Τούρκων στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίσθηκε από 
το μοίραρχο Γεώργιο Νικηφοράκη, με καταδιώξεις και τελικώς συλλήψεις το Μάιο 19231575. 
Στα ημιορεινά στη Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο 1924, λυμαίνονταν την περιοχή 
Ασβεστοχωρίου ληστές, οι οποίοι είχαν αποκομίσει λύτρα 500.000 δραχμών συνολικά, υπό 
το αδιάφορο βλέμμα του αστυνομικού σταθμάρχη1576. Το Μάρτιο 1924, ληστοσυμμορία 
προελαύνοντας έφθασε μέχρι τα πρόθυρα του Ασβεστοχωρίου1577. Τον Απρίλιο 1924, 
ληστεία εκτυλίχθηκε στα περίχωρα της πόλεως Θεσσαλονίκης1578. Στις 14 Απριλίου 1924, οι 
νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ήταν μεταξύ των περιοχών που κηρύχθηκαν σε 
κατάσταση πολιορκίας, λόγω της διασαλευθείσας τάξης και ασφάλειας, και ίσχυσε μερικώς ο 
στρατιωτικός νόμος για τα αδικήματα της ληστείας (στο Γ΄ Σώμα Στρατού, διοικητής ήταν ο 
αντιστράτηγος Αλέξανδρος Οθωναίος)1579

                                                      
1567 Cf. DS, M 443, N° 6, 396-400, Robert Fernald to State Dept. - Washington, Salonica 25-
4-1925, 5 pp. 

. Διάταγμα για τη δημόσια ασφάλεια καθόρισε τη 

1568 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21-5-1924. 
1569 Cf. L’Opinion, 22-1-1924. 
1570 Cf. Το Φως, 21-1-1918. 
1571 Cf. Υπουργείον Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Επίσημον Δελτίον, 1-6-1917 
μέχρι 31-12-1919, Τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών, Αθήναι 1920, pp. 200, 202, 117, 142, 
117, 119. 
1572 Cf. Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, 29-3-1925. 
1573 Cf. Υπουργείον Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Χωροφυλακής, Επίσημον Δελτίον, op. cit., pp. 
130-131. 
1574 Cf. DS, M 443, N° 5, 651-660, Leland Morris to State Dept. - Washington, Salonica 17-
11-1922, 10 pp. 
1575 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-6-1923. 
1576 Cf. Ριζοσπάστης, 4-1-1924. 
1577 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-3-1924. 
1578 Cf. Ριζοσπάστης, 17-5-1924. 
1579 Cf. Μακεδονικά Νέα, 14-4-1924. 



σύγκληση επιτροπών δημοσίας ασφαλείας (νομάρχης, εισαγγελέας, διοικητής χωροφυλακής) 
και λήψη μέτρων μέχρι και εκτόπισης έως 1 χρόνο1580. Άμεσα απελάθηκαν 17 
εγκληματίες1581. Το Μάιο 1924, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, σε επίσκεψη στη 
Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι η ληστεία θα καταδιωκόταν ανηλεώς. Μια δεκαριά 
καταδικασμένοι σε θάνατο για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου εκτελέσθηκαν στη 
διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή1582. Ήταν μέλη της ληστοσυμμορίας του 
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη (ο Πασχάλης Τοπαλίδης ή Ξανθούλης, ο Ματθαίος Λαμπίας, 
Θεόδωρος Νταντούνης, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Χρήστος 
Παπαδόπουλος, οι Σουλτάνα και Παναγιώτα Καλογιαννίδου), που έδρασαν το 1923 και 1924 
στην ανατολική περιοχή Θεσσαλονίκης και στο Λαγκαδά. Η εκτέλεση έλαβε χώρα στις 8 
Μαΐου 19241583. Εναντίον άλλης συμμορίας εκ 4 ατόμων, που δρούσε στο Λαγκαδά, 
εκστράτευσε ο αντισυνταγματάρχης της ανωτάτης διοίκησης χωροφυλακής Μακεδονίας 
Γεώργιος Καλοχριστιανάκης με 15 χωροφύλακες1584. Το Μάιο 1924, συνελήφθησαν τα μέλη 
της συμμορίας Σαλικουρτζή (Πλούτογλου, Θ. Μπαλής, Κ. Σπανουδάκης, Κ. Καραμπατζάκης, 
Σ. Μιτρόπουλος, Π. Γενιτσαριώτης, Π. Τζινόπουλος, Ε. Τζινόπουλος, Γ. Μελάς, Ν. Πέλιος). 
Πραγματοποίησαν 28 ληστείες και 26 φόνους στην περιοχή Ιερισσού και αποκόμισαν 
κεφάλαιο 3 εκατομμυρίων δραχμών, που κατέθεσαν σε τράπεζες της Θεσσαλονίκης. Ο 
Σαλικουρτζής με τα κλοπιμαία έκανε εμπορικές επιχειρήσεις. Η δίκη έγινε στις 4 Αυγούστου 
1924, τουφεκίσθηκαν στις 7 Αυγούστου1585. Τον Οκτώβριο 1924, ληστές δρούσαν στο 
Σωχό1586. Στις 7 Οκτωβρίου 1924, καταδικάσθηκε σε θάνατο ο λήσταρχος Κ. Χασιώτης, 
γεννηθείς το 1888 στην Κατερίνη, από το 1909 ληστής. Εγγράμματος, από εύπορη οικογένεια 
(γιός διάσημου ληστή), διέπραξε φόνους, το 1913 πήρε αμνηστία και έδρασε ως οπλαρχηγός, 
στη συνέχεια έγινε πάλι ληστής1587. Τα κρατικά μέτρα είχαν κατασταλτική επίδραση, ωστόσο 
ορισμένοι ληστές δεν οπισθοχωρούσαν εύκολα. Το Δεκέμβριο 1924, ληστεία σε υπεραστικά 
συγκοινωνιακά αυτοκίνητα της Θεσσαλονίκης προκάλεσε επερώτηση στη βουλή προς τον 
υπουργό εσωτερικών Γ. Κονδύλη για το πρόβλημα της ασφάλειας1588. Ένα κρούσμα το οποίο 
απασχόλησε σε έκταση τη δημοσιότητα ήταν, στις 22 Φεβρουαρίου 1925, η ενέδρα της 
συμμορίας του Πάντου Μπαμπάνη εναντίον ομάδας κυνηγών,  μεταξύ αυτών ο  πρώην 
υπουργός Σπυρίδων Στάης, στα περίχωρα της Κατερίνης1589. Ο λήσταρχος συστήθηκε 
φιλόφρονα στο Στάη και του έδωσε την καρτ-βιζίτ τη δική του και των πρωτοπαλλήκαρων, 
Λεωνίδα Μπαμπάνη και Τσαμίτα1590. Δηλώθηκε στον όμηρο Θεσσαλονικιό γιατρό Γ. 
Τζαμαλούκα ότι ζητούσαν πολλά λεφτά διότι προίκιζαν ορφανές1591. Καταβλήθηκαν λύτρα 
200.000 δραχμών1592

                                                      
1580 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-4-1924. 

. Τα σκήπτρα, στον τομέα της δημοσιότητας και του μύθου, κατείχε ο 
Φώτης Γιαγκούλας, γεννηθείς το 1900, υπόλογος για εγκλήματα από το 1916 στην περιοχή 
Πιερίων και Ολύμπου. Το Μάρτιο 1925, ήταν επικεφαλής 7 ανδρών (μεταξύ τους οι Πάντος 
Μπαμπάνης, Μάρκος, Γκανάτσος, Μακρής, Παπαγεωργίου), χωρισμένων σε 3 υποομάδες. 
Για λόγους ασφάλειας. διέθετε έμπιστους φίλους, που μετέρχονταν την ιδιότητα του ληστή 

1581 Cf. Μακεδονικά Νέα, 24,27-4-1924. 
1582 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 59 (Z-324-1A), ff. 166-167 : F. Wiet à R. Poincaré, No 29, 
Salonique 9-5-1924, 4 pp. 
1583 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 9-5-1924. 
1584 Cf. Le Progrès (Salonique), 24-5-1924. 
1585 Cf. L'Indépendant (Salonique), 25,29-5-1924. Μακεδονικά Νέα, 26 έως 31-5, 5 έως 8-8-
1924. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-8-1924. 
1586 Cf. Le Progrès, 4-10-1924. 
1587 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-10-1924. 
1588 Cf. Ριζοσπάστης, 16-12-1924. 
1589 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 60 (Z-324-1), ff. 9-10 : MFG à E. Herriot, No 38, Athènes 24-
3-1925, 3 pp. 
1590 Ibid. 
1591 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24 έως 26,27-2-1925. Μακεδονικά Νέα, 23 έως 27-2-1925. 
1592 Cf. Μακεδονικά Νέα, 23 έως 27-2-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24 έως 27-2-1925. 



δυο φεγγάρια κάθε χρόνο1593. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1925, οι Γιαγκούλας, Μπαμπάνης και 
Τσαμίτας περικυκλώθηκαν από απόσπασμα 18 χωροφυλάκων υπό το μοίραρχο Πετράκη 
στην τετάρτη κορυφή του Ολύμπου, κοντά στην Κλεφτόβρυση, εξοντώθηκαν και 
αποκεφαλίσθηκαν. Ο Πετράκης είχε κατορθώσει να μάθει τα καταφύγια του Γιαγκούλα από 
τους ποιμένες, Τα κεφάλια διακομίσθηκαν στην Κατερίνη και εξετέθησαν στο στρατηγό 
Πάγκαλο, που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Γιαγκούλας είχε τελέσει 55 
φόνους, ο Μπαμπάνης 281594. Η εταιρεία Γκωμόν (Gaumont) κινηματογράφησε 
ντοκυμανταίρ, με τα κεφάλια των ληστών, διάφορες σκηνές του Ολύμπου και άλλα 
στιγμιότυπα1595. Το 1928, οι δρώσες συμμορίες, καταγραμμένες στη Μακεδονία, ήταν 14. Ως 
αρχηγοί αναφέρονταν οι Ζώγας, Φορφόλιας, Ψαλλίδας, Λεωνίδας Μπαμπάνης (ο νεώτερος 
αδελφός του Πάντου), Καρτσούκας, Καταραχιάς, Κοντολύκος, οι Κουμπαίοι (μεταφέρθηκαν 
σε μακεδονικό έδαφος), Λάμπρος Στάθης, Τράντος, Τζατζάς1596. Το Σεπτέμβριο 1928, 
συμμορία έσφαξε δύο αιχμαλώτους επειδή δεν πληρώθηκαν τα λύτρα1597. Επιχειρούνταν 
τρομοκράτηση και απειλές για τη μη παροχή πληροφοριών για ληστές. Ο ληστής Ψαλλίδας, 
το 1928, έστειλε γράμμα στον υπομοίραρχο Άγγελο Έβερτ, με περιεχόμενο: «Κύριε Έβερτ, 
ειδοποίησε αυτόν τον συντάκτην του Φωτός ότι θα έλθω και θα τον λιανίσω με το μαχαίρι 
κομμάτι από κομμάτι. Μεθ’ υπολήψεως, Ψαλλίδας.1598

Η αντιμετώπιση, εκ μέρους της κοινής γνώμης, του φαινομένου της ληστείας πρόδιδε 
την ευάλωτη ψυχολογία των ανθρώπων, την επιρρέπεια σε αναρχικές νοοτροπίες. Οι ληστές, 
έλαβαν υποστήριξη όχι μόνο λόγω εξαγοράς ή τρομοκρατίας, αλλά επίσης εξαιτίας του 
ρομαντικού στοιχείου –περί παλληκαριάς, φιλανθρωπίας– και της ικανοποίησης ότι το 
αίσθημα της καταπίεσης από το κράτος έβρισκε διέξοδο. Κυκλοφορούσε η φήμη ότι δεν 
σκότωναν άνθρωπο παρά μόνο εν ανάγκη. Κατά την αναγνωσματοποίηση του βίου και των 
εγκλημάτων τους, παριστάνονταν ως ήρωες, μεγαλόθυμοι, γενναίοι, με αισθήματα. Ο 
Μπαμπάνης διέθετε σφραγίδα, «Πάντος Μπαμπάνης - λήσταρχος»

» 

1599. Τα κατορθώματα του 
Φώτη Γιαγκούλα είχαν γίνει, το 1925, ανάγνωσμα σε συνέχειες («Οι Βασιλείς των 
ορέων»)1600. Άλλο ανάγνωσμα του 1925 ασχολούνταν με την εξιστόρηση των ερώτων 
του1601. Άνθρωποι αμόρφωτοι και απλοϊκοί έσπευδαν να αποκτήσουν παρόμοια δόξα. Η 
ληστεία είχε αναγορευθεί σε στάση ανυπακοής και άναρχης αυτονομίας. Το 1924 ο 
Γιαγκούλας, στα Πιέρια, έλεγε στο Μήτρο Τρομπάτσο τον τσέλιγκα, που τον συνάντησε να 
πηγαίνει στο χωριό του: «Θα μπορούσα να σκοτώσω έναν επικηρυγμένο ψευτοληστή και να 
κατέβω ελεύθερος στην κοινωνία με πλούτη αμέτρητα... Αλλά μου φαίνεται πως είμαι 
περισσότερο ηθικός από το Κράτος... Λοιπόν, όχι. Θα μένω στο βουνό και θα ζητώ τη χάρι 
από το Κράτος με παλληκαριά και με εκβιασμό, όχι με δολοφονία...»1602. Το 1925, 
συζητώντας ο λήσταρχος Μπαμπάνης με τον όμηρο Γ. Τζαμαλούκα, στην παρατήρηση ότι 
κάποια μέρα θα ’ρχόταν το μοιραίο, απάντησε: «Αυτό το ξέρουμε. Μια μέρα θα γίνει. Αλλά 
για την ώρα είμαστε βασιλιάδες. Και μας ευχαριστεί. Βουνό και πάλι βουνό, γιατρέ. Όλη η 
λεβεντιά και η ομορφιά της ζωής, που δεν καταλαβαίνετε εσείς οι μουχλιασμένοι»1603

                                                      
1593 Cf. Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, 29,31-3-1925. 

. Στην 
πραγματικότητα, τα πράγματα δεν ήταν ιδανικά. Αλληλοπροδίδονταν για να πάρουν χάρη ή 
αλληλοσκοτώνονταν και έκοβαν το κεφάλι του θύματος για να εισπράξουν και την 
επικήρυξη. Ο Ευάγγελος Μπλαντέμης ο οποίος είχε πραγματοποιήσει, με τη συμμορία του, 

1594 Cf. PRO, F.O.286-931: King to Chamberlain, No 47, Salonica 22-9-1925, 1 p. 
1595 Cf. Μακεδονικά Νέα, 22,23,24-9-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-9-1925. 
1596 Cf. Ριζοσπάστης, 30-9-1928. 
1597 Ibid., 23-8, 8-9-1928. 
1598 Ibid., 24-9-1928. 
1599 Cf. Μακεδονικά Νέα, 24-9-1925. 
1600 Cf. Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, 29,31-3-1925. 
1601 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-3, 6-4-1925. 
1602 Ibid., 2-10-1924. 
1603 Ibid., 24,25,26,27-2-1925. Μακεδονικά Νέα, 23 ως 27-2-1925. 



τη ληστεία του τραίνου Θεσσαλονίκης-Αθήνας, φονεύθηκε από τον Κατσέλη, ληστή που 
αποφάσισε να πάρει αμνηστία1604

Σποραδικά, κρούσματα ληστείας επανέρχονταν στην επικαιρότητα κατά τα επόμενα 
χρόνια. Στο κτηνοτροφικό συνέδριο στις 1-4 Ιουνίου 1930, ο αγροτιστής Αν. Τσιάρας από το 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης παρενέβη, απαιτώντας μέτρα για την καταπολέμηση της 
ληστείας

. 

1605

 
. 

 
6.2.1.6. Φιλελεύθεροι διανοητές. 
 
 
Στη Θεσσαλονίκη κατέφυγαν μετά το 1 9 1 6,  με το κίνημα Εθνικής Αμύνης, ο ι 

Αλέξανδρος Δελμούζος, Δημήτρης Γληνός, Αλέξανδρος Σβώλος, Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης, άλλοι διανοούμενοι. Οι Δελμούζος και Τριανταφυλλίδης επανήλθαν στην 
πόλη, σε ώριμη ηλικία, ως καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Η σκέψη των σοφών άφησε 
παρακαταθήκες στην περιοχή, με ακτινοβολία που δημιούργησε μία παράδοση και επηρέασε 
τη διανοητική εξέλιξη των ανθρώπων. Στο ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο, οι διαφορετικοί 
δρόμοι οδήγησαν σε διαφορετικά τέρματα. Ο Γληνός βρέθηκε με το Μ. Σινάκο, γεωργό από 
την Επανωμή, το 1936 στην κοινοβουλευτική ομάδα του Παλλαϊκού Μετώπου 
(κομμουνιστές). Ο Δελμούζος παρέμεινε στο φιλελευθερισμό, ο Τριανταφυλλίδης προτίμησε 
το συντηρητικό πολιτικό χώρο (αμφότεροι αφέθηκαν έως και στην εξυπηρέτηση της 
δικτατορίας Μεταξά).  

Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι αντιτάχθηκαν έμμεσα και ηθικά στην οπισθοδρομική 
πτέρυγα της άρχουσας τάξης. Στο πολιτικό πεδίο, την εξυπηρέτησαν άμεσα, έστω ασυνείδητα 
–δηλαδή χωρίς θεωρητική οργάνωση της σκέψης τους–, χωρίς πρόθεση. Ευνοώντας τα 
συμφέροντα της αντίδρασης, παρεμπόδισαν την κατανόηση της κοινωνικής και ταξικής 
τοποθέτησης των κύκλων της εξουσίας, επιτέθηκαν με βιαιότητα στην υλιστική φιλοσοφία. 
Αντέταξαν στη βία –κοινωνική και φυσική– της άρχουσας τάξης την εμμονή στο λεγόμενο 
εθνικό ή συνολικό συμφέρον, υιοθετώντας στάση με την οποία επικαλούνταν το αδύνατο, τη 
συνεργασία των κοινωνικών τάξεων και κοινωνική ομόνοια. Καλλιέργησαν τις αντιλήψεις 
για πολιτική ουδετερότητα σε μία χρονική φάση, κατά την οποία είχε διασπασθεί η κυρίαρχη 
τάξη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συντηρητικής τάσης εις βάρος των αστών 
δημοκρατών1606. Το χειρότερο όλων ήταν η αγνόηση, στη συγκυρία του Μεσοπολέμου, των 
κελευσμάτων της συνείδησης και αξιοπρέπειας για θυσία υπέρ των μη προνομιούχων 
κοινωνικών στρωμάτων1607. Στον αντίλογο της επιχειρηματολογίας για το δικαίωμα στην 
προσκόλληση στην ηθική, αφηρημένα, εξωκοινωνικά και εξωταξικά, σε πλατωνικές 
προσδοκίες προσδιοριστικές του ιδεολογικού - φιλοσοφικού στίγματος ενός ατόμου, 
βρισκόταν η θέση, σύμφωνα με την οποία το άτομο, αντίθετα, μπορούσε να καθορίσει τη 
στάση του και να διαγράψει την προσωπική τροχιά του ως μέλος του κοινωνικού συνόλου 
έχοντας ευθύνη των επιλογών του έως την κατάθεση της τελικής λογοδοσίας του κατά την 
κρίση της προσωπικής ιστορίας του. Η επιλογή των οραμάτων δεν ήταν αυταπόδεικτη 
(όφειλαν αυτά να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της εποχής που λαμβάνονταν) και οι 
διανοούμενοι δεν υπήρξαν κοινωνικά τυφλοί. Αντίθετα, γνώριζαν σαφώς ότι οι σχηματισμοί 
που συγκρούονταν δεν ήταν αόριστα «δυνάμεις του καλού και του κακού1608

                                                      
1604 Cf. L'Indépendant, 14-7-1924. 

», αλλά 
κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντικρουόμενα συμφέροντα. Για το 
κεφαλαιώδες ζήτημα της εποχής του Μεσοπολέμου (έκβαση του αγώνα κατά της κοινωνικής 
ανισότητας), οι οργανικοί διανοούμενοι της αστικής τάξης είχαν συνειδητή ιδεολογική 
επιλογή, αυτή της υιοθέτησης της αρχής του κοινωνικού συστήματος που υπηρετούσαν. Σε 

1605 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-6-1930. 
1606 Cf. Άννα Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι. 
Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο μεσοπόλεμο, Κέδρος, Αθήνα 1977, p. 152. 
1607 Ibid., pp. 154-155. 
1608 Ibid., p. 155. 



σχέση με τα ανωτέρω, ο Αλέξανδρος Δελμούζος ήταν μία περίπτωση χωρίς ελαφρυντικά. 
Οργανικός και ταυτόχρονα «καθαρός» διανοούμενος, παρήγαγε αστική ιδεολογία απαιτώντας 
να τίθενται οι αντιλήψεις του στο απυρόβλητο της φιλοσοφικής - πολιτικής κριτικής. Γνώριζε 
ότι η κατηγορία απολιτικού στην οποία ήθελε να ανήκει ήταν ανύπαρκτη –η ουδετερότητα 
συνιστούσε πολιτική ένταξη1609–. Στη διαπραγμάτευση του ζητήματος της οργάνωσης της 
παιδείας από το κράτος, είχε εξωιστορική αντίληψη του δυτικού πολιτισμού, με τη θεώρηση 
ως αξίας του της ψυχικής καλλιέργειας. Δεν επικεντρωνόταν στην ουσία του κράτους, στο 
ταξικό περιεχόμενο, το μηχανισμό με ρόλο την αναπαραγωγή των αξιών του κοινωνικού 
συστήματος εν ισχύι. Αντιλαμβανόταν για ποια πράγματα τον εγκαλούσαν, για την πάλη 
φεουδαρχίας και αστικής τάξης, για την αστική τάξη που έγινε αντιδραστική όταν κατέλαβε 
την εξουσία, αλλά επέμενε να δίδει απαντήσεις σε άσχετα, περιφερειακά ζητήματα, όχι στα 
ουσιαστικά, αυτά του πυρήνα. Οργανικός διανοούμενος, υπερασπιζόταν με φανατισμό την 
αστική ιδεολογία. Τον Ιανουάριο 1936 (την εποχή του ανοίγματος της πολιτικής και των 
διαταξικών συμμαχιών σε μέτωπο) έγραφε1610, αμετάπειστος, ότι συμφωνούσε να δίδεται στο 
παιδί μόρφωση πολιτική, με την έννοια της ένταξης στην παραγωγή, αλλά φοβόταν τη 
νόθευση του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτισμού και την ισοπέδωση της παιδείας από την 
παντοδυναμία του κράτους. Η συνέπεια θα ήταν η δημιουργία ενός σχολείου μεσαιωνικής 
σκλαβιάς, όπως συνέβαινε στα μεγάλα φασιστικά κράτη, τη Γερμανία, Ιταλία και Ρωσσία. Η 
εν λόγω τοποθέτηση βρισκόταν στο περίγραμμα της δόλιας στάσης των φιλελευθέρων κατά 
του λαϊκού μετώπου, και του αντικομμουνισμού των διανοουμένων που τορπίλιζαν την 
προσέγγιση. Ο Γληνός καταφέρθηκε εναντίον του Δελμούζου,  με αφο ρμή άρθρα το υ στην 
εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα, στις 28 και 30 Μαρτίου 1936, όπου διατυπώνονταν επικρίσεις για 
την απομάκρυνση των φοιτητών από το πνεύμα πραγματικής μόρφωσης και συμμετοχή τους 
σε καθοδηγούμενες απεργίες1611. Επρόκειτο για τις φοιτητικές απεργιακές κινητοποιήσεις του 
Μαρτίου 1936 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που συντάραξαν την κοινή γνώμη (στις 4 
Μαρτίου 1936, έπεσε ένας νεκρός1612). Ο Δελμούζος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, ένα μήνα ύστερα από την «πολιτειακή αλλαγή της 4ης Αυγούστου [sic]1613», 
αρθρογράφησε στην εφημερίδα Πρωία (στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1936) για να διαλευκάνει 
τη διαφορά δημοτικισμού και κομμουνισμού. Δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
που είχαν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του με τον πρώιμο Γληνό, δεν είχαν σχέση με τον 
κομμουνισμό, αντίθετα αποτελούσαν εργασία βαθύτατα εθνική. Για να διαφοροποιηθεί από 
τον ύστερο Γληνό, επικαλέσθηκε τη διακήρυξη του Εκπαιδευτικού Ομίλου, μετά τη 
διάσπαση του 1927, σημειώνοντας ό τι η γραμμή της δράσης του σωματείο υ βγήκε από  το 
πλαίσιο του αστικού εθνισμού με νέα κατεύθυνση που χαρακτηριζόταν σοσιαλιστική1614. 
Παραιτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1937, επειδή ο υπουργός επέμενε ότι η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση υπονόμευε τη θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια. Θεώρησε ότι εκκρεμούσε ένα 
θέμα επιστημονικής συνείδησης και ελευθερίας έναντι της υπαλληλικής πειθαρχίας1615. Η 
έννοια του χρέους ήταν να παραιτηθεί διότι θίγονταν αυτές οι αξίες. Του έλεγαν να μη 
παραιτηθεί, να περιμένει, για να προωθεί επί δικτατορίας σωστά πράματα (το επιχείρημα 
ήταν η άλλη όψη της συνεργασίας με τη δικτατορία –το άλλοθι–). Αλλά αυτή, απαντούσε, 
ήταν στάση πολιτική, όχι πνευματική, όπως άρμοζε σε ένα πνευματικό κίνημα σαν τον 
εκπαιδευτικό δημοτικισμό1616

                                                      
1609 Ibid., pp. 126-136. 

. Την περίοδο του αλβανικού πολέμου, ανάλωσε το χρόνο του 
σε ιδεαλιστικές φλυαρίες για τη σπουδαιότητα των ηθικών αξιών, του εθνισμού. 
Επανερχόταν στην πολεμική κατά του κομμουνισμού με μεγάλη συχνότητα. Στις 23 
Ιανουαρίου 1940, όταν οι κομμουνιστές πολεμούσαν, αναλογιζόταν το αποσυνθετικό μήνυμα 

1610 Cf. Α. Δελμούζος, «Κράτος και παιδεία», Μελέτες και πάρεργα, Αθήνα 1958, pp. 73-83. 
1611 Cf. Νεολαία (Αθήνα), 10-4-1936. 
1612 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8 έως 12-3-1936. 
1613 Cf. Δελμούζος, «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και κομμουνισμός», Μελέτες και πάρεργα, 
op. cit., p. 218. 
1614 Ibid., pp. 218-231. 
1615 Cf. Δελμούζος, «Πειθαρχία και χρέος», Μελέτες και πάρεργα, op. cit., p. 308. 
1616 Ibid., pp. 325-338. 



του κομμουνισμού και τασσόταν σταθερά υπέρ της καταστολής του1617. Δικαιολογούσε 
ανθρώπους πραγματικά φιλελεύθερους –Αλ. Παπαναστασίου και άλλοι– που αναγκάσθηκαν 
να ζητήσουν «αυστηρά περιοριστικά μέτρα1618

Ο άλλος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, 
παραιτήθηκε από τη θέση του το 1934. Με πιο ραφιναρισμένο αντικομμουνισμό, επανέφερε, 
στις απολογίες του για το δημοτικισμό, τις αντιλήψεις για τη ζημία που υπέστη η γλώσσα από 
τον κομμουνισμό

» κατά της κομμουνιστικής δράσης. Στη στάση 
του Δελμούζου πρυτάνευε η προστασία του αστικού καθεστώτος. Η ελευθερία του ήταν η 
αστική ελευθερία. Παρέβλεπε το γεγονός ότι εφαρμοζόταν άγρια καταστολή, απηνείς 
διώξεις, φυλακίσεις, εκτοπισμοί, βασανιστήρια. Επέλεξε, ως δική του στάση ζωής, την 
ασφαλή αναμονή, την αποφυγή εμπλοκής στα τεκταινόμενα. 

1619, για την κομμουνιστική τακτική χρήσης της δημοτικής (μετά το 1917 
«... ένιωσαν οι αντιπρόσωποί του στην Ελλάδα τη σημασία που έχει για το κήρυγμα και την 
προπαγάνδα να μιλήσει κανείς στο λαό τη γλώσσα του, αντίθετα με το σοσιαλισμό, που 
ακόμη λίγα χρόνια πριν μεταχειριζόταν την καθαρεύουσα»1620

Οι φιλελεύθεροι, ανθρωπιστές, αντικομμουνιστές, τήρησαν στάση που επέσυρε το 
χαρακτηρισμό του φασίστα. Δεν ίσχυε θεωρητικά η κατηγοριοποίηση, όμως απέδιδε την 
πρόσληψη των πράξεών τους εκ μέρους των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούσαν. 
Ανθρωπιστές προς το συνάνθρωπο, ανάλγητοι προς την κοινωνική δυστυχία, αρνούνταν να 
αντικρύσουν την άλλη πλευρά της αστικής ελευθερίας. 

). Επικύρωνε, με την 
επιχειρηματολογία του, τις παρατηρήσεις, το 1925-1926, του σοσιαλιστή Νίκου Γιαννιού ότι 
ο δημοτικισμός ήταν για τους αστούς ζήτημα τακτικής, που μάλιστα έδωσε προγραμματικές 
βάσεις στον αστισμό. Προχώρησε σε απλοϊκότητες για τη γλώσσα του κράτους, στερούμενος 
πολιτικής κατάρτισης για να αξιολογήσει την επίσημη γλώσσα. 

Άλλο παράδειγμα, ο Αλέξανδρος Σβώλος –διακεκριμένη περίπτωση αστού 
δημοκράτη διανοουμένου–, το 1916 στη Θεσσαλονίκη, είχε έκτοτε αξιώματα στη 
φιλελεύθερη παράταξη. Η κοινωνική-πολιτική θέση του, την οποία προώθησε προς τους 
φοιτητές στις πανεπιστημιακές παραδόσεις του, υιοθετούσε τρεις αξίες που θεωρούσε 
υπέρτατες: ελευθερία, δικαιοκρατία, δημοκρατία. Το αμυντικό όπλο της πολιτικής ελευθερίας 
και των κοινωνικών κατακτήσεων των ασθενέστερων τάξεων, της κίνησης ιδεών και της 
δημοκρατίας, ήταν τα ατομικά δικαιώματα. Ο Σβώλος φρονούσε ότι χωρίς την κατοχύρωση 
των ατομικών δικαιωμάτων μέσα σε ένα κράτος δικαίου δεν ήταν εφικτή η διατήρηση των 
κοινωνικών κατακτήσεων, αφού απαιτούνταν ως προϋπόθεση για τη διατήρησή τους η 
δυνατότητα των πολιτών να τις υπερασπισθούν νόμιμα1621.  Οι ύμνο ι για τις 
αστικοδημοκρατικές αξίες, με έντονο συγκινησιακό περιεχόμενο, συνοδεύονταν από 
προσεκτικές αναφορές στο κοινωνικό καθεστώς, το οποίο προσέβλεπε στην υπέρβαση 
αυτών, και από προσεκτική έκφραση αποστροφής προς τη δικτατορία και το φασισμό. Ο 
Σβώλος κατέθεσε προσφορά για μία ανοικτή κοινωνία, ένα κοινωνικά δικαιότερο μέλλον, με 
πανεπιστημιακές παραδόσεις και προτροπές προς τους φοιτητές οι οποίες επέσυραν τη δίωξή 
του. Η υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών θεωρούνταν «αριστερές αρχές»1622

                                                      
1617 Ibid., Μελέτες και πάρεργα, op. cit., p. 391. 

. Όμως οι 
ατελέσφορες κινήσεις διανοουμένων, οι οποίοι, διαφυλάττοντες τις φιλοσοφικές ιδέες τους, 
περιορίζονταν σε παρεμβάσεις πολιτισμικού κυρίως χαρακτήρα, μακράν της πολιτικής, 
απορρίπτοντας την πολιτική φιλοσοφία της δράσης για το μετασχηματισμό της κοινωνίας, 

1618 Ibid., p. 393. 
1619 Cf. Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης, Δημοτικισμός και αντίδραση, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 1960, pp. 149-162. 
1620 Ibid., p. 152. 
1621 Cf. Α. Ι. Σβώλος, «Τα καθήκοντα των νέων», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 3, No 2-5, 
Φεβρουάριος-Μάιος 1935, p. 97. 
1622 Cf. Δελτίον Κομμουνιστικής Δράσεως του διανοουμένου Κομμουνιστού Σβώλου 
Αλεξάνδρου του Ιωάννου, 27 Απριλίου 1937, αναφέρεται στο Άλκης Ρήγος, «Αλέξανδρος 
Σβώλος: Η συμβολή του στην επιστήμη και την πολιτική», Ενθέματα (ένθετο της εφημερίδας 
Κυριακάτικη Αυγή), 30-4-2006, pp. 30-31. 



προξενούσε, στις τότε συνθήκες γενίκευσης της αμφισβήτησης, αναστολές στη διάθεση των 
ανθρώπων για ένταξη στο κοινωνικό κίνημα.  

 
 
6.2.1.7. Δημοκρατικό έλλειμμα του συστήματος. 
 
 
Ο σωβινισμός (η μισαλλοδοξία που, κατ’ επίφασιν, αποκαλούνταν «εθνικισμός») και 

ο φασισμός στη Θεσσαλονίκη –εξάλλου σε όλη την Ελλάδα– δεν απέκτησαν ποτέ λαϊκό 
έρεισμα. Οι σωβινιστικές και φασιστικές ιδεολογίες και πρακτικές, οι δικτατορίες, δεν 
βρήκαν ανταπόκριση στην ψυχοσύνθεση και στον πολιτισμό των ανθρώπων, γηγενών και 
προσφύγων. Παράλληλα, έλειψαν η κατάλληλη προσωποποίηση και πολιτικοί χειρισμοί, που 
θα ευνοούσαν τη μαζικοποίηση φασιστικών κινημάτων. 

 
 
6.2.1.7.1. Φασισμός. 
 
 
Κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930 μέχρι την επιβολή της δικτατορίας της 4ης 

Αυγούστου 1936, η οργανωτική διάταξη του φασιστικού κινήματος στην Ελλάδα περιέκλειε 
ένα χώρο κατακερματισμένο σε μικρές ομάδες, πρακτικά ανύπαρκτο. Κοινή ιδεολογική 
συνισταμένη ήταν ο αντικομμουνισμός.  

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, εμφανίσθηκαν δύο διαφορετικές κινήσεις στο χώρο του 
αντικομμουνισμού, αντίστοιχα στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και στους εργάτες. 

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου το κίνημα είχε προϊστορία από το 1921, 
συνέβησαν οι κυριώτερες εξελίξεις. 

 
Μέσα στην εβραϊκή αστική τάξη και την ιταλική παρο ικία της πόλεως 

Θεσσαλονίκης, δυόμισυ χρόνια μετά την ίδρυση του κινήματος των Fasci (23 Μαρτίου 1919) 
και ελάχιστο χρόνο μετά το συνέδριο της Ρώμης (7 έως 10 Σεπτεμβρίου 1921) και το 
μετασχηματισμό των Fasci σε κόμμα (Partito Nazionale Fascista)1623, ιδρύθηκε η φασιστική 
οργάνωση Fascio Italiano di Salonicco. Καταστατικός σκοπός ήταν η σύσφιγξη δεσμών. 
Δηλώθηκαν 11 ιδρυτικά μέλη, αναλυτικά 5 Ισραηλίτες (μεταξύ αυτών ο Σαμ Μοδιάνο, 
ιδιοκτήτης της γαλλόφωνης εβραϊκής εφημερίδας L’Opinion), όλοι ιδιοκτήτες «πύργων» [οι 
βίλες στην οδό Εξοχών, νοτιοανατολικά στα περίχωρα της πόλης], 1 Έλληνας, 5 Ιταλοί. 
Πρόεδρος τοποθετήθηκε ο Καίσαρ Σαλούστο (Cezare Sallusto)1624. Η εφημερίδα L’Opinion 
λειτούργησε ως όχημα της φασιστικής προπαγάνδας1625

                                                      
1623 Cf. Stanley G. Payne, A History of Fascism, 1914-1945, University of Wisconsin Press, 
Madison 1995, ελληνική μετάφραση: Φιλίστωρ, Αθήνα 2000, p. 140. 

. Επί δικτατορίας Παγκάλου, 

1624 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 342, Ιταλική 
Ένωσις Θεσσαλονίκης (Fascio Italiano di Salonicco), ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1921. 
Καταστατικόν, 5-1-1922, 4 pp. 
1625 Επιλέγουμε ένα παράδειγμα. «Τα μέλη της ιταλικής παροικίας Θεσσαλονίκης 
συγκεντρώθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 1923 σε τελετή εγκαινίων της λαϊκής σχολής Alex. 
Manzoni. Μεταξύ των ευγενών διακρίνονταν ο ιππότης Μορπούργκο (chev. M. Morpurgo), ο 
ιππότης Μισραχί (chev. E. Misrachi), ο ιππότης Φερνάντεζ (chev. D. Fernandez), ο ιππότης 
Μοντιάνο (chev. J. Modiano), E. Torres, H. Scialom, Tiano, κλπ.». Επρόκειτο για τους 
ισχυρούς Ισραηλίτες της πόλης, κατόχους ακινήτων, κεφαλαίου, επενδύσεων στη βιομηχανία. 
«Απεδόθησαν τιμές στο Μουσσολίνι ο οποίος είχε απευθύνει στην παροικία ενθαρρυντικά 
λόγια επ’ ευκαιρία του γεγονότος. Την ίδια μέρα, ένα σουαρέ οργανώθηκε από τη Φασιστική 
Οργάνωση (Fascio de Salonique) και το γραμματέα της, δόκτορα Ζαμπέλλι (Dott. P. 
Zambelli), το οποίο συγκέντρωσε στην αίθουσα της Ex-Alliavi όλη τη θεσσαλονικιώτικη 
κοινωνία. Ο prof. Basco και μερικοί άλλοι επιδόθηκαν ακολούθως σε τουρνουά ξιφομαχίας.» 
(cf. L’Opinion, 12-11-1923). 



δημιουργήθηκε το 1925 το σωματείο Λεγεώνες Εθνικής Σωτηρίας. Είχε καταστατικούς 
σκοπούς την υπεράσπιση των εθνικών αρχών, τον αντικομμουνισμό, υπεράσπιση του 
κεφαλαίου, εξυγίανση των εργατικών τάξεων, αλληλοϋποστήριξη των μελών, και 
καταστατικά μέσα τις διαλέξεις, περίθαλψη των μελών, εύρεση εργασίας. Ιδρύθηκε στην 
κλινική του ιατρού Αλφόνσο Βιτάλι (Ισραηλίτης μεγαλοαστός, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του σωματείου). Εξελέγη πρόεδρος ο Ιωάννης Πλατσούκας, βιομήχανος1626. Τον 
Ιούνιο 1926, δεύτερο φασιστικό σωματείο ιδρύθηκε, το Ιταλική Ένωσις Αλληλοβοηθείας. 
Είχε καταστατικούς σκοπούς το σεβασμό στο εθνικό φρόνημα (εννοούνταν το ιταλικό –
όφειλε να εορτάζει στις εθνικές εορτές των Ιταλών συμπεριλαμβανόμενης της εορτής των 
εργατών 1ης Μαΐου–), την περίθαλψη των μελών. Υπέγραφαν 8 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το 
Giuseppe Poselli1627. Επί φιλελευθέρων, προστέθηκε, το 1928, το σωματείο Οίκος των 
Ιταλών (Casa degli Italiani). Οι καταστατικοί σκοποί ήταν εθνικοί [εννοούνταν οι ιταλικοί], 
αντικομμουνιστικοί. Τα μέλη όφειλαν να είναι μη πτωχεύσαντες, συμμορφούμενοι με τα 
κοινωνικά καθεστώτα Ελλάδας και Ιταλίας. Ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1928 στο ιταλικό 
προξενείο, από 8 Ιταλούς και 33 Ισραηλίτες. Οι Εβραίοι ήταν μεγαλοαστοί, κάτοικοι της 
οδού Εξοχών και της οδού Δημοκρατίας (η αριστοκρατική παραλιακή λεωφόρος της πόλης), 
οι Ιταλοί ήταν επιχειρηματίες. Δηλώθηκαν πρόεδρος ο καθηγητής ιατρός Ουλντερίκο 
Ζαντονίνι -γραμματέας του ιταλικού φάσιο, γραμματέας ο Εδμόνδος Βερνάτσα -
αντιπρόεδρος του ιταλικού σωματείου αγαθοεργίας Ερρίκου Μιζραχή, σύμβουλοι ο Καίσαρ 
Σαλούστο, ο Κάρολος Μοδιάνο -αντιπρόεδρος του Σωματείου των εν Θεσσαλονίκη Εφέδρων 
Παλαιμάχων, και άλλοι1628

 
. 

Στον εργατικό χώρο, σωματεία που είχαν ως καταστατική αρχή τον αντικομμουνισμό 
(αυτολεξεί ή σαφώς υπονοούμενο) δημιουργήθηκαν σε παραγωγική βάση, ώστε να 
στεγασθούν συνδικαλιστικά οι συντηρητικοί εργάτες και να αντεπεξέλθουν στη δράση της 
φιλοκομμουνιστικής τάσης στο επαγγελματικό κίνημα. Ήταν τα κατωτέρω. 

Νέον Σωματείον Ελλήνων Εργατών Τυπογράφων Θεσσαλονίκης, με καταστατικούς 
σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αλληλοβοήθεια, αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 
21 Ιανουαρίου 1923. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αχιλλεύς 
Κανταρτζής, Κωνσταντίνος Λουμαγκιόζης, Ευριπίδης Παυλίδης, Δημήτριος Σκευάκης, 
Αντώνιος Βλαχόπουλος, Σάββας Σωτηριάδης, Φώτιος Σιδερίδης, Αθανάσιος Γρατσιάνης, 
Βασίλειος Στεφανίδης, Ιωάννης Κατσικομάλλης, Εμμανουήλ Χατζηεμμανουήλ. Στο 
διοικητικό συμβούλιο ήταν οι Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αχιλλεύς Κανταρτζής, 
Κωνσταντίνος Λοκμακιόζης, Ευριπίδης Παυλίδης1629

Ανεξάρτητον Καπνεργατικόν Σωματείον Παλαιών Τεχνιτών η Αναγέννησις, με 
σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 27 Ιανουαρίου 
1924.  Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Στέφανος Κοκκινίδης, Στέφανος Παπαστεφάνου, Γεώργιος 
Τσαλίκης, Άγγελος Ιντζέμβεης, Στέργιος Βαλσαμόπουλος, Λύσανδρος Θεοδωρίδης, 
Αθανάσιος Σαπουνάς, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Χρήστος Κατιφείδης, Ιωάννης Κάλφογλου, 
Αλέξανδρος Σαρμαντζής, Γεώργιος Δημόπουλος, Νικόλαος Σκουμπουρδής, Κωνσταντίνος 
Κυρτσάρης, Κωνσταντίνος Αβουλτζουκλής, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ 
Καραντζούλης, Νικόλαος Μαρωνίτης, Μάρκος Τσακίρης, Βασίλειος Βαλαλάς, Κυριάκος 
Αθανασόπουλος, Ιωάννης Ελευθεράκης, Ανδρέας Μπάκας, Αθανάσιος Κεχαγιάς, Γεώργιος 
Ελευθεράκης. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο Βασίλειος Βαλαλάς, γενικός 

. 

                                                      
1626 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 684, 
ημερομηνία αναγνώρισης 20-2-1926. Καταστατικόν, 31-12-1925, 5 pp.  
1627 Ibid., Νο 729, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1926. 
1628 Ibid., Νο 968. Καταστατικόν, 20-7-1928, 6 pp. Για την ευνοϊκή στάση του Μπ. 
Μουσσολίνι έναντι των Εβραίων, και αντιστρόφως (εβραϊκή χρηματοδότηση του ιταλικού 
φασισμού), cf. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Tοrino 
1961, αγγλική μετάφραση: The Jews in Fascist Italy. A History, Enigma Boοks, New York 
2001, pp. 61-67. 
1629 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 401. 
Καταστατικόν, 10-2-1923, 14 pp. 



γραμματέας Στέφανος Κοκκινίδης, ταμίας Γεώργιος Τσαλίκης, σύμβουλοι Κωνσταντίνος 
Αβουλτζουκλής, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Ανδρέας Μπάκας, Εμμανουήλ Καραντζούλης, 
Ιωάννης Ελευθεράκης, Ιωάννης Κάλφογλου1630

Σωματείον Προσφύγων Μυλεργατών η Δήμητρα, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά 
συμφέροντα, αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 30 Απριλίου 1924. Τα μέλη ήταν 7, οι 
Δημήτριος και Στυλ. Καλλιπολίτης (εργάζονταν στη Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης), 
Στέφανος Υψηλάντης, Παύλος και Ιωάννης Κουκουλάς, Απόστολος Μαρινάκης, 
Κωνσταντίνος Σταμούλης

. 

1631

Όμιλος Μακεδόνων Τροχιοδρομικών και Ηλεκτροτεχνικών, με σκοπούς την 
αλληλοβοήθεια, αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1925. Οι ιδρυτές ήταν οι 
Χρήστος Παπαθανασίου, Δημήτριος Καλλιάνης, Ξανθός Ρούπας, Αργ. Μπούρας, Ιωάννης 
Αγγέλου, Δημήτριος Βαμβακάς, Χρήστος Λάκης, Αθανάσιος Πέτκος, Γεώργιος Αηδονάς, 
Νικόλαος Σιπόπουλος, Δ. Σπύρου, Αρ. Πανταζάρας. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν ο 
πρόεδρος Χρήστος Παπαθανασίου, γραμματέας Δημήτριος Καλλιάνης, μέλη Ιωάννης 
Αγγέλου, Δημήτριος Βαμβακάς, Χρήστος Λάκης, Αθανάσιος Πέτκος, Γεώργιος Αηδονάς

. 

1632

Ένωσις Προσφύγων Τροχιοδρομικών και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης, με 
σκοπούς την αποκατάσταση, άμυνα κατά τυχόν εκμεταλλεύσεως από το κεφάλαιο, 
αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1925. Ήταν ιδρυτές οι Χρ. Χριστοφορίδης, Κ. 
Κωστόπουλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Καβαλάς, Γεώργιος Μελισόπουλος, Μ. Διακουμάκης, 
Θ. Φράντζογλου, Γεώργιος Χατζάκος, Γεώργιος Καρατζάς, Ιωάννης Κοντογιάννης, Ν. 
Βαλαβάνογλου, Π. Σταυρίδης, Δημήτριος Αρεόπουλος, Δημήτριος Νικολάου, Β. 
Παραπονιάρης, Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος, Ν. Λάμπρου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Ν. 
Κοκαλίδης, Ν. Παπαντωνίου, Ν. Μιεζάνης, Ιωάννης Τσολακίδης, Α. Χαμπούρης, Α. 
Ιωαννίδης, Α. Αγιανίτης, Κωνσταντίνος Γεωργίνης, Σ. Μιχαηλίδης, Γεώργιος Χατζάκος, Π. 
Βλασιάδης, Γεώργιος Βακάς, Θ. Μακροκάνης, Α. Φασουλάκης, Χρ. Καλέας, Ν. Σπανός, 
Ιωάννης Αδαμόπουλος. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο Χρ. Χριστοφορίδης, 
σύμβουλοι οι Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Καβαλάς, Γεώργιος 
Μελισόπουλος, γενικός γραμματέας ο Μ. Διακουμάκης, ταμίας ο Θ. Βράντζογλου. Στην 
εξελεγκτική επιτροπή ήταν οι Γεώργιος Χατζάκος, Γεώργιος Καρατζάς, Ιωάννης 
Κοντογιάννης

 

1633

Εργατικός και Επαγγελματικός Εθνικός Σύνδεσμος Ποντίων, με σκοπούς την 
αποκατάσταση, αλληλεγγύη, αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ποντίων 
Αμισού και Ενδοχώρας στις 7 Ιουνίου 1925. Ήταν 23 ιδρυτικά μέλη. Στο διοικητικό 
συμβούλιο ήταν 6 εργάτες, 1 υπάλληλος, 1 δικηγόρος, 1 έμπορος (πρόεδρος ο εργάτης 
Νικόλαος Γιαγμουρόγλου, γενικός γραμματέας ο δικηγόρος Συμεών Παυλίδης)

. 

1634

Σύνδεσμος Φορτοεκφορτωτών (Οικοδομησίμου Ξυλείας) περιφερείας Λευκού 
Πύργου Θεσσαλονίκης, με σκοπούς την αλληλεγγύη, υλικά συμφέροντα, αντικομμουνισμό. 
Ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1925. Οι ιδρυτές ήταν οι Δημήτριος Κουζάς, Βασίλειος 
Παντελάκης, Απόστολος Ιωάννου, Αναστάσιος Γαϊτάνος, Κωνσταντίνος Λαφαζάνης, Πέτρος 
Λοζ. Ροδίτης, Χρήστος Αγαπίου, Φώτιος Διαμαντάκης, Νικόλαος Διαμαντάκης, Θεολόγος 
Κρομιδάς, Παναγιώτης Καλουτάς, Ευάγγελος Χατζηδιαμαντής, όλοι εργάτες. Πρόεδρος ήταν 
ο Δημοσθένης Τουρπιζόγλου

. 

1635

Σωματείον Καπνεργατών η Ένωσις, με σκοπούς τα υλικά συμφέροντα, 
αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1926 στο σινεμά Σπλέντιτ. Οι ιδρυτές (ανάμεσα 
σε αυτούς, παλαιά κομμουνιστικά στελέχη) ήταν οι Δημήτριος Γιώτας, Σταμάτης Μπέρης, 
Γεώργιος Σαΐτης, Αριστείδης Δημητράτος, Θ. Βάσσος, Δ. Κονταξής, Μέλανδρος 
Κυριζόγλου, Β. Ταρμιτσόγλου, Στέργιος Λάλας, Ηλίας Σολέμας, Ευθύμιος Κωνσταντινίδης, 
Ι. Βουγιουκλής, Ανέστης Βακαλόπουλος, Σολομών Λεβή, Μαυρουδής Ζεΐμλογλου, Στ. 

. 

                                                      
1630 Ibid., Νο 475. Καταστατικόν, 11 pp. 
1631 Ibid., Νο 493, ημερομηνία αναγνώρισης 23-5-1924. Καταστατικόν, 30-4-1924, 7 pp. 
1632 Ibid., Νο 589. Καταστατικόν, 11 pp. 
1633 Ibid., Νο 620. Καταστατικόν, 1-6-1925, 10 pp. 
1634 Ibid., Νο 623, ημερομηνία αναγνώρισης 30-6-1925. Καταστατικόν, 7 pp. 
1635 Ibid., Νο 651, ημερομηνία αναγνώρισης 19-10-1925. Καταστατικόν, 20-9-1925, 8 pp. 



Τσάτσικας, Δημήτριος Νικόλαος Τόλιου, Αντώνιος Αθανασόπουλος, Κ. Φανταστού, 
Θεόδωρος Καστανίδης, Λεωνίδας Χατζηδημητρίου, Χρ. Πιπέροβιτς, Ευθ. Βαφειάδης, Αβράμ 
Σουστιέλ, Μ. Θεοφράστου, Χρ. Νοταράς, Νικόλ. Χειμάρας, Γεώργ. Χριστοδούλου, Μ. 
Κωνσταντίνου, Στέργιος Παϊλάρης, Πέτρος Ψαρόπουλος, Μ. Κωνσταντίνου, Αγάπιος 
Πητούλας, Ιω. Καλφόγλου. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο Δημήτριος Γιώτας, 
γενικός γραμματέας Σταμάτης Μπέρης, ταμίας Ευθύμιος Κωνσταντινίδης, σύμβουλοι 
Μέλανδρος Κυριζόγλου, Αντώνιος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Ξυνόμηλος, Σωτήριος 
Τσελεπής, Αβράμ Σουστιέλ, Ιωάννης Καλφόγλου1636

Σύνδεσμος Τροχιοδρομικών Υπαλλήλων και Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης η 
Ένωσις, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αλληλεγγύη, αντικομμουνισμό, 
αντιφασισμό. Ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1928. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Νικόλαος 
Καβαλάκης, Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, Χρήστος Παπαθανάσης, Παντελής Μηνάς, 
Θεόδωρος Βράντζογλου, Νικόλαος Κριτσιωτάκης, Ιωάννης Συρόπουλος, Πέππος Κουτσής, 
Αντώνιος Μαυρογένης, Θεόδωρος Κουνελάκης, Ιωάννης Δανδουλάκης, Ευστ. Ριγόπουλος, 
Μύρων Λαμπρίδης, Εμμανουήλ Γιαλετάκης, Π. Κωνσταντακόπουλος, Κωνσταντίνος 
Νικόλτσος, Σταύρος Καρράς, Αλέξανδρος Κιρκιμαλής, Δημήτριος Κοκκώνας, Σωτήριος 
Τσιτσακόπουλος, Ιωάννης Μητσόπουλος, Γεώργιος Μαυροσυκάς, Νικόλαος Μπρατσίδας, 
Ιωάννης Χαρέτης, Ιωάννης Μακρής, Απόστολος Καράνος, Δημήτριος Τσέργος, Εμμανουήλ 
Μοσχίδης, Απόστολος Μπουρλότας, Μιχαήλ Κορομιχελάκης, Απόστολος Μαργαρίτης, 
Δημήτριος Αθανασιάδης, Περικλής Ξενίδης, Κωνσταντίνος Σκορδέλης, Ιωάννης Αμάραντος, 
Πέτρος Νελιάνης, Αντών. Καβαλλάς, Αντώνιος Κωνσταντόπουλος, Ευριβιάδης Κοριτσίδης, 
Ηλίας Χρήστου, Ματ. Ματθιουδάκης, Αθανάσιος Πέτκος, Κωνσταντίνος Γιαννακάρης, 
Γεώργιος Στελιανίδης, Δανιήλ Αρτόπουλος, Νικόλαος Καπετανόπουλος, Κωνσταντίνος 
Ραμπότας, Αθανάσιος Τραγιανίτης, Χρήστος Σφουγγάρης, Νικόλαος Μπρούχος, Διονύσιος 
Βέργος, Αστέριος Λιόντας. Στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο ήταν γενικός γραμματέας ο 
Νικόλαος Καβαλάκης, ταμίας ο Θεόδωρος Βράντζογλου, σύμβουλοι οι Αλέξανδρος 
Χρυσανθακόπουλος, Χρήστος Παπαθανάσης, Εμμανουήλ Γιαλετάκης, Κωνσταντίνος 
Νικόλτσος, Χρήστος Σφουγγάρης, Γεώργιος Μαυροσυκάς, Νικ. Μπρούχος, Διονύσιος 
Βέργος, Πέππος Κουτσής, Μιχαήλ Κορομιχελάκης, Αστέριος Λιόντας

. 

1637

Ως προς τη σύνθεση (όχι σε παραγωγική βάση), ένα εργατοεπαγγελματικό 
αντικομμουνιστικό σωματείο ήταν η Αντικομμουνιστική Ένωσις Θεσσαλονίκης η Πατρίς, με 
σκοπούς εργατοεπαγγελματικούς, καταπολέμηση του κομμουνισμού, αλληλοβοήθεια. 
Ιδρύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1928 και τα ιδρυτικά μέλη ήταν ο ι Γεώργιος Αναγνωστάκης, 
Αθανάσιος Μανιώτης. Γεώργιος Γεωργουλέτης, Ιωάννης Χαντζησιδέρης, Ιωάννης Αράκης, 
Μιχαήλ Μουρατάκης, Ιωάννης Ιωακειμίδης, Χαρίτος Πιλότος, Ευάγγελος Τσακλειώτης, 
Προκόπιος Μπαμπούρης, Γεώργιος Καρανταής, Γεώργιος Τσιλιώτης, Αθανάσιος Τζελέπης, 
Απόστολος Νικολούζος, Κωνσταντίνος Χαρίτος, Θεοχάρης Τόλιος, Νικόλαος Θάνου, 
Γεώργιος Αναστασιάδης, Φίλιππος Νικολαΐδης, Γεώργιος Παπαδημητρίου, Χαρίλαος 
Νικολούδης, Βασίλειος Μπεχλιβάνης, Κωνσταντίνος Αβράμογλου

. 

1638

 
 

Σωματεία πρώην αξιωματικών και οπλιτών, με καταστατική αρχή τον εθνικισμό ή 
τον αντικομμουνισμό, ήταν τα εξής. 

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Μακεδονίας, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά 
συμφέροντα, ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως, καταπολέμηση κινήσεων ανατρεπτικών 
του κοινωνικού καθεστώτος. Είχε 9 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Βασίλειο Γενηματά1639

Σύνδεσμος Εφέδρων Οπλιτών, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, εθνικά 
ζητήματα. Είχε 16 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Κυριάκο Πετρούτσο

. 

1640

Σύνδεσμος Αναπήρων Πολέμου Θεσσαλονίκης το Σκρα, με σκοπούς τα συμφέροντα, 
συνεργασία με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Μακεδονίας. Απαγορευόταν η δράση μη 

. 

                                                      
1636 Ibid., Νο 732, ημερομηνία αναγνώρισης 17-7-1926. Καταστατικόν, 30-6-1926, 10 pp. 
1637 Ibid., Νο 924, ημερομηνία αναγνώρισης 18-4-1928. Καταστατικόν, 8 pp. 
1638 Ibid., Νο 890, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1928. Καταστατικόν, 8-1-1928, 4 pp. 
1639 Ibid., Νο 375, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1922. Καταστατικόν, 9 pp. 
1640 Ibid., Νο 454, ημερομηνία αναγνώρισης 22-7-1923. 



φιλική προς το κράτος (αντικομμουνισμός). Είχε 8 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Χρ. 
Σεργάκη1641

Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών Μακεδονίας-Θράκης, με σκοπούς την αλληλεγγύη 
στα εθνικά ζητήματα, εκτός πολιτικής και κομματισμού. Είχε 30 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο 
το Β. Γεννηματά

. 

1642

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Εφέδρων Οπλιτών, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά 
συμφέροντα, απομάκρυνση ευπορουσών γυναικών [όχι ανδρών] από τις κρατικές και 
δημοτικές υπηρεσίες και αντικατάσταση αυτών από εφέδρους, αντικομμουνισμό. Είχε 31 
ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μπαλάμη

. 

1643

Σύνδεσμος των εν Μακεδονία Αποστράτων Οπλιτών Ξηράς ο Άγιος Γεώργιος, 
ιδρυθείς το 1929

. 

1644

Γενική Ένωσις Αναπήρων Πολέμου Θεσσαλονίκης, ιδρυθείσα το 1929
. 

1645

Πανεφεδρική Ένωσις Εφέδρων Οπλιτών Μακεδονίας, ιδρυθείσα το 1929, με σκοπό 
την καταπολέμηση του κομμουνισμού

. 

1646

Ομοσπονδία Αναπήρων Στρατού Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείσα το 1929
. 

1647

Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, ιδρυθείσα το 
1930

. 

1648

Ένωσις Εφέδρων Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης και Μακεδονίας, ιδρυθείσα το 
1930

. 

1649

Σύνδεσμος Εφέδρων Οπλιτών Χωροφυλακής, ιδρυθείς το 1931, με σκοπό την 
καταπολέμηση των εχθρών του κοινωνικού καθεστώτος

. 

1650

Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθέν το 1931
. 

1651

Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας, ιδρυθείσα το 1931
. 

1652

Πανεφεδρική Ένωσις Αγωνιστών Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείσα το 1931
. 

1653

Σύνδεσμος Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Ξηράς και Θαλάσσης, ιδρυθείς το 
1932

. 

1654

Πανελλήνιος Εθνικός Σύνδεσμος Προσφύγων Εφέδρων, ιδρυθείς το 1932
. 

1655

Εθνική Ένωσις Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, ιδρυθείσα το 1932, με σκοπό την 
καταπολέμηση του κομμουνισμού

. 

1656

Σύνδεσμος Αποστράτων Αναπήρων Αξιωματικών Ν.2588 Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείς 
το 1934

. 

1657

Εθνική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθείσα το 1934
. 

1658

Σύνδεσμος Αναπήρων Πολέμου Θεσσαλονίκης η Αλληλεγγύη, ιδρυθείς το 1934
. 

1659

Σύλλογος Εφέδρων Βαβδινών, ιδρυθείς το 1934
. 

1660

                                                      
1641 Ibid., Νο 549, ημερομηνία αναγνώρισης 13-12-1924. 

. 

1642 Ibid., Νο 724, ημερομηνία αναγνώρισης 28-6-1926. 
1643 Ibid., Νο 778, ημερομηνία αναγνώρισης 28-12-1926. 
1644 Ibid., Νο 1008, ημερομηνία αναγνώρισης 25-2-1929. 
1645 Ibid., Νο 1073, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1929. 
1646 Ibid., Νο 1094, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1929. 
1647 Ibid., Νο 1095, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1929. 
1648 Ibid., Νο 1172, ημερομηνία αναγνώρισης 25-10-1930. 
1649 Ibid., Νο 1174, ημερομηνία αναγνώρισης 25-10-1930. 
1650 Ibid., Νο 1206, ημερομηνία αναγνώρισης 15-1-1931. 
1651 Ibid., Νο 1212, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1931. 
1652 Ibid., Νο 1263, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1931. 
1653 Ibid., Νο 1264, ημερομηνία αναγνώρισης 1-11-1931. 
1654 Ibid., Νο 1288, ημερομηνία αναγνώρισης 2-1-1932. 
1655 Ibid., Νο 1324, ημερομηνία αναγνώρισης 29-3-1932. 
1656 Ibid., Νο 1416, ημερομηνία αναγνώρισης 31-12-1932. 
1657 Ibid., Νο 1601, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 
1658 Ibid., Νο 1602, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 
1659 Ibid., Νο 1605, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 
1660 Ibid., Νο 1610, ημερομηνία αναγνώρισης 12-11-1934. 



Εθνικόν Σώμα Παλαιών Πολεμιστών Λιτοχώρου, ιδρυθέν το 19351661

Ένωσις Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών Νεαπόλεως και Πέριξ, ιδρυθείσα το 
1935

. 

1662

Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Κολινδρού, ιδρυθείσα το 1936
. 

1663

Ένωσις Εφέδρων Υπαξιωματικών και Στρατιωτών Παλαιών Πολεμιστών Επαρχίας 
Λαγκαδά, ιδρυθείσα το 1937

. 

1664

 
. 

Αντικομμουνιστικά σωματεία που περιέκλειαν μέλη από όλα τα μεσαία και χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα ήταν τα εξής. 

Σύλλογος Αγωνιστών Παύλος Μελάς, με σκοπούς τα συμφέροντα, εθνικά ζητήματα, 
αντικομμουνισμό. Ιδρύθηκε στις 29 Ιουλίου 1923 από 20 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος ήταν ο 
Επαμ. Λεφάκης1665

Εθνικός Σύλλογος Οπλαρχηγών ο Ακρίτας, με σκοπούς τα συμφέροντα, εθνικά 
ζητήματα. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στους Χορτατζήδες [πίσω από το νεκροταφείο 
Ευαγγελιστρίας], στις 10 Ιουλίου 1926, είχε 31 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρο τον Ιωάννη 
Καραβίτη

. 

1666

Εθνική Ένωσις η Ελλάς, με σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, αλληλεγγύη, 
με μέσα την οικονομική ενίσχυση των μελών, εξεύρεση εργασίας, διάδοση προϊόντων 
εθνικών βιομηχανιών και γεωργικών επιχειρήσεων που απασχολούσαν μέλη της. Τα ιδρυτικά 
μέλη ήταν οι Χρήστος Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Ουσταπασίδης (προσωρινός πρόεδρος), 
Γεώργιος Πατερίδης, Αναστάσιος Πολυχρονιάδης, Δημήτριος Χαριτόπουλος, Ιωάννης 
Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Τσομλεκτσόγλου, Ηλίας Παυλίδης, Ιορδάνης Κανιόγλου, Σταύρος 
Σταυριανός, Διογένης Σισμάνογλου, Κλεάνθης Νικολαΐδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Μιχαήλ 
Εμμανουηλίδης, Γεώργιος Κοσμίδης

. 

1667

Εθνικός Σύλλογος Οπλαρχηγών οι Ακρίται - παράρτημα Κατερίνης, με σκοπούς τα 
ηθικά και υλικά συμφέροντα, εθνικά ζητήματα. Ήταν 17 ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος ο 
Δημήτριος Βέργας

. 

1668

Εθνική Αναγέννησις, με σκοπούς τα εθνικά ζητήματα, αντικομμουνισμό, 
θρησκευτικά, αλληλοβοήθεια. Ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου 1928 και τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι 
Β. Μπαϊρακτάρης -εργοδηγός, Κωνσταντίνος Παντολέων -δικηγόρος, Μ. Γαϊτάνου -
υποδηματοποιός, Π. Σταυρίδης -τροχιοδρομικός, Α. Γαϊτάνου -υποδηματοποιός, Νικόλαος 
Μιτζάνης -τροχιοδρομικός, Γεώργιος Χατζηβασιλείου -εμπορομεσίτης, Ιούλιος Σεΐδας -
καθηγητής, Γεώργιος Κουτσέλας, Χαράλαμπος Σιγγαρεύς -καθηγητής, Θεόδωρος 
Χρυσόπουλος -μηχανοδηγός, Μάρκος Μπογιατζόγλου -σταθμάρχης σιδηροδρόμων, Γαβριήλ 
Αναστασίου -σιδηροδρομικός

. 

1669

Πανελλήνιος Εθνική Υποχρέωσις, ιδρυθείσα το 1928, με σκοπούς εθνικούς
. 

1670

Εθνική Δημοκρατική Νεολαία ιδρυθείσα το 1930, με σκοπό την καταπολέμηση των 
«εθνοκτόνων σχεδίων αυτονομήσεως Μακεδονίας-Θράκης»

. 

1671

Αντικομμουνιστική Οργάνωσις Νέων Μακεδονίας, ιδρυθείσα το 1931, με σκοπό την 
καταπολέμηση του κομμουνισμού

. 

1672

Εθνικός Σύνδεσμος Θυμάτων Πολέμου 1912-1922 Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθείς το 
1931

. 

1673

                                                      
1661 Ibid., Νο 1650, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 

. 

1662 Ibid., Νο 1655, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1935. 
1663 Ibid., Νο 1733, ημερομηνία αναγνώρισης 10-3-1936. 
1664 Ibid., Νο 1806, ημερομηνία αναγνώρισης 7-6-1937. 
1665 Ibid., Νο 445, ημερομηνία αναγνώρισης 10-8-1923. 
1666 Ibid., Νο 766, ημερομηνία αναγνώρισης 27-11-1926. 
1667 Ibid., Νο 794, ημερομηνία αναγνώρισης 5-2-1927. Καταστατικόν, 20-1-1927, 12 pp. 
1668 Ibid., Νο 882, ημερομηνία αναγνώρισης 28-1-1928. 
1669 Ibid., Νο 906, ημερομηνία αναγνώρισης 17-3-1928. Καταστατικόν, 10 pp. 
1670 Ibid., Νο 995, ημερομηνία αναγνώρισης 31-12-1928. 
1671 Ibid., Νο 1191, ημερομηνία αναγνώρισης 30-11-1930. 
1672 Ibid., Νο 1228, ημερομηνία αναγνώρισης 20-4-1931. 



Σύλλογος Φρουρών Ηθικής Νεολαίας Θησεύς, ιδρυθείς το 19321674

Εθνική Μικρασιατική Νεολαία, ιδρυθείσα το 1932
. 

1675

Αντιφεμινιστική Ένωσις Νέων Μακεδονίας-Θράκης, ιδρυθείσα το 1932
. 

1676

Εθνικός Δημοκρατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ο Κονδύλης, ιδρυθείς το 1932
. 

1677

Σύνδεσμος η Εθνική Αναγέννησις, ιδρυθείς το 1933
. 

1678

Πολιτική Λαϊκή Νεολαία, ιδρυθείσα το 1933
. 

1679

Ξίφη Βυζαντινών ιδρυθέν το 1933, με σκοπό την «εξύψωση του εθνικού και 
θρησκευτικού φρονήματος»

. 

1680

Λαϊκή Πολιτική Ένωσις Θεσσαλονίκης, ιδρυθείσα το 1933
. 

1681

Πολιτική Λαϊκή Άμυνα, ιδρυθείσα το 1933
. 

1682

Εθνικός Δημοκρατικός Φρουρός Βορείου Ελλάδος, ιδρυθείς το 1933
. 

1683

Λαϊκή Πολιτική Ένωσις Θεσσαλών, ιδρυθείσα το 1934

, σωματείο 
των φιλελευθέρων. 

1684

Οργάνωσις Ελλήνων Εθνικιστών Εθνικής Σωτηρίας, ιδρυθείσα το 1934
. 

1685

Πανελλήνιος Πατριωτική Ένωσις, ιδρυθείσα το 1934
. 

1686

Μακεδονική Πολιτική Ένωσις, ιδρυθείσα το 1935
. 

1687

 
. 

Οι ως άνω οργανώσεις –όλες, εκτός από μία (όπως θα δούμε περαιτέρω)– είχαν 
ελάχιστη εμβέλεια. Μετά την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, το κράτος 
οικειοποιήθηκε προνομιακά το χειρισμό του σωβινισμού και αντικομμουνισμού. 

 
 
6.2.1.7.2. Παρακρατικοί. Τρία Έψιλον. 
 
 
Το μόνο σωματείο που απέκτησε ορισμένου βαθμού επιρροή, για μικρό διάστημα –

κατά τα χρόνια ανόδου του φασισμού– και χάρη στην παραχώρηση υποστήριξης από τις 
δυνάμεις στην εξουσία, ήταν η Εθνική Ένωσις Ελλάς (ΕΕΕ [Τρία Έψιλον]).  

Μετά την ίδρυση το Φεβρουάριο 1927, το ντεμπούτο της οργάνωσης ήταν, στις 4 
Ιουνίου 1927, η «Έκκλησις ΕΕΕ προς τον Ελληνικόν Λαόν». Αναφερόταν ότι οι 
κομμουνιστικές ταραχές πυροδοτούνταν από έκφυλα άτομα, όργανα πατροπαράδοτων 
εχθρών του Έθνους, και ότι η πάταξη των πονηρών και ύπουλων κομμουνιστών δεν έπρεπε 
να αφήνεται μόνο στα κρατικά όργανα, αντίθετα και οι πολίτες όφειλαν να «... εξεγερθώσι 
σύσσωμοι και συντρίψωσι ολοκληρωτικώς τους ταραξίας...»1688 Στις εκλογές του 1928, ο 
Γεώργιος Κοσμίδης, εκπρόσωπος της ΕΕΕ, κάλεσε τους εκλογείς να υπερψηφίσουν τους 
φιλελευθέρους1689

                                                                                                                                                        
1673 Ibid., Νο 1255, ημερομηνία αναγνώρισης 10-7-1931. 

. Το 1929 –δύο  χρόνια μετά την ίδρυσή της–, η ΕΕΕ τροποποίησε το 
καταστατικό, με σκοπούς τα συμφέροντα των μελών, αλληλεγγύη, εξύψωση εθνικού 

1674 Ibid., Νο 1286, ημερομηνία αναγνώρισης 2-1-1932. 
1675 Ibid., Νο 1300, ημερομηνία αναγνώρισης 20-2-1932. 
1676 Ibid., Νο 1325, ημερομηνία αναγνώρισης 29-3-1932. 
1677 Ibid., Νο 1343, ημερομηνία αναγνώρισης 15-4-1932. 
1678 Ibid., Νο 1438, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1933. 
1679 Ibid., Νο 1455, ημερομηνία αναγνώρισης 2-5-1933. 
1680 Ibid., Νο 1471, ημερομηνία αναγνώρισης 10-6-1933. 
1681 Ibid., Νο 1489, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1933. 
1682 Ibid., Νο 1495, ημερομηνία αναγνώρισης 30-10-1933. 
1683 Ibid., Νο 1506, ημερομηνία αναγνώρισης 15-12-1933. 
1684 Ibid., Νο 1524, ημερομηνία αναγνώρισης 12-1-1934. 
1685 Ibid., Νο 1572, ημερομηνία αναγνώρισης 21-7-1934. 
1686 Ibid., Νο 1620, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1934. 
1687 Ibid., Νο 1627, ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1688 Cf. Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος, 5-6-1927. Μακεδονικά Νέα, 5-6-1927. 
1689 Cf. Μακεδονικά Νέα, 14-8-1928 



φρονήματος, αντίδραση κατά των προπαγανδών που υπέσκαπταν τα θεμέλια της πατρίδος, 
θρησκείας και οικογενείας1690 –εννοούσαν, της κομμουνιστικής και εβραϊκής προπαγάνδας–. 
Στη διοίκηση εκλέχθηκαν οι Γεώργιος Κοσμίδης ως πρόεδρος και Δημήτριος Χαριτόπουλος 
ως γενικός γραμματέας. Ο Νικόλαος Φαρδής, φιλελεύθερος (στέλεχος της Δημοκρατικής 
Ενώσεως του Αλ. Παπαναστασίου), δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας 
Μακεδονία, παλαιός πολέμιος των Εβραίων της πόλης1691

Το σωβινιστικό και φασιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, κινούμενο στη βάση της 
μισαλλοδοξίας, του αντικομμουνισμού και του αντισημιτισμού

, προσέφερε την πένα του. 

1692, επέτυχε να προσελκύσει 
κάποιο αριθμό οπαδών. Ο αντισημιτισμός βρήκε βάση στη διαδικασία εκσυγχρονισμού, τον 
εξελληνισμό, τις κεφαλαιικές αναδιαρθρώσεις (επιβολή της Κυριακής αργίας και στους 
Εβραίους εμπόρους). Η στάση των μελών των ΕΕΕ κατά των Εβραίων είχε οικονομικά αίτια. 
Οι πρόσφυγες, μετά το 1923, δημιούργησαν στις νέες πατρίδες ένα πρόσθετο όγκο 
οικονομικής δραστηριότητας. Στις συνθήκες της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης της δεκαετίας 
1920, ήταν επίτευγμα το οποίο κατέστη δυνατό σε κάποιο βαθμό, με δεδομένη την ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.  Όσο  μέρο ς της απαιτούμενης ευημερίας για την 
οικονομική ανασυγκρότηση του προσφυγικού στοιχείου δεν μπορούσε να παρασχεθεί από τις 
δυνάμεις της αγοράς και από το κύκλωμα προσφοράς και ζήτησης εργατικών χειρών, όφειλαν 
οι μικροαστοί και εργάτες να το αποσπάσουν από τους κατέχοντες. Στις συνθήκες 
ανερχόμενης οικονομικής κρίσης μετά το 1929, τα περιθώρια της αγοράς εξαντλήθηκαν και 
απέμειναν οι βλέψεις κατά των φτωχικών προνομίων των γηγενών. Στη Θεσσαλονίκη, ο πιο 
πρό χειρο ς στόχο ς ήταν οι Εβραίοι.  Ο ράπτης Κοσμίδης και άλλοι πρόσφυγες βρήκαν 
συμμάχους τους παλιούς γνωρίμους του αντισημιτισμού, όπως ο Φαρδής, και συνέπηξαν το 
αντισημιτικό μέτωπο. Οι φιλελεύθεροι στην κυβερνητική εξουσία ενθάρρυναν και 
προστάτευσαν τους συμμάχους τους στην προσπάθεια περιχαράκωσης των Εβραίων, 
παλαιών εκλογικών αντιδίκων. Αναγκαία προϋπόθεση ήταν ο αντικομμουνισμός. Μία από τις 
κυριώτερες κατηγορίες που απευθυνόταν στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης1693 ήταν η διττή 
ιδιότητα αυτών και ως κομμουνιστών, η κλίση τους –κατά τα τρία τέταρτα του αριθμού 
τους1694– στην ιδεολογία της κοινωνικής ανατροπής1695. Οι εκδηλώσεις αντισημιτισμού δεν 
ήταν συχνές ούτε ανοικτές, λόγω της υψηλής ευρωπαϊκής προστασίας των Εβραίων, χωρίς να 
αποκλείονται οι εξαιρέσεις. Σε μία περίπτωση, τον Οκτώβριο 1929, η ισραηλιτική κοινότητα 
ήταν ανάστατη εξαιτίας της αντισημιτικής εκστρατείας μέσα στο στράτευμα (προκήρυξη με 
περιεχόμενο εναντίον του ισραηλιτικού στοιχείου, αντισημιτική προπαγάνδα στις φρουρές 
πόλεων). Ζήτησαν από τον υπουργό στρατιωτικών τη λήψη μέτρων1696

                                                      
1690 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 794, op. cit. 
Νέα τροποποίηση του καταστατικού κατατέθηκε το 1934 (ibid., Νο 1539, 12-4-1934). 

. 

1691 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 69, ff. 85-86 : F. Wiet à R. Poincaré, No 117, Salonique 15-4-
1922, 4 pp. 
1692 Για τις φυλετικές πολιτικές του φασισμού, για τις πτυχές της εθνικής κουλτούρας περί 
φυλετικής υπεροχής που ιστορικά είχε κατά καιρούς εμφανισθεί, cf. Noberto Bobbio, “La 
cultura e il fascismo”, Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino 1973, pp. 209-246. Για 
τον αντισημιτισμό εν Ελλάδι, cf. Γιώργος Μαργαρίτης, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005, pp. 27-47. 
1693 Cf. Μακεδονία, 25-6-1931, καταγγελία της φοιτητικής παράταξης Εθνική Παμφοιτητική 
Ένωσις. Η οργάνωση ήταν παράρτημα της ΕΕΕ. Πέντε μήνες αργότερα, απέκτησε και νομικό 
στάτους, cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 1276, 
ημερομηνία αναγνώρισης 15-11-1931. 
1694 Cf. Μακεδονία, 25-6-1931. Για τους Εβραίους κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης, cf. 
Δημοσθένης Δώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του ελληνικού κράτους, 1915-
1936, Σαββάλας, Αθήνα 2005, pp. 162-203. 
1695 Cf. Μακεδονία, 24-6-1931, αντίδραση σε άρθρο  της το πικής εφημερίδας των Εβραίων 
κομμουνιστών Avanti! το οποίο προέτρεπε τους στρατιώτες να στρέψουν τα όπλα κατά των 
αξιωματικών. 
1696 Cf. Ταχυδρόμος, 12-10-1929. 



Ο ελληνικός σωβινισμός είχε συναρτήσεις με το σιωνισμό που ήταν πολύπλοκες. Οι 
σιωνιστές στη Θεσσαλονίκη είχαν δράση που τους έφερνε αντιμέτωπους με μερίδα της 
ελληνικής αστικής τάξης και τους εθνικιστές, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο, με τους 
Βρετανούς όπισθεν αυτών. Το σιωνιστικό κίνημα διεξήγε διμέτωπο, δεχόμενο ταυτόχρονα 
επιθέσεις από τους κομμουνιστές, κυρίως τους ομοφύλους. Η ευρωπαϊκή ιδεολογική 
αντιδικία του σιωνισμού με τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία, μετά το 1908, είχε μεταφερθεί 
στη Θεσσαλονίκη και πήρε τη μορφή αγώνα των αντίστοιχων ιδεολογικών-πολιτικών 
παρατάξεων για επικράτηση στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας1697, αποτέλεσε, μετά το 
1918, την κληρονομιά του ελληνικού κομμουνιστικού κόμματος1698. Από τα αντίποινα δεν 
εξαιρούνταν ούτε οι συντηρητικοί Εβραίοι, εργάτες των ρεφορμιστικών σωματείων. Η 
σύγκρουση των ιδεολογιών μεταφερόταν και έξω από το κέντρο της πόλεως Θεσσαλονίκης, 
καταλαμβάνοντας τις παρυφές, τους φτωχικούς συνοικισμούς στα προάστια, στην περιοχή 
Καλαμαριάς, Χαριλάου και αλλού. Ένα σταχυολόγημα στην ειδησεογραφία δείχνει ότι η 
κουλτούρα της βίας εισχώρησε και σε αυτή επίσης την αντιδικία. Τον Οκτώβριο και 
Νοέμβριο 1926 –στις παραμονές των κοινοβουλευτικών εκλογών–, οι σιωνιστές δέχθηκαν 
επιθέσεις από τους κομμουνιστές. Στις 31 Οκτωβρίου 1926, συνέβησαν εκτεταμένα 
επεισόδια. Εβραϊκή κομμουνιστική διαδήλωση από την Καλαμαριά κινήθηκε απειλητικά 
προς την πόλη. Σε σιωνιστική συγκέντρωση στο σινεμά Πατέ, οι διοργανωτές ανέμεναν 
προσβολή του χώρου από τους ομοφύλους και ήταν προετοιμασμένοι για άμυνα1699. Η 
επίθεση εκδηλώθηκε στο παρακείμενο γυμναστήριο του σιωνιστικού σωματείου Maccabi 
(Μακαμπή), στην οδό Γενή Τζαμί 24, όπου λάμβαναν χώρα εκλογές για διοικητικό 
συμβούλιο. Περί τους 100 Ισραηλίτες κομμουνιστές, με επικεφαλής τους Μπενσοάμ Ιωσήφ 
Καράσο και Π. Μόλχο, εισέβαλαν στο κτίριο, με συνθήματα «Κάτω οι σιωνιστές, κάτω οι 
πουλημένοι, ζήτω οι κομμουνιστές». Καταδίωξαν και τραυμάτισαν πολλούς αθλητές. 
Συνελήφθησαν οι αδελφοί Άλβο –ο εις των Άλβο ήταν γνωστός ταραχοποιός, από την εποχή 
της Φεντερασιόν (υπόθεση Άλβο, το 1917)–, ο  Δάριο  Μπενσουάν και ο Π.  Μόλχο . 
Ανακρίσεων επελήφθη ο αξιωματικός ασφαλείας Στ. Κανδυλάκης1700. Άλλες επιθέσεις κατά 
των σιωνιστών και συμπλοκές εκτυλίχθηκαν την ίδια μέρα στους ισραηλιτικούς 
συνοικισμούς. Οι παθόντες ζήτησαν αστυνομική προστασία1701. Στις 20 Μαρτίου 1928, 
άρθρο στον ελληνόφωνο κομμουνιστικό τύπο, με τίτλο «Σιωνισμός και Εβραϊκός Φασισμός» 
(είχε υπογραφή Εβραίος Εργάτης), διευκρίνιζε τη θέση των κομμουνιστών για τους 
σιωνιστές. Κατηγορούνταν ότι ήταν συνεργάτες της υπηρεσίας ασφαλείας, αποτελούσαν το 
«χαφιεδικό» σώμα στην εβραϊκή μειονότητα, εισήλθαν στη διοίκηση της ισραηλιτικής 
κοινότητας χάρη στην εύνοια της παγκαλικής δικτατορίας1702

                                                      
1697 Cf. Dagkas, Recherches..., op. cit., passim. 

. Στις 28 Ιουνίου 1929 το βράδυ, 
δύο νεαροί Ισραηλίτες κομμουνιστές επιτέθηκαν, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, εναντίον 
του καπνεργάτη Ε. Λεβή, μέλους του σωματείου που ανήκε στο ρεφορμιστικό Πανεργατικό 
Κέντρο (οι συντηρητικοί εργάτες βρίσκονταν σε σύζευξη με τους σιωνιστές), απειλώντας ότι 
κατά την 1η Αυγούστου, οπότε επρόκειτο να γίνει κομμουνιστική εξέγερση [ημέρα κατά του 
πολέμου], οι όμοιοί του θα αντιμετώπιζαν συνέπειες. «Η αστυνομική αρχή, στην οποία 

1698 Στη διεθνή αντιδικία κομμουνιστών - σοσιαλιστών μετά το 1917, μέρος αυτής 
αποτελούσε η εβραϊκή σιωνιστική-σοσιαλιστική οργάνωση Ποάλε Τσιόν, μέλος της 
σοσιαλιστικής διεθνούς (cf. M. Jarblum, The Socialist International and Zionism, Labor 
Zionist Publications, Poale Zion - Zeire Zion of America, New York 1933, passim). Στο 
εσωτερικό του σιωνιστικού χώρου, ήλθε σε σύγκρουση, στο 15ο σιωνιστικό συνέδριο το 
φθινόπωρο 1927, με τα αστικά στοιχεία και τη Σιωνιστική Εκτελεστική (cf. British Library 
Archives, Dritter Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, Brüssel 1928. 
Berichte und Verhandlungen, Zürich 1928, pp. IV/101-104. Vierter Kongress der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale, Wien 1931. Berichte und Verhandlungen, Zürich 
1932, pp. IV/117-122). 
1699 Cf. Μακεδονικά Νέα, 31-10-1926. 
1700 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-11-1926. Μακεδονικά Νέα, 1,2-11-1926. 
1701 Cf. Μακεδονικά Νέα, 2-11-1926. 
1702 Cf. Ριζοσπάστης, 20-3-1928. 



απευθύνθηκε ο παθών, επέδειξε χαρακτηριστική αδιαφορία»1703. Επεισόδια 
διαδραματίστηκαν στις 8 Οκτωβρίου 1933 σε συνέλευση των Νέων Ιουδαίων. Οι Ισραηλίτες 
Ισαάκ Γκιλιστά, Πέπο Ματαλόν και Λίκου Λετή, «αριστερίζοντα στοιχεία», εισήλθαν στην 
αίθουσα και δημιούργησαν σκηνές, με συνέπεια να διαλυθεί η συγκέντρωση. Δύναμη του 2ου 
αστυνομικού τμήματος συνέλαβε τους δράστες για να παραπεμφθούν στον εισαγγελέα1704. 
Στις 21 Οκτωβρίου 1934, ομάδα Εβραίων κομμουνιστών αναστάτωσε την ισραηλιτική 
συνοικία Ρεζή Βαρδάρ με θρασύτατες και άδικες επιθέσεις κατά συντηρητικών εργατών. Μία 
εικοσάδα ατόμων, έχοντας επικεφαλής γνωστούς πράκτορες του μπολσεβικισμού, έψαλλε 
τον ύμνο της Τρίτης Διεθνούς και αποδοκίμασε με άγριες φωνές το καθεστώς με συνθήματα 
«Κάτω ο Ελληνισμός, κάτω τα σύνορα, δεν θέλουμε στρατό και σπαθιά, ζήτω ο 
μπολσεβικισμός». Ταυτόχρονα, τρεις από τους ηγέτες της κομμουνιστικής ομάδας 
επιτέθηκαν κατά διερχόμενων Εβραίων και τους κτύπησαν με ξύλα και σίδερα. Επενέβη η 
αστυνομία και κατόρθωσε να συλλάβει το Σαλτιέλ Μορδόχ, τον οποίο οδήγησε στο 6ο 
αστυνομικό τμήμα. Οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή και διασκορπίστηκαν στις παρόδους της 
οδού Λαγκαδά, από όπου, επί μία ώρα περίπου, απειλούσαν το κράτος και το καθεστώς και 
έβριζαν την «Ελληνική Πατρίδα». Τους καταδίωξαν εθνικιστές πολίτες, οι οποίοι τους 
έτρεψαν σε φυγή, αφού τσάκισαν κυριολεκτικά στο ξύλο μερικούς από τους πράκτορες της 
Μόσχας1705

Στο περιβάλλον των θερμών επεισοδίων, προσετίθετο κατά των σιωνιστών το 
πρόβλημα των σωβινιστών της ΕΕΕ. Η οργάνωση δεν είχε πολλά μέλη (grosso modo, 
έφθαναν –στην εποχή της ακμής– τα 1.500

. 

1706

Η Μακαμπή Θεσσαλονίκης, σιωνιστική οργάνωση νεολαίας

) αλλά ήταν θορυβώδης. Τον Ιούνιο 1931, 
απασχόλησαν την επικαιρότητα με ενέργειες κατά της Μακαμπή και, στη συνέχεια, εναντίον 
των Εβραίων συλλήβδην. 

1707 με δραστηριότητες 
πολιτικές, πολιτιστικές και αθλητικές (διέθετε αξιόλογο γυμναστικό τμήμα και ποδοσφαιρική 
ομάδα1708

Η είδηση είχε δημοσιευθεί την 1η Σεπτεμβρίου 1930 στον αθηναϊκό τύπο

), προσέφερε την αφορμή για βίαιες αντιεβραϊκές ενέργειες, με τη συμμετοχή των 
αδελφών σιωνιστικών οργανώσεων της Βουλγαρίας σε ανθελληνικές δραστηριότητες, τον 
Αύγουστο 1930, στη Σόφια.  

1709 και 
αναδημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, στις 2 Σεπτεμβρίου 
1930, με στοιχεία που παρουσιάζονταν συγκεχυμένα1710

                                                      
1703 Cf. Ταχυδρόμος, 30-6-1929. 

. Απευθείας πληροφόρηση έδωσαν 
στην πόλη οι βουλγαρικές εφημερίδες που λήφθηκαν με το ταχυδρομείο της 2ας Σεπτεμβρίου 

1704 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 9-10-1933. 
1705 Ibid., 22-10-1934. 
1706 Ελέγχεται ως υπερβολικός ο αριθμός των 7.000 μελών που ισχυριζόταν ότι διέθετε η 
οργάνωση (cf. Ιάκωβος Χονδροματίδης, Η Μαύρη σκιά στην Ελλάδα. Εθνικοσοσιαλιστικές 
και φασιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και της Γερμανικής Κατοχής 1941-
1944, Στρατιωτική Ιστορία, Αθήνα 2001, p. 15). 
1707 Ιδρύθηκε επί οθωμανικής κυριαρχίας (το 1908). Το 1914, διεκπεραίωσε τη 
νομιμοποιητική διαδικασία ενώπιον της ελληνικής αρχής, cf. Αρχείο Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 6, 29-11-1914. Δήλωσε την επωνυμία 
Μακαβαίος, ως οργάνωση νεολαίας με καταστατικούς σκοπούς τη γυμναστική στο ιουδαϊκό 
στοιχείο, τη διάδοση της εβραϊκής γλώσσας και ιουδαϊκής ιστορίας (ibid., Καταστατικόν, 16-
7-1939, 11 pp.). 
1708 Ήταν μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης και 
συμμετείχε στα πρωταθλήματα, cf. Αρχείο Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας 
(ΕΠΣΜ), Βιβλίον Ποδοσφαιριστών Συλλόγων, 1924-1926, pp. 179-188, 227-228. Alexandros 
Dagkas, « Le sport ouvrier en Grèce à l’entre-deux-guerres : Le cas de Thessalonique », 
Etudes Balkaniques, No 11, Edition de l’association Pierre Belon, Paris 2004 (pp. 145-175), p. 
168. 
1709 Cf. Ελεύθερον Βήμα (Αθήναι), 1-9-1930. Δώδος, Οι Εβραίοι..., op. cit., p. 181. 
1710 Cf. Μακεδονία, 2-9-1930. 



19301711, προξενώντας αναταραχή με τις λεπτομέρειες που εξέθεταν. Αποκαλυπτόταν ότι ο 
σιωνισμός στη Βουλγαρία, ο οποίος είχε οργανωμένη δράση από το 1900, είχε συνεννοήσεις 
με τους μακεδόνες αυτονομιστές. Οργανωτικά, συμφωνήθηκε η προσχώρηση των 
Σιωνιστικών Γυμναστικών Συλλόγων Μακαμπή, που λειτουργούσαν στη Βουλγαρία, στη 
Μακεδονική Νεολαία (πρόεδρος Άτσεφ) της Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (του 
Ιβάν Μιχάηλωφ [Βάντσε]). Στις 31 Αυγούστου 1930, οι Μακαμπή οργάνωσαν στη Σόφια 
μεγάλες γιορτές, στο στάδιο της πόλης, παρουσία αντιπροσώπων του τσάρου (ο σύμβουλος 
Γκρούεφ) και της κυβέρνησης (ο υπουργός παιδείας, πρώην πρωθυπουργός, Αλεξ. 
Τσαγκώφ). Κατά την ιεροτελεστία, καθαγιάσθηκε η νέα σημαία των Μακαμπή και ομίλησε ο 
πρόεδρος Ραχ. Ασσέο, ο οποίος τόνισε ότι σε κανένα άλλο  κράτο ς ο ι Εβραίο ι δεν βρήκαν 
καλύτερες συνθήκες από αυτές στη Βουλγαρία. Ομίλησε επίσης ο Εβραίος συνταγματάρχης 
Τζάτζεφ, ο οποίος συνέστησε στους Μακαμπή να λάβουν υπόψη τους αγώνες του γενναίου 
αλλά ατυχούς μακεδονικού λαού. Επακολούθησε παρέλαση στους δρόμους μέχρι το μνημείο 
του Νέφσκυ, όπου ομίλησε ο έφεδρος λοχαγός Μπασώ1712. Την παρέλαση αμαύρωσαν μέλη 
της Ράντνα Ζαστίτα (πανίσχυρη οργάνωση με μέλη ιδίως στρατιωτικούς), με επικεφαλής τον 
υπαρχηγό της, στρατηγό Τσαρακτσίεφ, που, ακυρώνοντας τις δηλώσεις του Ασσέο για το 
βουλγαρικό φιλοσημιτισμό, προέβησαν σε θορυβώδη αποδοκιμασία των Εβραίων. Την 1η 
Σεπτεμβρίου 1930, στη συναγωγή της Σόφιας, σε μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων στην 
Παλαιστίνη, ο αρχιραβίνος Ασέρ Χανανέλ προέτρεψε τους πιστούς να μιμηθούν τους 
«Μακεδόνες», οι οποίοι επί σειράν ετών αγωνίζονταν για την απελευθέρωση της πατρίδας 
τους, Μακεδονίας, και έπασχαν για ένα τεμάχιο γης-πατρίδας, όπως και οι Εβραίοι. Η 
Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση έδωσε συγχαρητήρια στη Μακαμπή και την κάλεσε 
να παρακολουθήσει το συνέδριο της Μακεδονικής Νεολαίας. Πράγματι, αντιπροσωπεία 
συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου και ο ομιλητής Αρδίττι εκφράσθηκε ενθουσιωδώς 
υπέρ του δίκαιου αγώνα των μελών του κομιτάτου, τον οποίο οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν 
παρά να ευνοούν και να συντρέχουν, κλείνοντας το λόγο του με τη διαβεβαίωση ότι οι 
Μακαμπή θα συνέχιζαν τον κο ινό  αγώνα μέχρι της ημέρας κατά την οπο ία ο ι μακεδονικές 
σημαίες θα κυμάτιζαν σε ολόκληρη τη Μακεδονία, από το Ιστίπ μέχρι τη Δίβρη και από τα 
Σκόπια μέχρι τη Θεσσαλονίκη1713

Η εφημερίδα Μακεδονία συνέστησε στη Μακαμπή να διαχωρίσει τη θέση της από τις 
αδελφές βουλγαρικές οργανώσεις και να αλλάξει τίτλο

. 

1714. Στο γαλλόφωνο εβραϊκό τύπο που 
καυτηρίασε τη στάση της και τις αντισιωνιστικές και αντισημιτικές θέσεις της, η εφημερίδα 
Μακεδονία απάντησε ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Μακαμπή έφερε μία ιστορική 
ονομασία και ότι υφίσταντο αδελφές οργανώσεις στη Γαλλία, Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, 
Γιουγκοσλαβία, εν προκειμένω το προς συζήτηση θέμα ήταν ότι τελέσθηκαν ενέργειες κατά 
του ελληνικού κράτους, έναντι των οποίων οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης όφειλαν να 
αντιμετωπίσουν τους σιωνιστές της Βουλγαρίας όχι ως ομοθρήσκους αλλά ως Βούλγαρους 
πολίτες1715

Το ζήτημα της Μακαμπή θάφτηκε προσωρινά –αν και το κλίμα διχασμού 
συντηρούνταν από την εφημερίδα Μακεδονία και τους όπισθεν αυτής επωφελούμενους 

. 

                                                      
1711 Ibid., 3-9-1930. 
1712 Ibid., 2,3-9-1930. Για τη δράση των Μακαμπή στη Βουλγαρία στη δεκαετία 1930, cf. 
Ангел Чорапчиев, Съюзът на ционистическите гимнастически дружества Макаби в 
България 1919-1941, дипломна работа, Софийски университет, София 1998 [Angel 
Chorapchiev, The Union of the Zionist Gymnastic Societies “Maccabi” in Bulgaria 1919-
1941, M.A. Thesis, University of Sofia, Sofia 1998], pp. 33-38, 43-52, 61-67 (στη 
βουλγαρική γλώσσα). Για τη διασύνδεση των εβραϊκών φορέων με τις οργανώσεις 
προσφύγων της Μακεδονίας, για τις παρελάσεις της Μακαμπή, id., The System of Jewish 
Education in Bulgaria during the Period 1918-1944, PhD, University of Haifa - Faculty of 
Humanities - Department of Jewish History, Haifa August 2003, 10ο κεφάλαιο (στην 
εβραϊκή). 
1713 Cf. Μακεδονία, 2,3-9-1930. 
1714 Ibid., 3-9-1930. 
1715 Ibid., 5-9-1930. 



κύκλους1716–. Επανήλθε τον Ιούνιο 1931, σε συγχορδία με την αντισημιτική και 
αντικομμουνιστική επίθεση της οργάνωσης Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις (ΕΠΕ). Διαχύθηκε 
στην κοινή γνώμη η ψευδής εικόνα ότι η Μακαμπή Θεσσαλονίκης είχε συμμετάσχει στις 
εκδηλώσεις του βουλγαρικού κομιτάτου τον Αύγουστο 1930 στη Σόφια με το γυμναστή 
Κοέν. Κινητοποιήθηκαν τα εθνικιστικά σωματεία. Συνήλθε, στις 21 Ιουνίου 1931, συνέλευση 
των εφέδρων υπαξιωματικών Μακεδονίας-Θράκης για την τροποποίηση του καταστατικού 
της οργάνωσης. Μη γενομένης απαρτίας, αναβλήθηκε, επειδή όμως τα συγκεντρωθέντα μέλη 
υπερέβαλλαν τους εκατό, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί συζήτηση για τρέχοντα ζητήματα. 
Ομιλητές αναφέρθηκαν στη συμμετοχή των ισραηλιτικών Μακαμπή στο συνέδριο του 
κομιτάτου και στο προβληθέν σύνθημα αυτονόμησης της Μακεδονίας. Δια βοής ανατέθηκε 
στο συμβούλιο η συνεργασία με τους «αδελφούς εθνικών οργανώσεων» για την προώθηση 
της απαίτησης διάλυσης του σωματείου Μακαμπή και τιμωρίας των υπαιτίων της κίνησης με 
ενεργοποίηση του ιδιωνύμου. Στις 23 Ιουνίου, επεισόδια δημιουργήθηκαν μεταξύ Ισραηλιτών 
και μελών της Εθνικής Παμφοιτητικής Ένωσης (ΕΠΕ). Οι φοιτητές Βλαχογιάννης και 
Λεπτουργός κυκλοφόρησαν προκηρύξεις στα καταστήματα της πόλης, με τις οποίες 
επιτίθεντο κατά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης παροτρύνοντας ταυτόχρονα τους 
χριστιανούς πολίτες εναντίον αυτών. Οι θιγόμενοι επιτέθηκαν και ακολούθησαν συμπλοκές, 
με συμμετοχή άλλων «εθνικιστών» φοιτητών που έσπευσαν επί τόπου. Διαλύθηκαν από την 
αστυνομία, με σύλληψη των Β. Σκιούβαλη, Ευθ. Καρπαθούση και Μ. Μιχαηλίδη. Ο 
πρωθυπουργός Βενιζέλος ζήτησε να πληροφορηθεί από το γενικό διοικητή Σ. Γονατά τι 
ακριβώς συνέβη. Δια του τύπου, στις 25 Ιουνίου, γνωστοποιήθηκε καταγγελία των φοιτητών 
της ΕΠΕ για τα γεγονότα, οι έφεδροι αξιωματικοί δήλωσαν ότι διατελούσαν εν επιφυλακή 
και η ισραηλιτική κοινότητα της πόλης ζήτησε τη διάλυση των εθνικών οργανώσεων1717. Στις 
28 Ιουνίου 1931, νέα επεισόδια μεταξύ χριστιανών και Εβραίων διαδραματίσθηκαν. 
Σύμφωνα με το βενιζελικό τύπο, προκλήθηκαν από Ισραηλίτες, με επιθέσεις κατά διαβατών 
οι οποίες προκάλεσαν αντίδραση των χριστιανών. Συνελήφθησαν οι Γιακό Μπεσαντζή και 
Γιοέλ Αμιέλ. Στον προσφυγικό συνοικισμό Χαριλάου, σε συμπλοκή τραυματίσθηκαν οι 
Πενταράκης, Ξάνθος, Κουνάβης, Ηλίας Μήτσος, υπολοχαγός Αλμπάνης, Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης, Χρήστος Κατωγεωργίου, Ζαχαρίας Στεργιάδης, Γεώργιος Ακρίτας, Α. 
Πάτρας. Σε άλλη σύγκρουση έξω από τα γραφεία της Μακαμπή, οι Σολωμό Γενί και 
Αλμπέρτ Ρούσσο επιτέθηκαν στον Κοντομενίδη. Το διοικητικό συμβούλιο της ισραηλιτικής 
κοινότητας παρουσιάσθηκε στο Γονατά και, διαψεύδοντας τις εφημερίδες, διαμαρτυρήθηκε 
για τη δημιουργία των σκηνών, ζητώντας μέτρα προστασίας των μελών της. Πολλοί 
Ισραηλίτες αγόρασαν όπλα. Κυκλοφόρησε το περιεχόμενο της αναφοράς του φερόμενου ως 
αντιπροσώπου της Μακαμπή στο συνέδριο της Σόφιας, Κοέν, που υποβλήθηκε στον υπουργό 
εσωτερικών με το αίτημα επαλήθευσης των γεγονότων δι’ ανακριτικής εξετάσεως. Ο 
Γονατάς κάλεσε τις εθνικιστικές οργανώσεις, οι οποίες βεβαίωσαν ότι δεν είχαν ανάμιξη στα 
επεισόδια1718

Σχόλια του αθηναϊκού τύπου σχετικά με τις επιθέσεις και τον εμπρησμό στράφηκαν 
εναντίον όλων (του τοπικού τύπου, των πολιτευομένων, του κλήρου, των κοινωνικών και 
επαγγελματικών οργανώσεων) και επέρριψαν ευθύνη στο διακοσμητικό γενικό διοικητή 
Γονατά και το διευθυντή της αστυνομίας Γ. Καλοχριστιανάκη

. Στις 29 Ιουνίου 1931, όμως, είχαν. Η ΕΕΕ γενίκευσε την αντιπαλότητα με τους 
σιωνιστές προχωρώντας σε δράση κατά των Εβραίων συνολικά. Μία δύναμη κρούσης 
προέβη στον εμπρησμό του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ (Campbell) –στα περίχωρα 
νοτίως της πόλης, στο δρόμο προς Γεωργική Σχολή–, υπό συνθήκες άγριας επίθεσης κατά 
των κατοίκων αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. 

1719

                                                      
1716 Cf. Δώδος, Οι Εβραίοι..., loc. cit. 

. Έσπευσε την 1η Ιουλίου 
1931 στην πόλη ο υπουργός δικαιοσύνης, Νικόλαος Αβραάμ, για να επιβλέψει τις ενέργειες 
των αρχών. Εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα γεγονότα και υποσχέθηκε 
ότι θα αποκαλύπτονταν οι υπαίτιοι και θα τιμωρούνταν παραδειγματικά. Τόνισε ότι οι 
ανακρίσεις διεξάγονταν με τον πλέον αμερόληπτο τρόπο και κάλεσε τους Ισραηλίτες που 

1717 Cf. Μακεδονία, 25-6-1931, Εφημερίς των Βαλκανίων, 21,24,25-6-1931, 16-4-1932. 
1718 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 29-6-1931. 
1719 Cf. Ελεύθερον Βήμα, 30-6-1931. Πρωία (Αθήναι), 30-6-1931. 



εγκατέλειψαν τους συνοικισμούς να επιστρέψουν, καθώς δεν διέτρεχαν κίνδυνο1720. Παρά τα 
έκτακτα αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη νέων κρουσμάτων, πολλοί Ισραηλίτες δέχθηκαν 
απειλητικές επιστολές (έφερον ακατάληπτη υπογραφή, Σ.Α.Δ.Κ.), με τις οποίες 
διατάσσονταν να εγκαταλείψουν την πόλη εντός 15 ημερών. Συνήλθαν, στις 2 Ιουλίου 1931, 
οργανώσεις και διανοούμενοι, Έλληνες και Ισραηλίτες, για να συσκεφθούν για τον τρόπο 
άρσης των «παρεξηγήσεων»1721. Ο πρόεδρος της ισραηλιτικής κοινότητας, Ελή Μπενεζίλιο, 
επέδωσε εμπιστευτικό υπόμνημα στον Αβραάμ, με δήλωση εναντίον της αυτονόμησης της 
Μακεδονίας και αιτήματα για δίωξη των υπαιτίων των επεισοδίων, δίωξη της εφημερίδας 
Μακεδονία για εμπρηστικά άρθρα, ανακρίσεις σχετικά με τη λειτουργία, εντός των νόμων ή 
εκτός, των εθνικιστικών σωματείων1722. Η ισραηλιτική κοινότητα εξέδωσε ανακοινωθέν ότι 
τασσόταν ενάντια στις χωριστικές διαθέσεις εις βάρος του ελληνικού κράτους. Με την 
ευκαιρία, διακήρυξε –ανακριβώς1723– ότι, από το 1913, επίσημα ο εβραϊκός πληθυσμός 
τάχθηκε υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας και –ορθώς– ότι οι Ισραηλίτες της 
Θεσσαλονίκης «... έχουν άρρηκτα συνενώσει τις τύχες τους με αυτές της ελληνικής πατρίδας, 
την οποία υπηρετούν και είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν από κάθε ξένη επιβουλή»1724. Ο 
Λεόν Ρεκανάτι, πρόεδρος του σωματείου Μπενέ Μπερίθ (αφομοιωτικοί), υπέγραψε 
ανακοινωθέν με ευχαριστίες προς το Σ. Γονατά και τις αστυνομικές αρχές για την καταστολή 
των ανθεβραϊκών επιθέσεων1725. Παραπέμφθηκαν, τελικώς, 23 άτομα, όλοι πρόσφυγες1726. 
Στις 21 Αυγούστου 1931, αφέθησαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα, με διαφωνία του 
ανακριτή, οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό Κοσμίδης, πρόεδρος της ΕΕΕ, Χαριτόπουλος, 
γενικός γραμματέας της οργάνωσης, και Νικόλαος Φαρδής, κατηγορηθείς ότι με την 
αρθρογραφία του υποκίνησε και εξήψε τα πνεύματα1727. Στις 2 Απριλίου 1932, οι τρεις 
παραπέμφθηκαν σε δίκη στο κακουργιοδικείο Βεροίας ως ηθικοί αυτουργοί του εμπρησμού. 
Αθωώθηκαν, ελλείψει αποδείξεων1728. Στη διάρκεια της δίκης, μάρτυρας Ισραηλίτης, ο 
βουλευτής Θεσσαλονίκης Μπεσαντζή, σε ερώτηση της υπεράσπισης εάν επικεφαλής των 
ΕΕΕ βρισκόταν ο υπουργός γενικός διοικητής Μακεδονίας Γονατάς και ο σωματάρχης του Γ΄ 
Σώματος Στρατού, απάντησε ότι δεν μπορούσε να το βεβαιώσει, όμως κάτι παρόμοιο 
άκουσε1729. Αποδείξεις υπήρχαν μόνο για τους εθνικιστές φοιτητές, μέλη της Εθνικής 
Παμφοιτητικής Ένωσης (ΕΠΕ), Βλαχογιάννη και Λεπτουργό, οι οποίοι καταδικάσθηκαν στις 
15 Απριλίου 1932 στο πλημμελειοδικείο για τη διανομή των προκηρύξεων πριν από τον 
εμπρησμό1730

                                                      
1720 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-7-1931. 

. 

1721 Ibid., 2-7-1931. 
1722 Ibid., 3-7-1931. 
1723 Cf. M. N. Gelber, “An attempt to internationalize Salonica, 1912-1913”, Jewish Social 
Studies, 17, No 2, 1955, pp. 105-120. Rena Molho, “The Jewish Community of Salonika and 
Its Incorporation into the Greek State 1912-19”, Middle Eastern Studies, 24, No 4, 1988, pp. 
391-403. 
1724 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8-7-1931. 
1725 Ibid., 4-7-1931. 
1726 Cf. Δώδος, Οι Εβραίοι..., op. cit., p. 183. 
1727 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-8-1931. 
1728 Ibid., 2-4-1932. 
1729 Ibid., 5-4-1932. Για τις στενές σχέσεις του γενικού διοικητή με την ΕΕΕ, cf. Δέσποινα Ι. 
Παπαδημητρίου, Από το ν λαό  των νο μιμο φρόνων στο  έθνο ς των εθνικοφρό νων. Η 
συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα, 1922-1967, Σαββάλας, Αθήνα 2006, pp. 103-104. Ο 
Γονατάς αρνήθηκε, τότε, κατηγορηματικά να θέσει την οργάνωση εκτός νόμου. Κατά την 
επόμενη δεκαετία –επί φασιστικής κατοχής, το 1943–, ο ίδιος πλαισίωσε το Θ. Πάγκαλο στο 
συναφούς έμπνευσης εγχείρημα δημιουργίας των παραστρατιωτικών Ταγμάτων Ασφαλείας, 
cf. Mark Mazower, Inside Hitler's Greece. The experience of occupation, 1941-44, Yale 
University Press, New Haven etc. 1993, ελληνική μετάφραση: Στην Ελλάδα του Χίτλερ, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, p. 352. 
1730 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-4-1932. 



Νέο κρούσμα σημειώθηκε, στις 29 Μαΐου 1932, στον ισραηλιτικό συνοικισμό 151 
(όπισθεν του νοσοκομείου Χιρς), όπου άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε παράπηγμα. Η εξάπλωση 
της πυρκαγιάς αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των κατοίκων1731. Δόθηκε 
αυστηρότατη διαταγή προς τα αστυνομικά όργανα να επιτηρούν το συνοικισμό1732. Το 1933, 
η ΕΕΕ επιδόθηκε σε νέο μπαράζ αντισημιτισμού. Το Μάιο 1933, ο υπουργός δικαιοσύνης Σπ. 
Ταλιαδούρος διέταξε τον εισαγγελέα να ασκήσει ποινική δίωξη κατά της εφημερίδας 
Μακεδονία για άρθρα κατά των Ιο υδαίων της πό λης1733. Μετ’ ολίγον, ανακοινώθηκε από 
γερμανική πηγή η ίδρυση χιτλερικού τμήματος στην Θεσσαλονίκη με πρώτη συνάντηση στις 
24 Ιουνίου 1933 στη γερμανική λέσχη «παρουσία όλων των Αρίων μελών της παροικίας» 
[αποκλείονταν οι Εβραίοι γερμανικής καταγωγής]1734. Στις 21 Νοεμβρίου 1933, η εφημερίδα 
Μακεδονία του Φαρδή εξαπέλυσε βιαιότατη επίθεση κατά των Ισραηλιτών με αφορμή 
διάταγμα (προήλθε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) περί υποχρεωτικής 
αργίας των καταστημάτων της πόλης κατά τη θρησκευτική εβραϊκή εορτή της Μεγάλης 
Συγγνώμης. «Ο Εβραίος –υπό οιανδήποτε μάσκαν– δεν παύει να είναι Εβραίος ρυπαρός, 
υπονομευτής, συνωμότης, εχθρός της χριστιανικής κοινωνίας», Υπενθυμιζόταν ότι στη Σόφια 
εκπρόσωπος της Μακαμπή εκφώνησε ανθελληνικό λόγο και ότι ο εμπρησμός του 
συνοικισμού Κάμπελ ήταν «Τελετή του Πυρός... έργον απολύτως εβραϊκόν»1735. Οι εβραϊκές 
εφημερίδες αντεπετέθησαν1736. Στις 4 Φεβρουαρίου 1934, η «μεγάλη πρωινή εθνική 
εφημερίς» Δράσις, όργανο της ΕΕΕ, εγκαινίασε τη δημοσιογραφική προπαγάνδα της 
οργάνωσης. Διευθυντής ήταν ο Άριστος Χασηρτζόγλου1737. Η εφημερίδα έδωσε το στίγμα 
της ως εθνικοσοσιαλιστική και αντισημιτική δημοσιεύοντας σε συνέχειες το έργο του Χίτλερ 
Ο αγών μου1738 και το ντοκουμέντο Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών1739. Στο βραχύ 
διάστημα κυκλοφορίας της (έπαυσε στις 12 Απριλίου 1934), βρήκε επαγγελματική και 
ιδεολογική στέγη ως συντάκτης ο Ελευθέριος Σταυρίδης1740. Άρθρο του για τις εκλογές του 
1915, στις οποίες οι Εβραίοι (σοσιαλιστές) της Θεσσαλονίκης ψήφισαν υπέρ της βασιλικής 
παράταξης, στάθηκε αντισημιτικά στις δόλιες προθέσεις τους αποσιωπώντας το αντιπολεμικό 
σκεπτικό τους κατά του Βενιζέλου. Στις 25 Μαρτίου 1934, άλκιμοι (οργάνωση νεολαίας της 
ΕΕΕ) συνεπλάκησαν με παιδιά Ισραηλιτών διότι γιουχάισαν παρελαύνοντες εθνικιστές 
μαθητές και μαθήτριες. Οι Ισραηλίτες εδάρησαν από οπλίτες που ακολουθούσαν την 
παρέλαση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εκ μέρους των Ισραηλιτών δεν υπήρξε 
πρόκληση. Τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα έξω από το γήπεδο του Άρεως, όπου συζητούσαν 
για τον προσεχή αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Εθνική Ιταλίας στο Μιλάνο, με έκβαση 
την οποία προέβλεπαν δυσμενή για την ελληνική ομάδα. Τη συζήτηση, που διεξαγόταν σε 
έντονο τόνο, παρεξήγησαν οι εθνικιστές, οι οποίοι επιτέθηκαν στα παιδιά και τα 
μωλώπισαν1741

                                                      
1731 Ibid., 30-5-1932. 

. Τον Απρίλιο 1934, οι αστυνομικές αρχές ασχολούνταν με την ανακάλυψη 

1732 Ibid., 31-5-1932. 
1733 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 28-5-1933. 
1734 Ibid., 21-6-1933. 
1735 Cf. Μακεδονία, 21-11-1933, «Εβραίοι, οι εχθροί του τόπου μας», υπογραφή: 
Δημοκρατικός. 
1736 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 21-11-1933. 
1737 Cf. Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, t. 3 (1923-1941), 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, p. 310. 
1738 Ibid. Πρόκειται για το Adolf Hitler, Mein Kampf, Eher-Verlag, München 1925, ελληνική 
μετάφραση: Ο αγών μου, Ζάρβανος, Αθήνα 1961. 
1739 Cf. Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία..., loc. cit. 
1740 Cf. Χονδροματίδης, Η Μαύρη σκιά..., op. cit., pp. 17-18. Κανδυλάκης, 
Εφημεριδογραφία..., op. cit., p. 312. Ο Σταυρίδης χρημάτισε γενικός γραμματέας του ΚΚΕ 
(από το Σεπτέμβριο 1925 έως το Σεπτέμβριο 1926) και βουλευτής του κόμματος (1926-
1928). Απήλθε, τον Απρίλιο 1928, και προσχώρησε αρχικά στο Προοδευτικό Κόμμα του Γ. 
Καφαντάρη (cf. Ελευθέριος Σταυρίδης, Τα παρασκήνια του ΚΚΕ από της ιδρύσεώς του μέχρι 
το 1950, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 19822, pp. 452-453). 
1741 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 27-3-1934. 



αντισημιτικής σπείρας, η οποία απέστελλε τρομοκρατικές επιστολές σε Ισραηλίτες, ως επί το 
πλείστον ευκατάστατους, για να τους υποχρεώσει να φύγουν από την Ελλάδα1742. Στις 4 
Μαΐου 1934, ο Ισραηλίτης εργάτης Πετιλόν δέχθηκε επίθεση, στην οδό Θεαγένους Χαρίση, 
από δέκα άτομα. Τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, τον άφησαν αναίσθητο 
και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία κατόρθωσε να συλλάβει έναν από τους δράστες, τον 
Κωνσταντίνο Παπά, τριεψιλίτη άλκιμο, που πιέσθηκε να κατονομάσει τους συνενόχους. Ο 
ίδιος με φίλους του είχε δημιουργήσει άλλο επεισόδιο στην οδό Αγίας Τριάδος εις βάρος 
Ισραηλιτών1743. Εκτός Θεσσαλονίκης, επίσης, μέλη των παραρτημάτων της ΕΕΕ 
πραγματοποιούσαν ομαδικές επιθέσεις1744

 
. 

Οι κομμουνιστές έσπευσαν εξ αρχής να συμπαρασταθούν στους Εβραίους. Τα 
διοικητικά συμβούλια των εργατικών οργανώσεων συζήτησαν, στο εργατικό κέντρο, για τα 
μέτρα αντιμετώπισης των φασιστικών επιθέσεων εναντίον την ισραηλιτικής μειονότητας1745. 
Το ΚΚΕ βρήκε την ευκαιρία να γενικεύσει το ζήτημα προς την κατεύθυνση της καταγγελίας 
του ιμπεριαλισμού και της πάλης για την «υπεράσπιση των καταπιεζόμενων εθνοτήτων», για 
μία «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη»1746. Το Β΄ πανελλαδικό συνέδριο της 
ομοσπονδίας εργατικού αθλητισμού, στις 5 και 6 Ιουλίου 1931, με συμμετοχή 55 
αντιπροσώπων από όλη τη χώρα (από τη Θεσσαλονίκη, παρίστατο ο Εργατικός 
Καλλιτεχνικός Όμιλος), εξέδωσε διαμαρτυρία «δια τα επεισόδια κατά των Ισραηλιτών και 
την απαγόρευση της Σπαρτακιάδος του Βερολίνου»1747. Στη συνέχεια, οι κομμουνιστές 
πήραν τη σκυτάλη κατά της ΕΕΕ. Αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου παρουσιάσθηκε, 
στις 10 Αυγούστου 1931, στη γενική διοίκηση και ζήτησε να πληροφορηθεί επισήμως εάν 
τελικά θα πραγματοποιούνταν η περιβόητη παρέλαση των χαλυβδοκράνων των ΕΕΕ στις 15 
Αυγούστου. Οι εργάτες θεωρούσαν την εν λόγω επίδειξη ως πρόκληση εναντίον τους και θα 
πραγματοποιούσαν αντιδιαδήλωση. Η αντιπροσωπεία ζήτησε τη χορήγηση άδειας 
συγκέντρωσης για την ίδια μέρα σε ανοικτό χώρο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
αντιφασιστική εκδήλωση1748. Ο γενικός διοικητής Σ. Γονατάς δήλωσε ότι οι αρχές δεν είχαν 
λόγο ανάμιξης, καθώς επρόκειτο για εκδρομή του σωματείου στη Φλώρινα για τα εγκαίνια 
του εκεί παραρτήματος. Είπε, σχετικά με τα κράνη [αναφορά στους Γερμανούς 
παρακρατικούς της Στάλχελμ (Stahlhelm] και τις στο λές των μελών των ΕΕΕ,  ό τι δεν 
σκεπτόταν να τα απαγορεύσει «καθ’ ότι προέρχονται από το εμπόριο»1749

Οι κομμουνιστές κυκλοφόρησαν, στις 14 Αυγούστου, προκηρύξεις, με τις οποίες 
κάλεσαν τους εργάτες να λάβουν μέρος στην αντιδιαδήλωση και να κινητοποιηθούν για τη 
ματαίωση της παρέλασης των χαλυβδοκράνων. Μεγάλο μέρος των προκηρύξεων 
κατασχέθηκε από όργανα της υπηρεσίας ασφαλείας. Σωματεία (ξυλουργοί, ραπτεργάτες, 
αμμοκονιαστές και άλλοι) κινητοποιήθηκαν για τη συμμετοχή στην αντιφασιστική 
διαδήλωση

. 

1750

                                                      
1742 Ibid., 1-5-1934. 

. Πραγματοποιήθηκε τελικά η παρέλαση των μελών των ΕΕΕ και δεν έγινε η 
αντιδιαδήλωση των εργατών. Οι χαλυβδόκρανοι, κατά την πορεία προς το σιδηροδρομικό 
σταθμό, αποδοκιμάσθηκαν από εργάτες και εργάτριες, οι οποίοι συνελήφθησαν αμέσως από 
την αστυνομία. Ο δημοσιογράφος του φύλλου Εφημερίς των Βαλκανίων, Κισσόπουλος, που 
κάλυπτε το ρεπορτάζ, δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς με πολιτικά, με τα λόγια «Έλα να 
δεις κερατά πώς δέρνονται οι εργάτες στα αστυνομικά μπουντρούμια για να μάθεις να κρατάς 
την πένα και να γράφεις καλύτερα όταν κάνεις εργατικό ρεπορτάζ». Ο δημοσιογράφος 

1743 Ibid., 5-5-1934. 
1744 Ibid., 4-6-1934. 
1745 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 29-6-1931. 
1746 Cf. Ριζοσπάστης, 1-7-1931. 
1747 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-7-1931. 
1748 Ibid., 10,11-8-1931. 
1749 Ibid., 12-8-1931. 
1750 Ibid., 14-8-1931. 



υπέβαλε μήνυση κατά των αστυνομικών οργάνων1751. Ο αστυνομικός διευθυντής Γ. 
Καλοχριστιανάκης διέψευσε, προβάλλοντας σενάριο ότι ο δαρθείς δημοσιογράφος, γνωστός 
κομμουνιστής, αναμίχθηκε με τους συλληφθέντες εργάτες που διένειμαν προκηρύξεις και 
διατάρασσαν την τάξη και κακοποιήθηκε από άγνωστους πολίτες1752. Στις 27 Αυγούστου 
1931, ο Εργατικός Καλλιτεχνικός Όμιλος (κομμουνιστές) κοινοποίησε διαμαρτυρία κατά του 
αστυνομικού διευθυντή Γ. Καλοχριστιανάκη, ο οποίος, σε αίτημα για εκδρομή μελών και 
εργατών την Κυριακή 30 Αυγούστου στη Νέα Μηχανιώνα, δεν συγκατένευσε διότι υπήρχαν 
στο χωριό χαλυβδόκρανοι και θα δημιουργούνταν επεισόδια. Στο γραφείο του αστυνομικού 
διευθυντή, κατά την επίδοση του αιτήματος, βρισκόταν ο Κοσμίδης, πρόεδρος της 
οργάνωσης των ΕΕΕ. Η απαγόρευση κρίθηκε ως συνέχεια των φασιστικών μέτρων για την 
αφαίρεση των στοιχειωδών ελευθεριών της εργατικής τάξης1753. Το Σεπτέμβριο 1931, σε 
απεργία στο εργοστάσιο υποδημάτων Ελλάς, όργανα της ασφαλείας με πολιτικά, μαζί με 
μέλη της ΕΕΕ, παραλάμβαναν κάθε βράδυ τους απεργοσπάστες και τους οδηγούσαν στα 
γραφεία των ΕΕΕ, όπου τους κατηχούσαν. Συλλαμβάνονταν οι απεργοί που περιφέρονταν 
έξω από το εργοστάσιο. Το Εργατικό Κέντρο διαμαρτυρήθηκε για την ανάμιξη της 
φασιστικής οργάνωσης ΕΕΕ στην απεργία των υποδηματεργατών και για την καταδίωξη των 
απεργών1754. Επόμενες αψιμαχίες προκαλούσαν διαδοχικά διαβήματα των κομμουνιστών για 
διάλυση της ΕΕΕ1755. Στη σύγκρουση, οι κυβερνώντες, τα θεσμικά όργανα και ο κρατικός 
μηχανισμός ένιπταν τας χείρας, παρέχοντας επίσημη αναγνώριση στην οργάνωση. Μετά την 
εξέγερση των Κυπρίων τον Οκτώβριο 1931 και την καταστολή από τους Βρετανούς, η ΕΕΕ 
ήταν συνδιοργανώτρια με τα εθνικιστικά σωματεία εφέδρων, αξιωματικών και 
υπαξιωματικών, στις 8 Νοεμβρίου 1931, του πάνδημου μνημόσυνου στο ναό της 
Αχειροποιήτου υπέρ των αγωνιστών για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Στο μνημόσυνο 
παρέστησαν πλείστοι σύλλογοι, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Περικλής Βιζουκίδης, ο Αλ. 
Παπαναστασίου μαζί με βουλευτές του κόμματός του για την εκπροσώπηση του πολιτικού 
κόσμου. Ομίλησε στους συγκεντρωμένους ο βουλευτής, Νικόλαος Τζερμιάς, για τον 
πατριωτισμό και την αυτοθυσία των αγωνιστών της Κύπρου υπέρ της ελευθερίας και ένωσης 
της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Το ψήφισμα, που συνυπέγραφαν η ΕΕΕ και η Εθνική 
Παμφοιτητική Ένωσις (ΕΠΕ), παρακαλούσε τους Βρετανούς, στο όνομα του πολιτισμού και 
της δικαιοσύνης, να αναστείλουν τα ληφθέντα σκληρά μέτρα για την καταστολή της δίκαιης 
εξέγερσης των Κυπρίων, με την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο των 
πεπολιτισμένων, το αγγλικό έθνος, αντάξιο της ιστορίας των φιλελεύθερων παραδόσεών του, 
θα αποκαθιστούσε τους προσωρινά εξόριστους ιεράρχες και πολιτικούς ηγέτες του 
κυπριακού λαού1756

                                                      
1751 Ibid., 16-8-1931. Η εφημερίδα υποστήριζε τους φιλελευθέρους, όμως ο εκδότης, Ν. 
Καστρινός, ήταν αντιφασίστας. 

. Με εξασφαλισμένη την κρατική υποστήριξη, η ΕΕΕ συμμετέσχε σε 
επιθέσεις αστυνομικών κατά των εργατών. Στις 25 Νοεμβρίου 1931, σοβαρά επεισόδια 
σημειώθηκαν στα γραφεία της Εργατικής Λέσχης, επί της οδού Ασκητού, όταν 
απεργοσπάστες, μέλη των ΕΕΕ, εισέβαλαν στο κτίριο για να διαλύσουν συνέλευση των 
απεργών υποδηματεργατών. Απώτερος σκοπός των απεργοσπαστών, σύμφωνα με τους 
κομμουνιστές, ήταν να λυθεί η απεργία και να φανεί αποτυχημένος ο εργατικός αγώνας. Στη 
συμπλοκή, τραυματίσθηκε από πυροβολισμό ένας εργάτης, οι υπόλοιποι οχυρώθηκαν πίσω 
από τα έπιπλα αμυνόμενοι με καρέκλες και καδρόνια. Σε βοήθεια των ΕΕΕ έσπευσε η 
αστυνομία, η οποία συνέλαβε αρκετούς κομμουνιστές. Στα πέριξ, δημιουργήθηκε πανικός, οι 
καταστηματάρχες κατέβασαν τα κιπέγκια. Κατά την εκδοχή της αστυνομίας, η συμπλοκή 
προκλήθηκε από την επίθεση απεργών εναντίον απεργοσπάστη στην οδό Βλάλη και τη 
βοήθεια που προσέφεραν διερχόμενοι «εθνικιστές» [ΕΕΕ]. Η ευθύνη των πυροβολισμών 
ανήκε στους εργάτες –όταν η χωροφυλακή πήγε στην Εργατική Λέσχη, οι εργάτες 
απάντησαν με πυροβολισμούς από τα παράθυρα–. Η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο και 

1752 Ibid., 21-8-1931. 
1753 Ibid., 28-8-1931. 
1754 Ibid., 10-9-1931. 
1755 Ibid., 20-11-1931. 
1756 Ibid., 8-11-1931.  



συνέλαβε 18 εργάτες, 1 εργάτρια και 8 ανηλίκους. Μερικοί ήταν καπνεργάτες, φυματικοί και 
καπνοπαραγωγοί από τα χωριά της ακτής Θερμαϊκού και την Επανωμή, οι υπόλοιποι ήταν 
υποδηματεργάτες. Κατά τη μεταφορά των κομμουνιστών, η ΕΕΕ εισέβαλε στο κτίριο και 
προκάλεσε ζημιές. Το Εργατικό Κέντρο συγκάλεσε συγκέντρωση και κήρυξε την εργατική 
τάξη εν διωγμώ. Η γενική διοίκηση έλαβε δύο διαφορετικά μηνύματα, από τους εργάτες που 
διαμαρτύρονταν κατά της ΕΕΕ και από τους καταστηματάρχες της οδού Βλάλη οι οποίοι 
ενίσταντο κατά των ταραξιών εργατών και των σκηνών που συντελούσαν στην παρεμπόδιση 
της λειτουργίας των μαγαζιών1757. Στις 13 Δεκεμβρίου 1931, συγκέντρωση του 
Πανυπαλληλικού Κέντρου στον κινηματογράφο Αλκαζάρ έληξε με ψήφισμα που 
περιλάμβανε το αίτημα διάλυσης των φασιστικών οργανώσεων. Οι παριστάμενοι διαλύθηκαν 
ομαλά και, εντός ολίγου, ο προϊστάμενος της συγκέντρωσης, Δρούμπαλης, δέχθηκε, στην οδό 
Βενιζέλου, επίθεση από μέλη των ΕΕΕ. Τον κτύπησαν και αφαίρεσαν το ψήφισμα με τα 
αιτήματα. Έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αρκέσθηκαν να διαλύσουν τα μέλη των 
ΕΕΕ χωρίς συλλήψεις1758. Στο πανεπιστήμιο, η πρυτανεία (Π. Βιζουκίδης) προσέφερε «υλική 
και ηθική ενίσχυση του φασιστικού σωματείου Εθνική Παμφοιτητική Ένωση, παράρτημα της 
φασιστικής οργάνωσης των ΕΕΕ», χωρίς ευαισθητοποίηση στις κομμουνιστικές 
καταγγελίες1759

Στις αρχές του 1932, η ΕΕΕ παρενέβη στον εργατικό χώρο, με τη δημιουργία 
Εθνικών Ενώσεων. Τα σωματεία άργησαν να αποκτήσουν νομική υπόσταση (μόνο μετά το 
1934 ενεγράφησαν στο αρχείο σωματείων της αρμόδιας κρατικής νομικής υπηρεσίας). Το 
σπουδαιότερο ήταν το καπνεργατικό τμήμα των ΕΕΕ (Εθνική Ένωσις Καπνεργατών η 
Συνεργασία). Τυπικώς, στα χαρτιά, παρουσιάσθηκε μία ιδρυτική συνέλευση στις 16 Ιουνίου 
1934, με παρόντες 140 καπνεργάτες, στα γραφεία των σωματειακών ΕΕΕ στο μέγαρο 
Βικτώρια, οδό Κομνηνών 16, όπου αποφασίσθηκε η ίδρυση επαγγελματικού σωματείου υπό 
την αιγίδα των ΕΕΕ, ενεκρίθη το καταστατικό και εκλέχθηκε διοικητικό συμβούλιο (Σάββας 
Θεοδωρίδης πρόεδρος, Χ. Χρυσανθίδης αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Σωτηράκης γενικός 
γραμματέας, Δημήτριος Ράπτης ταμίας και οι Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Επαμεινώνδας. 
Σπάρταλης και Χρήστος Φαρμάκης σύμβουλοι) και εξελεγκτική επιτροπή (Θεόδωρος 
Κοτσυφοθανάσης, Ι. Κωνσταντινίδης, Κ. Πασαλής)

. 

1760. Η νομική αναγνώριση έληξε τον 
Ιανουάριο 19351761. Άλλα σωματεία ήταν η Εθνική Ένωσις Αχθοφόρων Ιχθυαγοράς1762, 
Εθνική Ένωσις Εργατών Καλαποδοποιών1763, Εθνική Ένωσις Κρεοπωλοϋπαλλήλων1764, 
Εθνική Ένωσις Υποδηματεργατών ο Άγιος Σπυρίδων1765, Εθνική Ένωσις Υδατεργατών και 
Τεχνιτών Υδραυλικών1766, Συνεργατική Ένωσις Αρβυλοποιών ο Συνασπισμός (πρόεδρος Θ. 
Μελεμενλής,)1767

                                                      
1757 Ibid., 19,25-11-1931. 

. Στους καπνεργάτες, επιτεύχθηκαν από την ΕΕΕ στρατολογήσεις, σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, στους προσφυγικούς πληθυσμούς των χωριών της καπνεργασίας 
(Σωχός, Ζαγκλιβέριον). Επεισόδια σημειώθηκαν, στις 11 Νοεμβρίου 1931, στο ΤΑΚ όταν 
καπνεργάτες των χωριών περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που κατήλθαν την προηγουμένη στην 
πόλη, επιτέθηκαν με πέτρες κατά των γραφείων του ταμείου, ζητώντας να λάβουν το επίδομα 
ανεργίας. Κινήθηκαν κατά του κλητήρα, ο οποίος έσπευσε να κλείσει τις πόρτες, και 
προκάλεσαν υλικές ζημιές. Κατάφτασε επί τόπου δύναμη του 5ου αστυνομικού τμήματος και 
διέλυσε τους συγκεντρωμένους. Στη συμπλοκή τραυματίσθηκε ο χωροφύλακας του τμήματος 
Χαριλάου Ανδρέας Καρυδάκης και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο φαρμακείο. 

1758 Ibid., 13-12-1931. 
1759 Ibid., 19-12-1931. 
1760 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 17-6-1934. 
1761 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 1640, 
ημερομηνία αναγνώρισης 1-1-1935. 
1762 Ibid., Νο 1526, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1934. 
1763 Ibid., Νο 1531, ημερομηνία αναγνώρισης 15-2-1934. 
1764 Ibid., Νο 1534, ημερομηνία αναγνώρισης 16-3-1934. 
1765 Ibid., Νο 1536, ημερομηνία αναγνώρισης 15-3-1934. 
1766 Ibid., Νο 1542, ημερομηνία αναγνώρισης 12-4-1934. 
1767 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 26-4-1934. 



Συνελήφθησαν οι Βλάσιος Λαζαρίδης και Ιάκωβος Κουνουπίδης, άνεργοι καπνεργάτες και 
μέλη της ΕΕΕ1768. Το Φεβρουάριο 1932, σε διαβήματα του καπνεργατικού τμήματος των 
ΕΕΕ στο Γονατά παρουσιαζόταν η κατάσταση των ανέργων, με αίτημα την επίσπευση της 
επεξεργασίας των συγκεντρωθέντων κρατικών καπνών για να βρουν δουλειά οι άνεργοι1769

Παλαιότερα, η βία των κομμουνιστών εργατών κατά των κιτρίνων (ρεφορμιστές), 
παθητικών δεκτών, ήταν υπόθεση ρουτίνας. Με τους παρακρατικούς, οι όροι εργατικής 
σύγκρουσης παρουσιάσθηκαν επαχθέστεροι. Το Μάιο 1932, ανακοινωθέν της Εθνικής 
Ένωσης Καπνεργατών απειλούσε ότι δεν πτοούνταν από απειλές πεζοδρομίου. Θα 
αντιμετώπιζαν δυναμικά τους κομμουνιστές εργάτες, με πάταξη όσων απεργιών δεν είχαν 
εργατικά ελατήρια

. 

1770. Στις 8 Αυγούστου 1932, σημειώθηκε επίθεση των παρακρατικών στο 
Χορτιάτη εναντίον μελών της κομμουνιστικής οργάνωσης του χωριού, η οποία πυροδότησε 
εργατικές συγκρούσεις, την επομένη, στην πόλη. Θορυβώδη επεισόδια έλαβαν χώρα στο 
καπνεργοστάσιο Ακχοριάν, όπου κομμουνιστές εργάτες συνέλαβαν στο διάλειμμα και 
κακοποίησαν 2 «εθνικιστές». Έφθασε αστυνομική δύναμη, συνέλαβε τους κομμουνιστές, 
αλλά προσεβλήθη από  άλλο υς που τους απελευθέρωσαν. Στη συνέχεια, διαδήλωσαν υπέρ 
των Σοβιέτ και κατά της κρατικής τρομοκρατίας. Το ίδιο βράδυ, 9 Αυγούστου, ομάδα της 
ΕΕΕ επιτέθηκε εναντίον εργατών. Τραυματίσθηκαν άσχημα 8 κομμουνιστές1771

Η πιο σοβαρή σύγκρουση με τους κομμουνιστές ήταν στην Αθήνα τον Ιούνιο 1933. 
Στις 24 Ιουνίου –παραμονές των κοινοβουλευτικών εκλογών (2 Ιουλίου 1933)–, 200 
τριεψιλίτες, 50 φοιτητές της Εθνικής Παμφοιτητικής Ένωσης (ΕΠΕ) και 400 νεαροί 
(άλκιμοι), στρατολογημένοι –σύμφωνα με τις καταγγελίες των κομμουνιστών– στα σχολεία 
και ορφανοτροφεία, κινήθηκαν με τραίνα με προορισμό την Αθήνα για να πραγματοποιήσουν 
διαδήλωση κατά το πρότυπο της φασιστικής πορείας στις 28 Οκτωβρίου 1922 προς τη Ρώμη. 
Στις 25 Ιουνίου 1933, 1.100 άτομα κινούμενα εν πομπή και διαδηλώσει στην οδό Σταδίου, 
έχοντας επικεφαλής ένα ιερωμένο, κατέληξαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, όπου 
κατέθεσαν στέφανο παρουσία του προέδρου της γερουσίας Στυλιανού Γονατά, του υπουργού 
εσωτερικών Π. Ράλλη και του υπουργού δικαιοσύνης Σπ. Ταλιαδούρου

. 

1772 (ο υπουργός 
στρατιωτικών Γ. Κονδύλης, δεν παρέστη –«σαν φυσικός τους αρχηγός», κατά δήλωσή του– 
διότι κωλυόταν από άλλες υποχρεώσεις1773). Στον Πειραιά, φάλαγγα εκατό περίπου ατόμων 
πραγματοποίησε λαμπαδηφορία, κατά μίμηση των Γερμανών Ες-Ες (SS)1774. Το ΚΚΕ 
αντέταξε ερρωμένη αντίσταση. Οδομαχίες 600 κομμουνιστών εκτυλίχθηκαν ενάντια στους 
Θεσσαλονικείς επισκέπτες και τον κρατικό μηχανισμό καταστολής, με ρίψεις πυροβολισμών 
εκατέρωθεν. Οι συγκρούσεις στοίχισαν δύο νεκρούς εργάτες από σφαίρες (ο Π. Θωμόπουλος 
στην Αθήνα και ο Τάσος Ταπούτης στο συνοικισμό Δραπετσώνα) και αρκετούς τραυματίες. 
Στις 26 Ιουνίου 1933, 29 συλληφθέντες κομμουνιστές παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο με την 
κατηγορία της αδίκου επιθέσεως. Καταδικάσθηκαν οι 131775. Το κομμουνιστικό κόμμα 
ελεεινολόγησε τις αρχές, την εκκλησία και τον τύπο διότι αντιμετώπισαν τους τριεψιλίτες 
ευνοϊκότατα προπέμποντας αυτούς με τιμές και ευλογίες1776

                                                      
1768 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 11-11-1931. 

. Ο Π. Ράλλης χρεώθηκε από τους 
κομμουνιστές με την πρόθεση περιστολής της επιρροής του Ενιαίου Μετώπου ενόψει των 

1769 Ibid., 15-2-1932. 
1770 Ibid., 24-5-1932. 
1771 Cf. Μακεδονικά Νέα, 10-8-1932. 
1772 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης (Αθήνα), 26-6-1933 [νέος τίτλος, με τον οποίο κυκλοφορούσε η 
εφημερίδα Ριζοσπάστης –μετά από καταδικαστική απόφαση του πλημμελειοδικείου Αθηνών– 
κατά το διάστημα από 1-9-1931 έως 10-3-1934] 
1773 Ibid., 24-6-1933. 
1774 Cf. Χονδροματίδης, Η Μαύρη σκιά..., op. cit., p. 17. 
1775 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 27-6-1933. 
1776 Ibid., 25-6 έως 1-7-1933. Η περιγραφή των στάσεων δεν ήταν ανακριβής, cf. εφημερίδες 
Αθηνών Αθηναϊκά Νέα, Βραδυνή, Έθνος. Ελεύθερον Βήμα, Εστία, Καθημερινή, Νέος Κόσμος, 
φύλλα από 24 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 1933. 



εκλογών, αλλά και ανάπτυξης γενικότερα μίας εθνικιστικής κίνησης που θα προωθούσε την 
οργάνωση του τοπικού φασισμού κατά το πρότυπο των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών1777

Στα μέρη εκτός Θεσσαλονίκης με παραρτήματα της ΕΕΕ, σημειώνονταν συμπλοκές 
με τους κομμουνιστές. Παρελάσεις των τριεψιλιτών και αλκίμων κατέληγαν σε εκτεταμένες 
συγκρούσεις. Οι αρχές προσέφεραν κάλυψη στην οργάνωση και ασκούσαν δικαστικές 
διώξεις κατά κομμουνιστών. Τριεψιλίτες εισέβαλλαν σε αντίπαλους χώρους και προξενούσαν 
φθορές. Σε συγκεντρώσεις αυτών, παρίσταντο στρατιωτικοί και τοπικοί αξιωματούχοι. Η 
αντίδραση του δημοκρατικού χώρου παρουσιαζόταν ασθενής. Αντιστέκονταν μόνο τα 
φιλοκομμουνιστικά στοιχεία.  

.  

 
Ο φασισμός, ένα κίνημα της πόλης, κατόρθωσε να βρει ανταπόκριση σε μερικούς 

αγρότες, ατομικά στον καθένα, στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης. Οι στρατολογίες μελών στα 
μεγάλα χωριά, Ασβεστοχώριον, Χορτιάτη, Καπουτζήδες [Πυλαία], Επανωμή, Τρίλοφο, 
Βασιλικά, Γαλάτιστα, επεκτάθηκαν σε μικρότερα μέρη, τη Νέα Μηχανιώνα, Νέα Ραιδεστό 
και αλλού. Ευάριθμοι, προκαλούσαν ωστόσο δυσανάλογο θόρυβο στις τοπικές κοινωνίες, με 
φωνασκίες, απειλές. Μετά από οινοποσίες έκαναν αισθητή την παρουσία του φασισμού με 
φραστικές επιθέσεις, πιο αραιά άσκηση βίας. Το 1933, με τις φασιστικές εξτρεμιστικές 
ενέργειες σε έξαρση, φωνές στο Αγροτικό Κόμμα ζητούσαν την οργάνωση στρατιωτικής 
άμυνας. Επισημάνθηκε, σε μία περίσταση, ότι υφίστατο οργανωτικό κενό, για το οποίο δεν 
υπήρχε σαφής πρόβλεψη στο  καταστατικό .  Η εν λόγω αδυναμία τέθηκε προς συζήτηση σε 
περιφερειακή σύσκεψη στην Επανωμή, όπου διατυπώθηκε υπόδειξη για υπέρβαση του 
προβλήματος. Η λύση που προτεινόταν ήταν «... να οργανωθούν παράπλευρα στα 
παραρτήματα που βρίσκονται σε κάθε χωργιό και αγροτικές Νεολαίες, που θα γίνουν οι 
πράσινοι φρουροί του Κόμματος και που θα είναι σε θέση να παλέψουν στήθος με στήθος 
ενάντια στον πόλεμο που κήρυξε η κεφαλαιοκρατία». Με τη οργάνωση των πράσινων 
αγροτικών νεολαιών στρατιωτικά, θα μπορούσε –σύμφωνα με τις υποδείξεις– να 
αντιμετωπισθεί η φασιστική κίνηση των χαλυβδοκράνων της οργάνωσης Τρία Έψιλον 
(ΕΕΕ)1778

 
. 

Η ΕΕΕ επιδίωξε σχέσεις με φασιστικά κινήματα της Ευρώπης που αναπαρήγαγαν τη 
ρητορική κατά του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος και της διαφθοράς, τον 
αντικομμουνισμό, τον αντισημιτισμό, τις βίαιες μεθόδους δράσης. Αποκατέστησε επαφή με 
τη ρουμανική Σιδηρά Φρουρά (Garda de Fier), παραστρατιωτικού πολιτικού κλάδου της 
Λεγεώνας του Αρχάγγελου Μιχαήλ (Legiunea Arhanghelului Mihail) υπό την ηγεσία του 
Corneliu Codreanu, κινούμενου εναντίον του κομμουνισμού και του ιουδαϊκού καπιταλισμού 
σε σύνδεση με την ορθόδοξη εκκλησία της Ρουμανίας1779

                                                      
1777 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 25-6-1933. 

. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, η 
ΕΕΕ, στη φάση αύξησης του παρεμβατικού βάρους της, υπέπεσε στο σφάλμα να εκτιμήσει 
ότι είχε τη δυνατότητα αυτονόμησης από τους υψηλούς πάτρωνες (βενιζελικούς και λαϊκό 
κόμμα). Αναπτύχθηκαν κεντρόφυγες τάσεις. Το Φεβρουάριο 1934, η Εθνική Ένωσις 
Υποδηματεργατών ανακοίνωσε ότι, συνεχίζοντας την παλαιότερη γραμμή της, τασσόταν στο 
πλευρό της ΕΕΕ ως σωματειακής οργάνωσης, αποδοκιμάζοντας το περί τον Κοσμίδη κόμμα 

1778 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, Φάκελλος Εκτελ. Επιτροπής, Γεώργ. Τσιώνης -Δ.Σ. 
Τμήματος Θεσ/νίκης, «Για το κρέμνησμα της κεφαλεοκρατίας. Ανάγκη στρατιωτικής 
οργάνωσις του Αγρ. Κόμματος», 3 pp. (χειρόγραφο). 
1779 Cf. Armin Heinen, Die Legion "Erzengel Michael" in Rumänien. Soziale Bewegung und 
politische Organisation: Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, R. 
Oldenbourg Verlag, München 1986, pp. 130-205. Francisco Veiga, La Místíca del 
ultranacionalismo (Historia de la Guardia de Hierro), Rumania, 1919-1941, Publiocacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1989, pp. 76-142. Codréanu et la Garde 
de fer. Le nationalisme roumain entre 1936 et 1940 vu par la presse de l'époque, textes 
choisis et présentés par Agathon, avec la collab. de Vulfran Mory, Publication du Cercle 
franco-hispanique, Paris 1991, p. 58. Franz W. Seidler, Die Kollaboration, 1939-1945, 
Herbig, München-Berlin 1995, pp. 100-102. 



της ΕΕΕ. Το κόμμα αυτό ούτε πρόγραμμα είχε ούτε μπορούσε ο αρχηγός του να θεωρηθεί 
σοβαρά «αναμορφωτής της Ελλάδος», όπως ήθελε να εμφανίζεται1780. Ομοίως, η Εθνική 
Ένωσις Υδατεργατών κατέστησε γνωστό ότι αποκήρυττε το περί τον Κοσμίδη κομματικό 
συγκρότημα της ΕΕΕ, που καταρράκωσε τίμιους και ηθικούς αγώνες μίας εξαετίας, και 
ακολουθούσε πιστά την ΕΕΕ, τη μοναδική οργάνωση συνεχιστή του εθνικού έργου που προς 
στιγμή είχε διακοπεί1781. Η ΕΕΕ γνώρισε απανωτές εκλογικές απογοητεύσεις στις δημοτικές 
και κοινοβουλευτικές εκλογές1782

 

 και, από τις αρχές του 1935, εξαφανίσθηκε από την 
ειδησεογραφία. 

 
6.2.1.7.3. Δικτατορία. 
 
 
Με την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, η ΕΕΕ επανέκαμψε, αλλά 

δεν μπορούσε πλέον να παράγει πολιτική. Ο αντισημιτισμός ήταν εκτός ατζέντας. Στις 16 
Αυγούστου 1936, έγινε στο Λευκό Πύργο τελετή καταστροφής δια πυρός των 
κατασχεθέντων στη Θεσσαλονίκη κομμουνιστικών βιβλίων και περιοδικών. Σύμφωνα με 
διαταγή του Γ΄ Σώματος Στρατού, τα βιβλία, μερίμνη της αστυνομικής διεύθυνσης, 
μεταφέρθηκαν στον τόπο της τελετής, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία τα ράντισε με βενζίνη. 
Συγκεντρώθηκαν επί τόπου οι αρμόδιες αρχές και αντιπρόσωποι των εθνικιστικών 
οργανώσεων «καθώς και πλήθος κόσμου». Εκ μέρους της Εθνικής Παμφοιτητικής Νεολαίας 
ομίλησε ο φοιτητής Παναγιωτόπουλος αρχικά εναντίον του κομμουνισμού και στη συνέχεια 
κατά του εβραϊσμού τονίζοντας ότι ο Μαρξ ήταν Εβραίος. Επενέβη ο υποδιευθυντής της 
αστυνομίας και τόνισε στο ρήτορα ότι ξέφυγε από το θέμα. Στη συνέχεια ο Σαρρής έβαλε 
φωτιά στο σωρό των κομμουνιστικών βιβλίων. Μετά την καύση, έψαλαν τον εθνικό ύμνο1783

Πολιτικοί άνδρες είχαν δείξει, στο παρελθόν, φιλοφασιστικές τάσεις, μεταξύ αυτών 
οι στρατηγοί Νικόλαος Πλαστήρας, Θεόδωρος Πάγκαλος, Γεώργιος Κονδύλης, με ανάπτυξη 
αντίστοιχων πολιτικών επιλογών

. 

1784. Επί στρατηγού Ιωάννη Μεταξά, προσφέρθηκε δι’ 
επιβολής ένα ολοκληρωμένο ιδεολογικό σύστημα. Ο Γεώργιος Μαντζούφας (δημοσιογράφος, 
γαμπρός του Μεταξά), υπεύθυνος της προπαγάνδας, έλεγε, το 1939, ότι το ελληνικό κράτος 
δεν ήταν ολοκληρωτικό ούτε εθνικοσοσιαλιστικό, αλλά μία άμεση εθνική δημοκρατία, μία 
λαοκρατία1785. Η απόπειρα του καθεστώτος να προσελκύσει το λαό με ομοειδή φληναφήματα 
έπεσε στο κενό. Ο πνευματικός κόσμος, στην πλειοψηφία των μελών του, αντιστάθηκε. 
Ενδεικτικά ήταν τα γεγονότα της επίσκεψης του Ζαν Ζαι, υπουργού εθνικής παιδείας στη 
γαλλική κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων1786

                                                      
1780 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-2-1934. 

, ο οποίος ήλθε στην Ελλάδα από τις 15 έως 
20 Απριλίου 1937 για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος του αθηναϊκού πανεπιστημίου. 
Επιτροπή φοιτητών τοιχοκόλλησε, «αδεία της συγκλήτου», πρόσκληση των φίλων της 

1781 Ibid., 10-2-1934. 
1782 Cf. Χονδροματίδης, Η Μαύρη σκιά..., op. cit., pp. 18-19. 
1783 Cf. Μακεδονία, 17-8-1936. 
1784 Cf. Σπύρος Μαρκέτος, Πώς φίλησα τον Μουσσολίνι! Τα πρώτα βήματα του ελληνικού 
φασισμού, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, p. 303. 
1785 Για σχετικές απόψεις, cf. Jerzy W. Borejsza, Il fascismo e l'Europa orientale. Dalla 
propaganda all'aggressione, G. Laterza, Roma 1981, p. 204. 
1786 Ήταν Εβραίος, διανοούμενος με όραμα για την παιδεία όπως αποκάλυπτε η σκέψη του 
(cf. για παράδειγμα, Jean Zay, La réforme de l’enseignement, Les Editions rationalistes, Paris 
1938, 27 pp.). Του επιφύλαξαν τη χειρότερη τύχη. «Υπουργός, του εμπιστεύθηκαν τη 
νεολαία. Ωραία υπόθεση! Μέσω της νεολαίας, κτυπάνε την οικογένεια, αυτή την άλλη 
αντιδραστική δύναμη με την οποία ο ομόθρησκός του, Μπλουμ [Léon Blum, πρωθυπουργός 
του Λαϊκού Μετώπου], είχε ήδη ασχοληθεί.», cf. Carnets secrets de Jean Zay (de Munich à 
la guerre), publiés et commentés par Philippe Henriot, Les Editions de France, Paris 1942, p. 
II. 



Γαλλίας για συγκέντρωση προς τιμήν του υπουργού1787. Στις 15 Απριλίου 1937 πάνω από 
χίλιοι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και επευφήμησαν 
τον υπουργό1788. Ήχοι παραφωνίας από φοιτητές που τον υποδέχθηκαν με σύνθημα «Ζήτω το 
Λαϊκό Μέτωπο», επίσης από διανοουμένους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην απουσία 
ελευθεριών, αποδόθηκαν σε νοσταλγία της εποχής της ασύδοτης κομμουνιστικής 
προπαγάνδας, όταν τα καπρίτσια του εκλογικού συστήματος είχαν θέσει τους κομμουνιστές 
βουλευτές σε ρόλο διαιτητή μεταξύ των αστικών κομμάτων1789. Η εφημερίδα L’Humanité του 
γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος είχε μία μόνο ανταπόκριση από την Αθήνα, με 
προσεκτικά σχόλια –χωρίς νύξεις για το ελληνικό καθεστώς–, αναφέροντας ότι ο υπουργός 
αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν μετέβη στη 
Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο (σε αυτό το σημείο, μνημονευόταν με 
σιβυλλικό τρόπο η υποδοχή του από εκατοντάδες φοιτητές στο προαύλιο με επευφημίες 
«Ζήτω η Γαλλία»), τους τάφους των στρατιωτών του γαλλικού στρατού του Πρώτου 
Παγκόσμιου Πολέμου (στα περίχωρα της πόλης, στο δρόμο προς Γεωργική Σχολή) και τα 
γαλλικά σχολεία1790

Η προπαγάνδα προς τον αγροτικό κόσμο επέλεξε προνομιακά πεδία την καταδίκη 
του κομμουνισμού, τη σύνδεση της βασιλικής οικογένειας με τις ιστορικές παραδόσεις. 
Εναντίον των μπολσεβίκων και του σοβιετικού κράτους, απαριθμούνταν τα εγκλήματα κατά 
της αγροτικής ιδιοκτησίας [ένταξη όλων των ιδιωτικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα 
συνεταιριστικά κολχόζ και κρατικά σοβχόζ], η απαγόρευση χρήσης των εργαλείων για 
ιδιωτική εργασία [κοινωνικοποίηση και κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής]. 

. 

 
 
6.2.2. Ριζοσπαστικοί πολιτικοί σχηματισμοί.  
 
 
6.2.2.1. Αγροτιστές, σοσιαλιστές. 
 
 
Κατά τον εκκεφαλαιοκρατισμό της γεωργικής οικονομίας, η εξέλιξη κατάργησης του 

τσιφλικάδικου τρόπου παραγωγής και του τιμαριωτικού ζυγού των προεστών 
(τσορμπατζήδες) ήταν χωρίς επιστροφή. Αντενέργειες, αρχικώς, των γαιοκτημόνων είχαν 
στήριξη στα πολιτικά κόμματα, στα οποία αυτοί κατανεμήθηκαν και προσκολλήθηκαν ώστε 
να παραμείνουν κύριο ι της τοκογλυφικής πίστης,  των γαιών και βοσκών.  Η σύγκρουση με 
τους ατομικούς παραγωγούς εξελίχθηκε με οξύτητα στην περίπτωση του χωριού Επανωμή, 
νοτίως της πόλεως Θεσσαλονίκης, όπου ο νομογεωπόνος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Μαλούχος, άτομο προοδευτικό (είχε, όπως αναφέραμε, μαρξιστική ιδεολογική αφετηρία), 
βοήθησε τους αγρότες να συμπήξουν συνεταιρισμό και να διεκδικήσουν πιστώσεις, γη και 
βοσκές, με δεύτερο βήμα την ίδρυση ομοσπονδίας γεωργικών συνεταιρισμών. Η στρατηγική 
των γαιοκτημόνων στράφηκε στην τοποθέτηση ημετέρων στη διοίκηση των συνεταιριστικών 
οργανώσεων ώστε να τις ελέγχουν. Με τους πανίσχυρους βενιζελικούς προστάτες στο 
πλευρό, επηρέασαν τη γενική διοίκηση Μακεδονίας για διευθετήσεις (οριστικούς τίτλους 
ιδιοκτησίας, νομική αναγνώριση) εις βάρος των χωρικών της Επανωμής. Τα κόμματα –ιδίως 
του Αλ. Παπαναστασίου– προσέτρεξαν για να θέσουν υπό την επιρροή τους τις 
συνεταιριστικές ομάδες1791

                                                      
1787 Cf. Αθηναϊκά Νέα, 15-4-1937. 

. Μέσα από το κίνημα, αναπήδησε η πολιτική τάση των 
αγροτιστών και η ανάδειξη προσώπων όπως ο Αθανάσιος Τανούλας, από το γειτονικό χωριό 
Τρίλοφος, για την υποστήριξη του εγχειρήματος ενώπιον των κυβερνώντων και των κέντρων 
λήψης αποφάσεων. Η κρατική τακτική προς όφελος των γαιοκτημόνων και για τον 
εκχρηματισμό της αγροτικής οικονομίας εις βάρος του αγροτικού εισοδήματος έδωσε ώθηση 

1788 Cf. Καθημερινή, 16-4-1937. 
1789 Cf. Εστία, 22-4-1937, «Η Αλήθεια», ανυπόγραφο. 
1790 Cf. L’Humanité (Paris), 22-4-1937. 
1791 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., pp. 164-166. 



στις προσπάθειες των αγροτιστών και σοσιαλιστών –χώρων στους οποίους οι ταυτότητες 
πολλών στελεχών συμπλέκονταν– να προσελκύσουν οπαδούς στη σωματειακή και 
κοινοβουλευτική δράση. 

 
 
6.2.2.1.1. Το αγροτιστικό κίνημα. 
 
 
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δύναμη που παρουσιάσθηκε στην περιοχή 

ήταν, εκτός από τον κομμουνισμό, ο αγροτισμός. Λαϊκιστικά κινήματα, εχθρικά προς τους 
κομμουνιστές και προς τα αστικά κόμματα των πόλεων, προσήλκυσαν χωρικούς.  

Στην Ελλάδα, τόπο με σύντομη προϊστορία στον αγροτισμό1792, ένα αξιόλογο 
πολιτικό κίνημα δεν υπήρχε μετά τον πόλεμο1793. Πρώιμες αγροτικές κινήσεις1794

 

 
δημιούργησαν ρεύμα, το οποίο κατέληξε, το 1922, στη σύγκληση αγροτικού συνεδρίου. 

 
6.2.2.1.1.1. Κομματικά, εσωκομματικά. 
 
 
Στο Πρώτον Πανελλήνιον Αγροτικόν Συνέδριον, στις 22 Ιανουαρίου 1922 στην 

Αθήνα, οι σύνεδροι ανήκαν σε όλες τις τάσεις εκτός από τη φιλοκομμουνιστική. Το συνέδριο 
απέρριψε την κομμουνιστική θέση (υποχρεωτική κατάσχεση κάθε γαιοκτησίας χωρίς 
αποζημίωση) και έθεσε στόχο την απαλλοτρίωση των ιδιωτικών γαιών και μοναστηριακών 
γαιών με λογικό αντίτιμο. Εκδηλώθηκαν οξείες επιθέσεις εναντίον της εκκλησιαστικής 
περιουσίας και των απέραντων ιδιοκτησιών του όρους Άθωνος1795. Το modus operandi που 
προκρίθηκε ήταν η δημιουργία αγροτικών συνδέσμων σε κάθε χωριό , από τους οποίους θα 
προερχόταν, σε επόμενο στάδιο, ένα αγροτικό κόμμα1796

                                                      
1792 Στις εκλογές στις 6 Μαρτίου 1910, οι 46 από τις 48 έδρες της Θεσσαλίας καταλήφθηκαν 
από αγροτικούς υποψηφίους με το σύνθημα της απαλλοτρίωσης. Από αυτούς, 5 
συνεργάζονταν στενά με τους Κοινωνιολόγους (cf. Stavros L. Mariadis, Die Entwicklung der 
Agrarfrage in Griechenland seit Entstehung des neugriechischen Staates [1821] bis zum 
zweiten Weltkrieg und ihre Einflusse auf das Wirtschafts- und Sozialleben, Dissertation, 
Bonn, 1966, pp. 98-128, 202-205. Σταύρος Μαριάδης, «Τα αγροτικά πολιτικά κόμματα στην 
Ελλάδα», Θεσσαλονίκη [Θεσσαλονίκη], 4 έως 7-10-1978). Ο Βενιζέλος στις εκλογές στις 28 
Νοεμβρίου 1910 συνεργάσθηκε με τους αγροτικούς, αλλά πήρε μόνο 2 βουλευτές (cf. 
συλλογή Δάγκα, Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό, 1945, p. 
5). 

. Οι αποφάσεις αποτέλεσαν τη βάση 
για τη σύνταξη των καταστατικών νεοϊδρυθέντων σωματείων, των Αγροτικών Πολιτικών 
Συνδέσμων. Σε υπόδειγμα καταστατικού, που τυπώθηκε με κενά τα σημεία όπου θα 
συμπληρώνονταν κατά περίπτωση, χειρογράφως, τα στοιχεία του υπό ίδρυση συνδέσμου, 

1793 Αντίθετα, στα γειτονικά κράτη, Βουλγαρία, Κροατία, το αγροτικό κίνημα είχε 
αξιοσημείωτη παρουσία στην πολιτική σκηνή. Στη Βουλγαρία, στις εκλογές του Ιανουαρίου 
1920, επί συνόλου 742.000 εκλογέων, το αγροτικό κόμμα έλαβε 300.000 ψήφους 
(κομμουνιστές 133.000, σοσιαλιστές 50.000) [cf. DS, M 1207, Bulgarie, N° 1, Charlie 
Wilson to State Dept. - Washington, Sofia 4-2-1920, 4 pp.]. Στις εκλογές στις 22 Απριλίου 
1923, επί 1.029.580 ψήφων έλαβε 551.749 (κομμουνιστές 199.241, σοσιαλιστές 28.704 
[ibid., M 1207, Bulgarie, N° 1, Charlie Wilson προς State Dept. - Washington, Sofia 9-5-
1923, 5 pp.] 
1794 Μνημονεύονται παλαιοί αγροτιστές ο Απ. Αλεξανδρής στην περιφέρεια Καρδίτσας από 
το 1906, ο Δημήτριος Χατζηγιάννης στη Λάρισα το 1909-1912, ο δικηγόρος Σοφ. 
Τριανταφυλλίδης (cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 68). 
1795 Cf. PRO, FO286-826: D-660. Greece, 7-2-1922, The Agrarian Party, 3 pp. 
1796 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4,5-2-1922. PRO, FO286-826: D-660. Greece, 7-2-1922, 
The Agrarian Party, 3 pp.  



δηλωνόταν ότι οι σκοποί του σωματείου ήταν η πολιτική οργάνωση και μόρφωση, μακράν 
κάθε κομματισμού. Επισήμως αναγνωρίσθηκαν στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μονάχα τρεις 
σύνδεσμοι, στην Επανωμή, Βροντού και Κιλκίς. Ο Αγροτικός Πολιτικός Σύνδεσμος 
Επανωμής, ιδρυθείς τον Απρίλιο 1922, είχε 56 ιδρυτικά μέλη –στη συνέχεια έγιναν 137–. 
Εκλέχθηκε πρόεδρος ο Δημήτριος Σαμαράς, γραμματέας ο Χρήστος Γραμμένος1797. Ο 
Αγροτικός Πολιτικός Σύνδεσμος Κουντουριωτίσσης - Βροντού, με ημερομηνία ίδρυσης 14 
Μαΐου 1922, είχε 43 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο το Γεώργιο Αναγνώστου1798. Ο Αγροτικός 
Πολιτικός Σύλλογος Κιλκίς, ιδρυθείς στις 18 Σεπτεμβρίου 1926, με 18 ιδρυτικά μέλη, 
εξέλεξε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Βασιλάκο1799. Παραλλήλως προς τους αγροτικούς 
πολιτικούς συλλόγους, τον Οκτώβριο 1922 ιδρύθηκε ο Μακεδονικός Πολιτικός Αγροτικός 
Σύλλογος, με καταστατικούς σκοπούς την πολιτική δράση και τη δημιουργία αγρο τικού 
κόμματος. Είχε 35 ιδρυτικά μέλη, με πρόεδρο τον Ιωάννη Μαχίλη1800. Σύντομα 
συγκροτήθηκε διοικητική επιτροπή του αγροτικού κόμματος, στην οποία συμμετείχαν οι Σπ. 
Χασιώτης, Χρυσός Ευελπίδης, Δημήτριος Μαργέτης, Γρηγόριος Μπάμας, Αλέξανδρος 
Μέρος, Ιωάννης Καραμάνος, Χρήστος Τερζάκης, Χρήστος Βεργόπουλος. Στην εκπόνηση του 
καταστατικού και προγράμματος, έλαβε μέρος ως συντάκτης ο Αλέξανδρος Σβώλος, 
δίδοντας στα κείμενα θεωρητικές βάσεις δημοκρατικές ριζοσπαστικές, με πρόβλεψη για 
προστασία της μικρής ιδιοκτησίας1801

Μολονότι στα χαρτιά υφίστατο αγροτικό κόμμα, στην πράξη υπήρξε δυστοκία για 
την εμφάνιση αυτού ως οντότητας. Μόλις το φθινόπωρο του 1923, στις κοινοβουλευτικές 
εκλογές (16 Δεκεμβρίου 1923), εμφανίσθηκε στην πραγματικότητα το Αγροτικό Κόμμα της 
Ελλάδος (ΑΚΕ). Έλαβε περί τις 50.000 ψήφους και εξασφάλισε 4 έδρες

.  

1802

Το αγροτικό κόμμα κινήθηκε –λιγώτερο– προς την κατεύθυνση εσωτερικής 
οργάνωσης, προκρίνοντας αντ’ αυτής ένα προσανατολισμό κάλυψης ιδίως των αναγκών 
σύστασης μαζικών οργανώσεων, στις οποίες θα προσέφερε συμβουλές στρατηγικού 
χαρακτήρα. Σύλλογοι, συνεταιρισμοί, άλλες οργανώσεις προέκυψαν από τη δραστηριότητα 
των αγροτιστών. 

. 

Ως προς τον πολιτικό φορέα, στη δεκαετία 1920 διαμορφώθηκε μία 
φιλοκομμουνιστική τάση μέσα στο αγροτικό κίνημα. Κάποιοι αγροτιστές (ο γεωργός 
Απόστολος Παγκούτσος, ο δικηγόρος Νικόλαος Ματούσης) ήταν κομματικά μέλη του 
ΚΚΕ1803. Ο Δημήτριος Αβράσογλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, από τη Στενήμαχο Ανατολικής 
Ρωμυλίας, γεωπόνος (συμφοιτητής με τον Κ. Μαλούχο στην Ιταλία, μαρξιστής επίσης1804, με 
επίδειξη ιδεολογικού στίγματος σταθερότερου από το φευγαλέο του άλλου), διατελέσας 
διευθυντής για μικρό διάστημα στον οργανισμό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων, ήταν ενεργό άτομο. Αρθρογραφούσε στον τύπο από το 1921 –στο φύλλο 
Εφημερίς των Βαλκανίων του Ν. Καστρινού, ηγετικού στελέχους του πρώιμου ΚΚΕ–, 
υποστηρίζοντας τη δημιουργία αγροτικού κόμματος για να υπερασπισθούν οι χωρικοί τα 
συμφέροντά τους1805. Εξέδιδε το μηνιαίο περιοδικό Φωνή του Γεωργού. Το 1ο τεύχος 
κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο 1921, με ζητήματα για την οργάνωση ενός αγροτικού κόμματος, 
επίσης ενημέρωση για το 1ο Αγροτικό Συνέδριο όπου τέθηκε το καθήκον δημιουργίας 
αγροτικών συνδέσμων σε κάθε χωριό1806

                                                      
1797 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 353. 
Καταστατικόν, 10-4-1922, 11 pp. 

. Στο 4ο τεύχος, στις αρχές Μαρτίου 1922, υπήρχαν 

1798 Ibid., Νο 356. Καταστατικόν, 18-5-1922, 9 pp. 
1799 Ibid., Νο 740. 
1800 Ibid., Νο 374, ημερομηνία αναγνώρισης 22-10-1922. 
1801 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 69. 
1802 Ibid. 
1803 Είχαν ηγετικό ρόλο στα αιματηρά γεγονότα των Τρικάλων (2 Φεβρουαρίου 1925), 
κατόπιν διαγράφηκαν, cf. Ριζοσπάστης, 4-4-1925. Χρήστος Βραχνιάρης, Η αγροτική λαϊκή 
εξέγερση του 1925 στα Τρίκαλα, Πανόραμα, Αθήνα 1978, pp. 62-64, 84-85. 
1804 Cf. Καραβίδας, Αγροτικά..., op. cit., p. 364 
1805 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-8-1921. 
1806 Ibid., 4,5-2-1922. 



νέα σχόλια για τον αγροτισμό1807. Από τον Απρίλιο 1922 η διεύθυνση του περιοδικού δήλωσε 
ότι αυτό θα εκδιδόταν 15μερο. Το 6ο τεύχος κυκλοφόρησε στα μέσα Απριλίου 19221808. Το 
15μερο διάστημα από τεύχος σε τεύχος δεν τηρήθηκε, το τεύχος No 8-9 κυκλοφόρησε κατά 
το δεύτερο 15μερο του Ιουνίου 19221809. Έκτοτε η έκδοση του περιοδικού δεν συνεχίσθηκε. 
Ο Αβράσογλου συμμετείχε στη δημιουργία σωματείων. Τον Οκτώβριο 1922, ήταν 
συνιδρυτής στο σωματείο Μακεδονικός Πολιτικός Αγροτικός Σύλλογος για τη δημιουργία 
αγροτικού κόμματος1810, στη συνέχεια στα σωματεία Βορειοθρακικός Σύλλογος Μακεδονίας 
η Ένωσις (έτος ίδρυσης 1923), Γεωπονική Ένωσις Μακεδονίας-Θράκης (1925), Ομοσπονδία 
Βορειοθρακών (1925), Σύλλογος Στενημαχιτών (1925), για τα οποία ομιλήσαμε στο 
κεφάλαιο περί σωματειακού κινήματος. Τον Ιούλιο 1923, στην Επανωμή, λειτούργησε 
πολιτικός σύλλογος - τμήμα του ΑΚΕ [κομματική οργάνωση Επανωμής του ΑΚΕ], με 
πρωτοβουλία του Αβράσογλου και στελέχη τους Νικόλαο Χαλιάπα και Πλαστήρα. 
Παρομοίως δημιουργήθηκαν τμήματα ΑΚΕ [κομματικές οργανώσεις] σε άλλα χωριά της 
Θεσσαλονίκης1811

Οι αγροτιστές δήλωναν, το 1923, αντιβενιζελικοί (θεωρούνταν συνυπεύθυνοι της 
εσωτερικής διαίρεσης), αντιμεταξικοί (ήταν φαύλοι), αντιλαϊκοί (επρόκειτο για συνασπισμό 
προσώπων μόνο), αντικομμουνιστές (με την έννοια της αντίθεσης στη δικτατορία μίας τάξης 
επί μίας άλλης), αντίπαλοι όλων των κομμάτων

.  

1812. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής, στράφηκαν κατά των μετοχίων των μονών, όπου «στενάζουν οι αγρότες υπό 
τους μοναχούς1813» (η προσωπική επίθεση –εναντίον των μοναχών–, εσφαλμένη, απέκρυπτε 
την πραγματικότητα της παρουσίας αντιδραστικών εκκλησιαστικών κύκλων). Στις 23 και 24 
Σεπτεμβρίου 1923, στη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα Παμμακεδονικό Αγροτικό Συνέδριο 
(αγροτιστές προσκείμενοι στο ΑΚΕ). Συγκεντρώθηκαν, στην αίθουσα του Σκαίτιγκ, 500 
στελέχη αντιπρόσωποι από την Παλαιά Ελλάδα και την επαρχία. Ο Αβράσογλου του 
Μακεδονικού Αγροτικού Κόμματος [Μακεδονικός Πολιτικός Αγροτικός Σύλλογος] κήρυξε 
την έναρξη1814. Ομίλησε ο ίδιος για τα οργανωτικά, επίσης ο Σβώλος για τη διοικητική 
αποκέντρωση, ο Ευελπίδης για την αγροτική πίστη και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. 
Εγκρίθηκε ψήφισμα υπέρ της απαλλοτρίωσης των τσιφλικίων, δημιουργία αγροτικού 
κόμματος1815. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 1923 στον Αριστοτέλη Σίδερι, 
υπουργό γεωργίας, που τα αντιμετώπισε ευνοϊκά1816. Διαφορετική ήταν η κομμουνιστική 
εκδοχή για τις εργασίες και αποφάσεις του συνεδρίου. Η αστυνομία είχε εξουδετερώσει στις 
22 Σεπτεμβρίου 1923 τους συνειδητούς αντιπροσώπους, επέδραμαν από την Αθήνα οι 
Σβώλος και Ευελπίδης, το μόνο που ειπώθηκε από όλους για την πολιτική κατεύθυνση του 
αγροτικού κόμματος ήταν ότι τα αγροτικά προβλήματα θα λύνονταν όταν το κόμμα 
εισερχόταν στη βουλή, στάλθηκε τηλεγράφημα ευγνωμοσύνης προς την Επανάσταση για τα 
φιλαγροτικά μέτρα, αποφασίσθηκε η μη συνεργασία με τους κομμουνιστές1817

Στις εκλογές του Δεκεμβρίου 1923, επί 21.182 ψηφισάντων ο Αβράσογλου έλαβε, 
όπως είπαμε, 387 ψήφους

. 

1818

                                                      
1807 Ibid., 5-3-1922. 

. Μέσα σε νεφελώδες σκηνικό αντιθέσεων, σε συνεδρίαση στις 
26 Φεβρουαρίου 1924 του έκτακτου συμβουλίου της αγροτικής ομάδας Μακεδονίας 
[Μακεδονικός Πολιτικός Αγροτικός Σύλλογος] οι παρόντες ενέκριναν απόφαση για 
συνεργασία με το κομμουνιστικό κόμμα [ΣΕΚΕ(κ)] και υλοποίηση του συνθήματος του 

1808 Ibid., 14-4-1922. 
1809 Ibid., 24-6-1922. 
1810 Ibid., 2-1-1923. 
1811 Cf. Αγροτική Σημαία, όργανο του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος [ΑΚΕ], (Αθήνα), 21,28-
7-1923. 
1812 Ibid., 11-8-1923. 
1813 Ibid., 27-5-1923. 
1814 Ibid., 29-9-1923. 
1815 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24,25-9-1923. Ριζοσπάστης, 29-9-1923. 
1816 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-10-1923. 
1817 Cf. Ριζοσπάστης, 29-9-1923. 
1818 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 20-12-1923. 



σοσιαλισμού και της εργατοαγροτικής κυβέρνησης, αποκήρυξαν το πρόγραμμα του ΑΚΕ, με 
προγραμματισμό εκπόνησης νέου, και προχώρησαν στην εκλογή κεντρικής εκτελεστικής 
επιτροπής. Υπέγραφαν οι Αβράσογλου, Χρήστος Βασματζίδης, Νίκος Καστρινός, Θ. 
Αργυριάδης, Χρήστος Βορδονάς [Βορδωνάς]1819. Στο δημοψήφισμα για το πολιτειακό, ο 
Αβράσογλου συμμετείχε ως ομιλητής στην εργατοαγροτική συγκέντρωση στις 6 Απριλίου 
1924 στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο με διοργανωτές τους κομμουνιστές, που 
μνημονεύσαμε1820. Στο Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο του Μαΐου 1924, ο Χρήστος 
Βασματζίδης, διευθυντής της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, 
ανήγγειλε ότι είχε δημιουργηθεί μία αγροτική πολιτική ομάδα, που, μαζί με τους 
συνεταιρισμούς της δύναμης της ομοσπονδίας, αποκήρυξαν τους αυτοτιτλοφορούμενους 
ηγέτες του αγροτικού αγώνα και προέκριναν ως λύση την ένωση των ανοργάνωτων αγροτών 
με τους φυσικούς συμμάχους τους, τους σκλάβους των πόλεων, τους εργάτες. «Το δίκιο δεν 
χαρίζεται αλλά παίρνεται με γροθιά»1821. Στο Τμήμα Θεσσαλονίκης [οργάνωση πόλης] του 
κομμουνιστικού κόμματος [ΣΕΚΕ(κ)], κατά τις εργασίες την εβδομάδα από τις 18 έως τις 23 
Μαρτίου 1924, παρόντος του αντιπροσώπου της κεντρικής επιτροπής του κόμματος 
Σεραφείμ Μάξιμου (συζητήθηκαν η έκθεση δράσης του γραμματέα του Τμήματος, Δημ. 
Γιώτα, το ζήτημα της διάδοσης της εφημερίδας Ριζοσπάστης, η ρύθμιση των χρεών της 
οργάνωσης, η πολιτική κατάσταση μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τους 
δημοκρατικούς, ο καθορισμός της στάσης της οργάνωσης), ανακοινώθηκε η απόφαση της 
κεντρικής επιτροπής να γίνει δεκτή η συνεργασία της οργάνωσης με το αγροτικό κόμμα, με 
τον όρο της μη ανάμειξης προσώπων ξένων προς τους αγρότες ή μεγαλοκτηματιών. 
Πραγματοποιήθηκε κατόπιν μικτή σύσκεψη με τα στελέχη του Μακεδονικού Αγροτικού 
Κόμματος και έγινε δεκτός ο όρος1822

Οι οδηγούμενες προς κομμουνιστική ενσωμάτωση αγροτιστικές εξελίξεις 
ανατράπηκαν από δύο παράγοντες, τη δικτατορία Παγκάλου, με περιστολή των ελευθεριών, 
και την προβολή προσώπων με συνδικαλιστικές και πολιτικές ικανότητες. Από αυτούς, ο 
Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, γεννηθείς στο Kαρς στον Καύκασο το 1895, είχε έλθει με τους 
πρόσφυγες, σε ηλικία 23 ετών, στο χωριό Κούσοβο [Κοκκινιά] περιφέρειας Κιλκίς. Ο 
Αθανάσιος Τανούλας, μέλος οικογένειας γηγενών καλλιεργητών στο χωριό Ζουμπάτες 
[Τρίλοφος] Θεσσαλονίκης, πρωτοεμφανίσθηκε στο κίνημα αργά (σε ηλικία 30 ετών

. 

1823), με 
τη συμμετοχή του στην ιδρυτική συνέλευση της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Μακεδονίας στις 12 Αυγούστου 1923, κατά την οποία εκλέχθηκε μέλος του οργάνου 
διοίκησης1824

Η περίοδος της δικτατορίας Παγκάλου (25 Ιουνίου 1925 έως 22 Αυγούστου 1926) 
αποτέλεσε σημείο καμπής. Στο αμφίσημο πολιτικό περιβάλλον (υφίσταντο πολιτικά 
κόμματα, χωρίς κοινοβούλιο), το Αγροτικόν Κόμμα παρέπαιε. Οι αγροτιστές συνδικαλιστές 
προσπάθησαν να περισώσουν σε παμμακεδονική κλίμακα την αγροτική υποστήριξη στο 
κόμμα τους, ιδρύοντας, στις 2 Δεκεμβρίου 1925, ένα όργανο μη τοπικό. Δόθηκε στο 
σωματείο ο τίτλος Αγροτική Ένωσις Μακεδονίας-Θράκης. Οι καταστατικοί σκοποί ήταν η 
πρόνοια για τα συμφέροντα των χωρικών, η διανομή των τσιφλικίων, μοναστηριακών γαιών 
και εθνικών γαιών, η λαϊκή αυτοδιοίκηση. Η ιδρυτική συνέλευση έλαβε χώρα στη 
Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου 1925, με συμμετοχές από την περιοχή Θεσσαλονίκης, 
Φλωρίνης, Κοζάνης, Κιλκίς, Έβρου. Υπέγραψαν ως ιδρυτές οι Παντελεήμων Μανδρατζής, 
Βλαδίμηρος Αντωνιάδης, Ισαάκ Κοσκοσσάς, Παναγιώτης Φαχαντίδης, Στυλιανός Αλμετίδης, 
Ιωσήφ Παπαγιαννίδης, Παύλος Τσάτσας, Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, 
Αλέξανδρος Γρηγοριάδης, Χαρίτων Παυλίδης, Διονύσιος Τσαουλίδης, Ιωάννης 

. 

                                                      
1819 Cf. Ριζοσπάστης, 1-3-1924. 
1820 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 6,7-4-1924. Μακεδονικά Νέα, 6,7-4-1924. 
1821 Cf. Ριζοσπάστης, 20-5-1924. 
1822 Ibid., 25-3-1924. 
1823 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, Φάκελλος προσωπικός - Τανούλας 1931, Ελληνική 
Δημοκρατία - Κοινότης Τριλόφου, Πιστοποιητικόν, Εν Τριλόφω τη 3η Απριλίου 1928, 1 p. 
(χειρόγραφο). 
1824 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-8-1923. 



Μαυροκεφαλίδης, Αριστείδης Χανταβαρίδης, Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Χρήστος Χρυσόπουλος, 
Γρηγόριος Χρυσόπουλος. Στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο ήταν οι Παντελεήμων 
Μανδρατζής, Παύλος Τσάτσας, Γεώργιος Ιωαννίδης, Χαρίτων Παυλίδης, Ιωάννης 
Παπαδόπουλος1825. Τον Ιούνιο 1926, μετά από συσκέψεις, οι παράγοντες του κόμματος 
εξέλεξαν 6μελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή (Δ. Αβράσογλου, Γρηγόριος Τηληκίδης, 
Παντελεήμων Μανδρατζής, Γεώργιος Ιωαννίδης, Βασίλειος Βασιλικός, Φ. Φλώρος)1826

Μετά την πτώση της δικτατορίας, οι κοινοβουλευτικές εκλογές (7 Νοεμβρίου 1926) 
λειτούργησαν ως λυδία λίθος, καθώς τα στελέχη αγροτιστές κινήθηκαν ανάλογα με τις 
ιδεολογικές προτιμήσεις τους και πολιτικές σκοπιμότητες. Σε σύσκεψη στελεχών του 
κόμματος, στις 26 Σεπτεμβρίου 1926, και της διοικητικής επιτροπής στις 27 Σεπτεμβρίου, ο 
Τανούλας και άλλοι διευκρίνισαν ότι θα συμπράξουν με διαφορετικά κόμματα

.  

1827. 
Καταγράφηκαν διαφωνίες και συσσωματώσεις στη Μακεδονία και Θεσσαλία (Απόστολος 
Παγκούτσος, Σ. Ανθρακόπουλος, Αλέξ. Μέρος)1828. Το κόμμα υπέστη διάσπαση, αφ’ ενός 
στην ομάδα των Αβράσογλου, Μπάμα, Ευελπίδη, που κράτησαν τη σφραγίδα, αφ’ ετέρου 
στην παράταξη υπό το Σπ. Χασιώτη. Οι Δημήτριος Χατζηγιάννης, Παγκούτσος, Μέρος, 
Διονύσιος Κουκουρίκος, Αθανάσιος Ζουναλής συγκρότησαν, στα Τρίκαλα, το Αγροτικόν 
Ριζοσπαστικόν Κόμμα1829. Στις εκλογές, οι τρεις ομάδες κατήλθαν με ισάριθμα αγροτικά 
κόμματα. Εάν συνυπολογίζονταν άλλα κόμματα, όπως η Δημοκρατική Ένωσις (Αλ. 
Παπαναστασίου) ή η Σοσιαλιστική Εργατοαγροτική και Προσφυγική Παράταξις (Ιωάννης 
Πασαλίδης) ή το Ενιαίον Μέτωπον Εργατών Αγροτών και Προσφύγων (εκλογική πλατφόρμα 
του ΚΚΕ), που διεκδικούσαν και αυτά την εκπροσώπηση του αγροτικού χώρου, εμφανιζόταν 
μία αγροτική πολυδιάσπαση. Στον Άρειο Πάγο έλεγαν, σχετικά, ότι «… περισσότερα 
Αλέτρια έχουν κατατεθεί ως εμβλήματα, παρ’ όσα υπάρχουν πραγματικά.1830» Οι ψήφοι 
μοιράσθηκαν. Το επίσημο Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος έλαβε 28.318 ψήφους, επί συνόλου 
962.304 ψηφισάντων εκλογέων (αναλογία 2,95%)1831. Στην περίπτωση της εκλογικής 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης, επί 67.559 ψηφισάντων, έλαβαν το Αγροτικόν Κόμμα 723 (Αθ. 
Τανούλας 233, Θωμάς Σλιώμης 228, Αντώνιος Λεονάρδος 192, Παντελ. Μανδρατζής 166, 
Ηλ. Παρταφύλας 107, Γ. Ιωαννίδης 106, Χρ. Σπυριδωνίδης 65), η Δημοκρατική Ένωσις 
3.615, η Σοσιαλιστική Εργατοαγροτική και Προσφυγική Παράταξις 824, το Αγροτικόν 
Ριζοσπαστικόν Κόμμα 6901832. Σε πανελλήνια κλίμακα εκλέχθηκαν βουλευτές μόνο 5 
αγροτικοί υποψήφιοι, οι Σπ. Χασιώτης και Αλέξ. Μέρος (εκλεγέντες με τη Δημοκρατική 
Ένωση) και οι Φίλιππος Δραγούμης, Δ. Χαβίνης, Μ. Τσαρλαπάς1833. Ο Τανούλας απέδωσε 
την αποτυχία στις συκοφαντίες, που διέδιδαν τα αντίπαλα κόμματα για κομμουνιστικές 
διαθέσεις του Αγροτικού Κόμματος1834, επίσης στην έλλειψη οργανωτικής δομής ανάλογης 
σε αποτελεσματικότητα προς την κομμουνιστική1835

Το Τρίτο Αγροτικό Συνέδριο, στις 24 έως 28 Μαρτίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, 
συγκέντρωσε αγροτιστές πολλών οργανώσεων

. 

1836

                                                      
1825 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, No 670. 
Καταστατικόν, 5-12-1925, 10 pp. 

. Έντυπο καταστατικό του ΑΚΕ τυπώθηκε 
και μο ιράσθηκε.  Σύμφωνα με τις διατάξεις το υ, το  κό μμα είχε προ σωρινή έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Στη σφραγίδα του ήταν χαραγμένο ως έμβλημα το άροτρο και ημερομηνία 

1826 Cf. Μακεδονικά Νέα, 14-6-1926. 
1827 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27,28-9-1926. 
1828 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 71. Οι διαφορές ήταν 
έκδηλες στο Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο, τον Ιούλιο 1927 (ibid.). 
1829 Ibid., p. 74. Οι ίδιοι συγκάλεσαν το Β΄ Συνέδριο, το Δεκέμβριο 1927 (ibid.). 
1830 Cf. Αγροτική Ελλάς (Αθήνα), Νο 21, 24-10-1926, p. 1, «Η προδοσία της αγροτικής ιδέας». 
1831 Cf. Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις..., op. cit., p. 558.  
1832 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-11-1926. Μακεδονικά Νέα, 14-11-1926. 
1833 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 75.  
1834 Cf. Αγροτική Ελλάς, Νο 29, 2-1-1927, p. 1, « Ο αγροτισμός κατά τας εκλογάς». 
1835 Ibid., Νο 27, 12-12-1926, p. 3, «Τα αποτελέσματα των εκλογών από αγροτικής απόψεως». 
Ibid., Νο 32, 23-1-1927, p. 2, «Η γνώμη του κ. Λ. Τσικλητήρα». 
1836 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24 ως 28-3-1928. 



ίδρυσης το 19221837. Αυτό το διάστημα, η δράση των αγροτιστών στράφηκε ιδίως στο δίαυλο 
των αγροτικών φορέων, τη δημιουργία Αγροτικών Πολιτικών Συλλόγων για την προώθηση 
των συμφερόντων των χωρικών και εκλογή στελεχών στο κοινοβούλιο και τη γερουσία1838

Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928, δεν επέτυχε κανένας αγροτικός υποψήφιος. 
Το επίσημο Αγροτικόν Κόμμα (ΑΚΕ) έλαβε 17.042 ψήφους (1,68%)

. 

1839. Ο Αθ. Τανούλας, 
επάγγελμα γεωργός, κατήλθε ως συνεργαζόμενος στο συνδυασμό των Προοδευτικών 
(επικεφαλής Μ. Κύρκος)1840 και πήρε 883 ψήφους. Ο Κύρκος έλαβε 6841841

Στο εκλογικό αποτέλεσμα, παρεμβλήθηκε, ως παράμετρος αρνητική για τους 
αγροτιστές, ο ελιγμός του Παπαναστασίου προς τον αγροτισμό (αλλαγή της ονομασίας της 
Δημοκρατικής Ενώσεως, υπό την ηγεσία του, σε Αγροτοεργατικόν Κόμμα και εκλογική 
κάθοδος με επίδοση 68,278 ψήφους –αναλογία 6,71%–). Εάν θελήσουμε να αποδώσουμε 
στον Παπαναστασίου την ιδιότητα του αγροτιστή (ασχοληθήκαμε, σε άλλο σημείο της 
παρούσας μελέτης, με τις καθαυτό ιδιότητές του, ως οργανικού διανοουμένου της τάξης του, 
αστού δημοκράτη, ιδεαλιστή, αντικομμουνιστή), το σχόλιο είναι ότι, στην απόπειρα των 
στελεχών του ΑΚΕ να αναγορεύσουν το κόμμα τους σε εκφραστή των ταξικών συμφερόντων 
των χωρικών, το Αγροτοεργατικό Κόμμα παρενέβη σαν σφήνα στην εξέλιξη της 
συνειδητοποίησης των ακροατών τους και ανέκοψε την εκλογική διεύρυνση. Έγινε 
εκμετάλλευση του γεγονότος ότι υφίστατο ιστορική σχέση με το αγροτικό κίνημα, ότι ως 
πρόδρομος των αγροτιστών θα μπορούσε να θεωρηθεί η ομάδα των Κοινωνιολόγων με 
συμμετέχοντα τον Αλ. Παπαναστασίου. Με την κινητοποίηση των μέσων διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης (τύπος, προπαγάνδα) για την επιβολή του Παπαναστασίου ως εκπροσώπου 
του ελληνικού αγροτικού κινήματος, αναγνωρίσθηκε αυτός διεθνώς (αν και δεν ωφελήθηκε 
κοινοβουλευτικά, με τα εκλογικά ποσοστά του Αγροτοεργατικού Κόμματος σε κίνηση 
κατωφερική, το 1929 6,58%, 1932 5,89%, 1933 4,16%, 1936 [συνασπισμός με το 
Προοδευτικό Κόμμα και το Γεώργιο Παπανδρέου] 4,21%). Το 1930, αναγνώριζε την κρίση 
στη γεωργία, με ορατό κίνδυνο εξέγερσης των χωρικών που υπέφεραν, συμπληρώνοντας ότι 
οι αγροτιστές του ΑΚΕ εκμεταλλεύονταν τη δυστυχία με συστάσεις προς τους γεωργούς να 
μη πληρώνουν τα χρέη στην Αγροτική Τράπεζα

 [λιγώτερους –ο 
Τανούλας διέθετε μηχανισμό–].  

1842. Εκπροσώπησε τη χώρα σε διακρατικές 
διαβουλεύσεις αγροτικών κομμάτων (Πράγα, 7 Νοεμβρίου 1930) και προώθησε τις αστικές 
ιδέες για τη σπουδαιότητα των αγροτικών τραπεζών (εξυπηρέτηση της κτηματικής αγροτικής 
πίστεως), των διεθνών συνασπισμών (μέσω της πολιτικής προσέγγισης των κρατών, όπως 
υποστηρίχθηκε στη βαλκανική διάσκεψη της Αθήνας), της οικονομικής προσέγγισης των 
κρατών και εφαρμογής ενιαίας αγροτικής πολιτικής1843

                                                      
1837 Cf. Συλλογή Δάγκα, Καταστατικόν και Πρόγραμμα του Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη 1928. 

. Οι αγροτιστές, εχθρικά διακείμενοι 
προς τη φιλελεύθερη ιδεολογία, είχαν περίσσιους λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης με τον 
Παπαναστασίου. Σε μία περίπτωση, στις 15 Οκτωβρίου 1933, ο βουλευτής του Αγροτικού 
Κόμματος Χατζηγιάννης σχολίασε ότι ο Παπαναστασίου, επίσης ο Γ. Καφαντάρης, 
επαναλάμβαναν το ολίσθημα του Βενιζέλου, από το οποίο απέρρεε η πολιτική ανωμαλία, με 
διακηρύξεις ότι από την κυβερνητική παράταξη κινδύνευε η δημοκρατία, χωρίς να σέβονται 
ηθικούς φραγμούς στην κομματική διαμάχη, θεωρώντας ό τι η δημοκρατία ήταν κτήμα του 
πολιτικού συγκροτήματος των φιλελευθέρων. Όμως εάν κινδύνευσε η δημοκρατία –
συμπλήρωσε ο αγροτιστής–, ήταν από τη φιλελεύθερη παράταξη, όταν, υπό την ανοχή της 
κυβέρνησης του Εθνικού Συνασπισμού, τολμήθηκε το κίνημα της 6ης Μαρτίου 1933, που 
κάθε άλλο παρά δημοκρατικό ήταν. Επιπλέον η οικονομική πολιτική των φιλελευθέρων ήταν 
περισσότερο κεφαλαιοκρατική «... και είναι γνωστό ότι η κεφαλαιοκρατία του πλούτου είναι 
αντιδημοκρατική και βαδίζει προς το φασισμό». Αντίθετα –σύμφωνα με το Χατζηγιάννη–, η 

1838 Cf. Μακεδονικά Νέα, 9-7-1928. 
1839 Cf. Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις..., op. cit., p. 560. 
1840 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-8-1928. 
1841 Cf. Μακεδονικά Νέα, 22-8, 7-9-1928. 
1842 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-10-1930. 
1843 Ibid., 8-11-1930. 



κυβερνητική παράταξη [συντηρητικοί], λόγω της μικροαστικής και αγροτικής σύνθεσης των 
κομμάτων που τη συνέθεταν, ήταν ειλικρινώς κοινοβουλευτική και αποτελούσε εγγύηση για 
τη δημοκρατία και τις ελευθερίες του λαού1844

Το Φεβρουάριο 1929 –προ των γερουσιαστικών εκλογών–, συνεκλήθη στα Φάρσαλα 
γενική συνέλευση του Αγροτικού Κόμματος

. 

1845. Μία ενωτική προσπάθεια, τότε, συνέπεσε με 
αντίστοιχες διαθέσεις στο χώρο των σοσιαλιστών. Σύσκεψη παραγόντων, αγροτιστών, 
πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή αντιπροσώπων από τη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και 
άλλες περιφέρειες. Μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η σύγκληση συνεδρίου του κόμματος στις 
10 Μαΐου 19291846. Διεξήχθησαν οι οργανωτικές προετοιμασίες σε περιβάλλον παραινετικής 
διάθεσης του αγροτικού κόσμου «μετά την πανηγυρική πλειοψηφία του Αγροτικού 
Κόμματος κατά τις γερουσιαστικές εκλογές στο Νομό Δράμας»1847. Στο (2ο) Πανελλήνιο 
Ενωτικό Συνέδριο του Αγροτικού Κόμματος, προσήλθαν στη Θεσσαλονίκη οι αγροτικοί 
γερουσιαστές Δράμας, μακεδονικά στελέχη, άλλοι από την Παλαιά Ελλάδα. Οι εργασίες 
άρχισαν στις 10 Μαΐου 1929 με την παρουσία περίπου 100 αντιπροσώπων. Στο προεδρείο 
εκλέχθηκαν οι Γ. Ιωαννίδης πρόεδρος, Νικόλαος Αφεντούλης, Δ. Ευαγγελόπουλος, Χ. 
Παναγιώτου, Α. Πανούτσος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι αρχικές 
κατευθύνσεις του κόμματος (εισηγητές Χασιώτης, Δραγούμης, Παγκούτσος, Νικ. Ματούσης, 
Ιντζεσίλογλου), οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας (Χατζηγιάννης), 
τροποποίηση καταστατικού και προγράμματος (Τανούλας), οργάνωση αγροτών 
(Ευαγγελόπουλος), εκλογή κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής [άλλως γενικό συμβούλιο]. Στο 
20μελές όργανο του νέου Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
εκλέχθηκαν οι Δραγούμης, Χατζηγιάννης, Παγκούτσος, Μέρος, Τανούλας, Φείδας, 
Αβράσογλου, Μουτεσίδης, Γαβριηλίδης, Αρίστου, Παπαδόπουλος, Κουκουρίκος, 
Αφεντούλης, Σταματιάδης, Ιντζεσίλογλου, Ματούσης. Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής 
εκλέχθηκαν οι Δραγούμης, Χατζηγιάννης, Παγκούτσος, Τανούλας, Αβράσογλου, 
Γαβριηλίδης, Ματούσης. Οι Μακεδόνες συγκροτούσαν την αριστερή κατεύθυνση, από την 
οποία υπερκεράσθηκαν οι συντηρητικοί της Παλαιάς Ελλάδας Χασιώτης και Δραγούμης1848. 
Οι εργασίες συνέπεσαν με περιοδεία του πρωθυπουργού Βενιζέλου στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη. Οι αγροτιστές, σε συναθροίσεις χωρικών, αντέκρουσαν τις αγροτικές 
αντιλήψεις του, συντάσσοντας επίσης επίσημη απάντηση, με ανοικτή επιστολή 
απευθυνόμενη στο πρόσωπό του1849

Στην κομματική σκηνή, εκτέθηκαν σκέψεις –αντανάκλαση διεργασιών στα άνω 
επίπεδα, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των στελεχών– ότι χρειαζόταν ένας δοκιμασμένος 
πολιτικός για το ρόλο του αρχηγού. Μετά από προτάσεις στον Απόστολο Αλεξανδρή, πρώην 
υπουργό γεωργίας σε βενιζελική κυβέρνηση, και τον Αλέξανδρο Βαμβέτσο, νομομαθή, 
μερίδα μελών κατέληξε τελικά στο «φιλοσοσιαλιστή» Ιωάννη Σοφιανόπουλο

. 

1850. Ο 
Σοφιανόπουλος, γεννηθείς το 1887, ήταν πολιτικός άνδρας πολλά υποσχόμενος. Είχε 
επισκεφθεί το 1924 τη Σοβιετική Ένωση1851

                                                      
1844 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 15-10-1933. 

, περιόδευσε επίσης το 1926 στις βαλκανικές 

1845 Cf. Ταχυδρόμος, 9-2-1929.  
1846 Ibid., 1-4-1929. 
1847 Ibid., 2-5-1929. Στις γερουσιαστικές εκλογές της 21ης Απριλίου 1929, στην περιφέρεια 
Δράμας επέτυχαν οι αγροτικοί υποψήφιοι Λευκόπουλος και Ι. Κωνσταντινίδης, σε 
αναπληρωματικές στη Δράμα ο Γ. Τσέγας και των Αγροτικών Επιμελητηρίων οι Χασιώτης, 
Α. Δεκάζος, Α. Σίδερις, Αν. Λεονάρδος, Γ. Τεζάκης (cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. 
Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 7. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού 
αγροτικού..., op. cit., p. 76). 
1848 Cf. Ταχυδρόμος, 10,11-5-1929. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και 
Καταστατικό..., op. cit., p. 7. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 76-
77. 
1849 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-5-1930. 
1850 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 83. 
1851 Έγραψε τις εντυπώσεις του στο Ελεύθερον Βήμα, 21-12 έως 3-1-1925. Έθνος, 25,29-6-
1982. 



χώρες1852. Διατυπώθηκαν διαφωνίες για το πρόσωπό του, με ανάπτυξη ενδοκομματικής 
πάλης. Σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη στις 17 Δεκεμβρίου 1930, επήλθε διάσπαση σε δύο 
κόμματα, ένα με γραμματέα το Χατζηγιάννη και στελέχη τους Τανούλα, Αβράσογλου, Κ. 
Γαβριηλίδη, Α. Τσιάρα, και δεύτερο με γραμματέα τον Παγκούτσο και στελέχη τους 
Σοφιανόπουλο, Ανθρακόπουλο, Ματούση1853. Οι εκτελεστικοί επίτροποι Γαβριηλίδης και 
Αβράσογλου επιτέθηκαν κατά των αντιπάλων με αποκαλύψεις για διαπραγματεύσεις 
«πώλησης» [ξεπούλημα] του κόμματος μέσω Σοφιανόπουλου στον Αλεξανδρή και 
αριστερίζοντες στρατιωτικούς οργανωτές κινημάτων1854. Το Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα 
του Παπαναστασίου έσπευσε να εκμεταλλευθεί τη διάρρηξη της ενότητας των αγροτιστών με 
προτάσεις και αντιπροτάσεις προς τους Θεσσαλονικείς για σύμπραξη1855. Το Μάρτιο 1931, 
εκ μέρους ομάδας στελεχών έγιναν βολιδοσκοπήσεις στον Αλέξανδρο Μυλωνά περί εισόδου 
του στο κόμμα. Αυτός έθεσε όρους (τροποποίηση του καταστατικού) που απορρίφθηκαν1856. 
Στις 26 και 27 Μαρτίου 1931, έλαβε χώρα αγροτικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Ομιλών ο 
γενικός γραμματέας του αγροτικού κόμματος Χατζηγιάννης ανέλυσε τα της διάσπασης. 
Αναφέρθηκε στην ανεργία, που είχε πλήξει 700.000 άτομα, και τα άλλα λαϊκά προβλήματα. 
Εξέθεσε την κομματική γραμμή σύγκρουσης με το σύστημα του φασισμού, υποστηριζόμενου 
από την ολιγαρχία των πλουσίων κατά των λαϊκών ελευθεριών, αλλά και εναντίωσης στον 
κομμουνισμό, στην πορεία προς τη λαϊκή δημοκρατία. Οι Γαβριηλίδης, Εμμανουηλίδης και 
άλλοι έθιξαν συναφή ζητήματα. Συζητήθηκαν τα οργανωτικά θέματα του κόμματος και 
εκλέχθηκε νέα εκτελεστική επιτροπή1857

Οι επαφές με εργατικές και σοσιαλιστικές οργανώσεις προς ενοποίηση του αγώνα 
συνεχίσθηκαν. Επιτροπή αγροτιστών, η οποία είχε μεταβεί τον Απρίλιο 1931 από τη 
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, είχε επεξεργασθεί τα προβλήματα ως προς το πρόγραμμα και την 
κατευθυντήρια γραμμή της συνεργασίας

.  

1858, προχωρώντας ακολούθως σε συζητήσεις με τον 
Παπαναστασίου και το Σοσιαλιστικό Κόμμα1859. Αποφάσεις που λήφθηκαν από το Αγροτικό 
Κόμμα στις 21 Ιουνίου 1931 παρουσιάσθηκαν επίσημα στον Παπαναστασίου. Προς στελέχη, 
τα οποία εργάζονταν για να ματαιώσουν τη συνεργασία με το Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα 
και τους σοσιαλιστές, απευθύνθηκε προειδοποίηση διαγραφής. Άλλες επαφές με τον Αλ. 
Μυλωνά για ανάθεση της αρχηγίας του Αγροτικού Κόμματος συνεχίσθηκαν1860

Το Σεπτέμβριο 1931, ήταν ευκρινές το περίγραμμα δύο φατριών. Η πρώτη ήταν υπό 
το Χατζηγιάννη, με ημιεπίσημο όργανο την εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος, και η άλλη υπό 
τους Γαβριηλίδη και Τανούλα, σε συνεργασία με τον Πασαλίδη, τους σοσιαλδημοκράτες 
(Δημητράτος, Ευαγγέλου, Σταυριανόπουλος, Καλομοίρης, Στρατής) και το Αγροτοεργατικό 

.  

                                                      
1852 Cf. Ελεύθερον Βήμα, 10 έως 23-10-1926. Εξέδωσε την ίδια ύλη σε βιβλίο, με τίτλο Πώς 
είδα τη Βαλκανική, cf. Έθνος, 25,29-6-1982. 
1853 Cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 7. 
Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 77-78, 83-84. 
1854 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-12-1930. 
1855 Ibid., 17-2-1931. 
1856 Ibid., 24-3-1931. Ο Μυλωνάς (Αθήνα 1881-1967) σπούδασε νομικά και οικονομικά στην 
Αθήνα και Βερολίνο. Το 1920 ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου γεωργίας (επί 
θητείας του, ψηφίσθηκαν όλοι οι μεταρρυθμιστικοί γεωργικοί νόμοι για τους συνεταιρισμούς, 
γεωργική πίστη, αγροτική νομοθεσία). Το 1922, τοποθετήθηκε ως υπουργός γεωργίας. 
Εκλέχθηκε βουλευτής το 1923, υπουργός γεωργίας το 1924 (cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. 
Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 12). Οι μεταρρυθμίσεις του Μυλωνά επί 
του αγροτικού υπέρ των τσιφλικούχων προκάλεσαν τις, διαμαρτυρίες του Iωάννη Πασαλίδη 
και Λ. Ιασωνίδη, μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής για το αγροτικό (cf. Εφημερίς των 
Βαλκανίων, 20-8-1924). Το 1927, ανέλαβε υφυπουργός οικονομικών στην οικουμενική 
κυβέρνηση Ζαΐμη. Το 1932, ήταν υπουργός παιδείας (cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. 
Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 12). 
1857 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26,27-3-1931. 
1858 Ibid., 17-4-1931. 
1859 Ibid., 23-6-1931. 
1860 Ibid., 25-6, 3-7-1931. Ριζοσπάστης, 9-8-1931. 



Κόμμα του Αλ. Παπαναστασίου. Οι δεύτεροι κατηγορούσαν το Χατζηγιάννη ότι 
αντιτασσόταν στη συνεργασία με τον Παπαναστασίου διότι σκόπευε να ξεπουλήσει το κόμμα 
στο Γ. Καφαντάρη και καταδίκαζαν την εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος ως φασιστική. 
Εμμένοντας στις αποφάσεις της 21ης Ιουνίου 1931 για τη συγκρότηση αντικεφαλαιοκρατικού 
συνασπισμού, ήδη αποδεκτού από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος, καλούσαν το 
Αγροτοεργατικό Κόμμα να καταδικάσει τη μέχρι τό τε τακτική το υ,  που δεν είχε ταξικό 
χαρακτήρα, και να προσέλθει στο συνασπισμό των κομμάτων της αριστεράς1861

Διαπραγματεύσεις, από τις 28 Οκτωβρίου 1931, κατέληξαν στις 6 Μαρτίου 1932 σε 
άρση του σχίσματος. Το Γ΄ Συνέδριο του κόμματος ψήφισε καταστατικό. Ευρεία σύσκεψη 
των γραμματέων των τμημάτων του κόμματος, τον Ιούλιο 1932 στη Θεσσαλονίκη, διέγραψε 
το Σοφιανόπουλο

. 

1862

Στην επόμενη εσωκομματική σύγκρουση, ο Χατζηγιάννης εξέπεσε από τη θέση του 
γενικού γραμματέα του κόμματος μετά από απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. Στις 13 και 
14 Ιουνίου 1932, υπό διαλυτικές συνθήκες, συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη τα συμβούλια των 
δύο διιστάμενων παρατάξεων του Αγροτικού Κόμματος. Οι περί τον Τανούλα κατηγορούσαν 
την ομάδα των Παγκούτσου - Ανθρακόπουλου ότι δεν αποκήρυσσε επίσημα το 
Σοφιανόπουλο «και τις φασιστικές αυτού τάσεις» [υιοθέτηση του κομμουνιστικού 
συνθήματος περί «αγροτοφασιστών»]. Σε κοινή συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου του 
Αγροτικού Κόμματος μετά των γραμματέων των διαφόρων τμημάτων και παραρτημάτων, 
εγκρίθηκε πρόταση περί διαγραφής του Σοφιανόπουλου [ξανά], κυριώτερου εμποδίου για την 
ενοποίηση των δυνάμεων του κόμματος. Εξελέγησαν ως μέλη της εκτελεστικής επιτροπής οι 
Γαβριηλίδης, Ματούσης, Αβρασόγλου, Χατζηγιάννης, και Σλιώμης. Έγιναν εκλογές 
πολιτικού γραφείου του κόμματος, το οποίο συνετέθη από τους Γαβριηλίδη, Ματούση και 
Τανούλα. Η νέα εκτελεστική επιτροπή προέβη στην εκλογή του Τανούλα ως γενικού 
γραμματέα του κόμματος

.  

1863

Προ των εκλογών του 1932, διάσταση μεταξύ των αγροτικών βουλευτών και των 
διοικούντων το κόμμα στο νομό Σερρών για τον εκλογικό συνδυασμό έγινε αφορμή για 
σύσκεψη, την 1η Αυγούστου 1932, όπου συζητήθηκε το θέμα, χωρίς να διευθετηθεί

. 

1864. 
Συνήλθαν στις 21 Αυγούστου, στην Θεσσαλονίκη, τα μέλη για να υποδείξουν τους 
υποψηφίους. Για το βουλευτικό συνδυασμό περιφέρειας Θεσσαλονίκης υποδείχθηκαν οι 
Τανούλας, Σλιώμης, Φωτόπουλος, Τερμαντζής, για το γερουσιαστικό συνδυασμό της ίδιας 
περιφέρειας οι Τσιτσίνιας, Τσιάρας, Γαβριηλίδης, Κωνσταντινίδης1865. Στις 23 Αυγούστου 
1932,  η εκτελεστική επιτροπή του Αγροτικού Κόμματος αποφάσισε τη συνεργασία με το 
σοσιαλιστικό κόμμα1866. Στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, επιτεύχθηκε επανένωση 
των μερίδων και ενιαία κάθοδος του κόμματος, με ευρέα ψηφοδέλτια, στα οποία συμμετείχαν 
οι σοσιαλιστές Δημήτρης Στρατής, Δ. Γιαμογιάννης, Γ. Λάσκαρης, Γ. Ζέικος, Χ. Χωμενίδης, 
Θ. Οικονόμου, Σ. Σωμερίτης και άλλοι. Συνεργαζόμενοι ήταν οι Αλέξανδρος Μυλωνάς και 
Πέτρος Γαρουφαλιάς, επίσης ο Ι. Σοφιανόπουλος1867. Ελήφθησαν 73.311 ψήφοι (αναλογία 
6,17% επί του συνόλου) και 11 έδρες (Σοφιανόπουλος, Μυλωνάς, Χατζηγιάννης, 
Παγκούτσος, Γαβριηλίδης, Ανθρακόπουλος, Γαρουφαλιάς, Λιαπίσης, Ριζιώτης, Αγγελιδάκης, 
Λούλης [Σταύρος] Τσικλητήρας)1868

Αναπτύχθηκε νέα διαφωνία όταν εκλέχθηκε κοινοβουλευτικός ηγέτης ο 
Σοφιανόπουλος όχι από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά από την εκτελεστική επιτροπή

.  

1869

                                                      
1861 Cf. Ριζοσπάστης, 9-8-1931. 

. 

1862 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 88-89. 
1863 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13 έως 15-6-1932. 
1864 Ibid., 1-8-1932. 
1865 Ibid., 22-8-1932. 
1866 Ibid., 24-8-1932. 
1867 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 88-89. 
1868 Cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 7. 
Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 90. Πετρίδης, Πολιτικές 
δυνάμεις..., op. cit., p. 561. 
1869 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., p. 91. 



Η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα χειρισμού μελών του γενικού συμβουλίου του Αγροτικού 
Κόμματος (των Τανούλα, Γαβριηλίδη, Παγκούτσου, Σλιώμη, Παντούση, Πεταλωτή, 
Ιακωβάκη, Φείδα, Μανούση, Σταματιάδη, Παντόπουλου, Λεονάρδου, Σκυλάκου, Πηλίου, 
Μπακάλωφ, Αστρεινίδη, Βουλγαρούδη, Ιατρόπουλου, Χουρμουζιάδη), το οποίο προέβη (με 
ελλιπή σύνθεση) στις 10 Οκτωβρίου 1932 στην εκλογή των Σοφιανόπουλου, Γαβριηλίδη, 
Παγκούτσου στη διοικούσα επιτροπή της κοινοβουλευτικής ομάδας και περαιτέρω του 
Σοφιανόπουλου ως αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας ενώπιον των νομοθετικών 
σωμάτων και του προέδρου της Δημοκρατίας1870. Η διαδικασία δεν αναγνωρίσθηκε από 
μερίδα του κόμματος, με αποτέλεσμα διάσπαση. Οι βουλευτές Χατζηγιάννης και Μυλωνάς 
και οι γερουσιαστές (Κωνσταντινίδης, Λευκόπουλος) αποχώρησαν από το γενικό συμβούλιο 
του κόμματος και εξέδωσαν ανακοινωθέν, με το οποίο χαρακτηρίσθηκε αντικαταστατική η 
απόφαση (πράγματι, ήταν σαφές στο καταστατικό του κόμματος ότι οι βουλευτές και 
γερουσιαστές αποτελούσαν την κοινοβουλευτική ομάδα και εξέλεγαν μεταξύ τους τον 
αρχηγό). Υπέρ της ίδιας άποψης τάχτηκε ο τέως αγροτικός υποψήφιος γερουσιαστής, 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αβροτέλης Ελευθερόπουλος (χωρίς αυτό να 
σημαίνει πολλά –ο σπουδαίος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος δεν διέθετε πολιτικό, ούτε 
ιδεολογικό έρμα–). Ο Δ. Αβράσογλου απέστειλε επιστολή στην εκτελεστική επιτροπή του 
γενικού συμβουλίου, με κατηγορίες παραβίασης των αποφάσεων του κόμματος. Η περί το 
Χατζηγιάννη κοινοβουλευτική ομάδα δήλωσε ότι δεν αναγνώριζε τις αποφάσεις του γενικού 
συμβουλίου και την επάνοδο του διαγραμμένου Σοφιανόπουλου (πολιτεύθηκε στον νομό 
Σερρών όχι ως μέλος αλλά ως συνεργαζόμενος). Η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας 
(Μυλωνάς, Χατζηγιάννης, Τσικλητήρας, Ριζιώτης, Αγγελιδάκης, Γαρουφαλιάς) και οι 
γερουσιαστές (Κωνσταντινίδης, Λευκόπουλος) εξέλεξαν, στις 11 Οκτωβρίου 1932, 
κοινοβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Μυλωνά, Χατζηγιάννη, Τσικλητήρα, με 
αρχηγό το Χατζηγιάννη1871. Δήλωσε την υποστήριξή του ο Πουρνάρας («ο ιδεολόγος του 
ΑΚΕ1872»). Η εκτελεστική επιτροπή αντέστη, με ανακοινωθέν ότι οι Αγγελίδης, Μυλωνάς, 
Γαρουφαλιάς δεν υπήρξαν ποτέ κομματικά μέλη, απλώς συνεργάσθηκαν στις εκλογές, και ότι 
οι απείθαρχοι της κοινοβουλευτικής ομάδας θα διαγράφονταν από το κόμμα1873. Στελέχη περί 
τους Χατζηγιάννη και Μυλωνά (Πουρνάρας, Κωνσταντινίδης, Ριζιώτης, Ρέντης, 
Αβράσογλου, Ιντζεσίλογλου) καθαίρεσαν την «παλαιά διοίκηση στη Θεσσαλονίκη» και 
ειδοποίησαν, στις 22 Οκτωβρίου 1932, τα «κατά τόπους τμήματα του Παλαιού Κόμματος» 
να συγκαλέσουν συνελεύσεις για εκλογή αντιπροσώπων σε Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Αγροτικού Κόμματος στις 27 Νοεμβρίου 1932. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 
και η έδρα του κόμματος μεταφέρθηκε στην Αθήνα1874. Οι αντίπαλες παρατάξεις επέτυχαν 
συνεννόηση, για σύγκληση συνεδρίου. Μετά από αναβολές, έλαβε χώρα, στο Βόλο στις 21-
23 Ιανουαρίου 1933, το 4ο συνέδριο του κόμματος, με ανάδειξη ως πλειοψηφούσας της 
παράταξης Παγκούτσου, Γαβριηλίδη, Ανθρακόπουλου, Ματούση και εκλογή γενικού 
συμβουλίου από τους Τανούλα, Τσιάρα και άλλους1875. Δηκτικά σχολιάσθηκαν από τους 
φιλελευθέρους οι αγροτοπατέρες που υποσχέθηκαν τα πάντα στους αγρότες για να τους 
εξαπατήσουν και κατάφεραν να γίνουν ο καθένας από μόνος του και από ένα κόμμα. «Έτσι 
έχουμε κόμμα Σοφιανόπουλου, κόμμα Μυλωνά, κόμμα Χατζηγιάννη, κόμμα Τανούλα, 
κόμμα Τσικλητήρα, κόμμα Παγκούτσου κλπ. που αλληλοκαταγγέλλονται και 
αλληλοαποκαλύπτονται. Οι αγρότες που τους πίστεψαν και τόσο επιπόλαια τους έδωσαν την 
ψήφο τους ας τους καμαρώνουν τώρα»1876

Προ των εκλογών του Μαρτίου 1933, ο Σοφιανόπουλος, στη Θεσσαλονίκη το 
Φεβρουάριο, τόνισε ότι το Αγροτικό Κόμμα, ως κόμμα εργαζόμενων τάξεων, ήταν 

.  

                                                      
1870 Cf. Μακεδονικά Νέα, 11-10-1932. 
1871 Ibid., 11-10-1932. 
1872 Cf. Μαριάδης, «Τα αγροτικά..., op. cit. 
1873 Cf. Μακεδονικά Νέα, 12-10-1932. 
1874 Ibid., 14,22-10-1932. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 92-93. 
1875 Cf. Μακεδονικά Νέα, 28-11, 3-12-1932. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., 
op. cit., pp. 92-93. 
1876 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-1-1933. 



υποχρεωμένο να μη συμμαχήσει με καμμιά κεφαλαιοκρατική παράταξη και να μη συντελέσει 
σε νοθεία του εκλογικού φρονήματος. Το Αγροτικό Κόμμα, όπως δήλωσε, δεν έκανε 
πολιτική 24ώρου αλλά απέβλεπε στην απαγκίστρωση των εργαζόμενων μαζών από τα δύο 
γνωστά κεφαλαιοκρατικά συγκροτήματα [φιλελεύθεροι, λαϊκοί]1877. Νέα διάσπαση 
εκδηλώθηκε όταν οι Τανούλας και άλλοι δήλωσαν συνεργασία με τους λαϊκούς του 
Τσαλδάρη και έπαυσαν να αναγνωρίζουν τη διοίκηση Γαβριηλίδη, Σοφιανόπουλου, 
Ανθρακόπουλου, Ματούση που ζητούσε αυτόνομη κάθοδο. Οι Μυλωνάς, Ευελπίδης, 
Γαρουφαλιάς κατήλθαν με τους βενιζελικούς, ο Χατζηγιάννης με το Λαϊκό Κόμμα1878. Κατά 
τα προαναγγελθέντα, στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933, επήλθε τριχοτόμηση, με κάθοδο 
τριών μερίδων, μίας με τους φιλελευθέρους της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης (14.302 ψήφοι, 
αναλογία 1,25%, 5 βουλευτές), μίας με τους συντηρητικούς του Εθνικού Συνασπισμού 
(20.000 ψήφοι, αναλογία 1,77%, 2 βουλευτές) και μίας ουδέτερης (22.985 ψήφοι, αναλογία 
2,01%, 2 βουλευτές). Οι Μυλωνάς, Σοφιανόπουλος, Γαβριηλίδης, Α. Τσιάρας εκλέχθηκαν 
βουλευτές με τους φιλελευθέρους, ο Τανούλας με τους συντηρητικούς1879. Η αγροτική 
διάλυση ήταν φανερή στις επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 1933. 
Το τμήμα του Αγροτικού Κόμματος στο νομό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη σύμπραξη με τα 
κόμματα της κυβερνητικής παράταξης (λαϊκοί –συνεργαζόμενος ο Τανούλας–) σύμφωνα με 
απόφαση των παραρτημάτων του κόμματος στα χωριά της Θεσσαλονίκης (τελούσαν υπό την 
επιρροή του Τανούλα)1880, ενώ ταυτοχρόνως ο Ι. Σοφιανόπουλος περιόδευε στα ίδια χωριά με 
κοινές εμφανίσεις με τον αρχηγό του Αγροτικού και Εργατικού Κόμματος Παπαναστασίου 
(φιλελεύθεροι)1881. Έκτοτε, οι ρίψεις βολών εκατέρωθεν πύκνωσαν. Το Σεπτέμβριο 1933, ο 
Τανούλας κατήγγειλε το Σοφιανόπουλο εφ’ όλης της ύλης, με κατηγορίες ότι ήταν 
αλληλέγγυος με τους στρατοκράτες του κινήματος της 6ης Μαρτίου 1933 και ότι, μετά από τη 
διαίρεση του Αγροτικού Κόμματος, διείσδυσε ξανά στο κόμμα σαν όργανο της βενιζελικής 
κεφαλαιοκρατίας και στρατοκρατίας. Στη βουλή, οι σοφιανοπουλικοί αγροτικοί δεν εξέφεραν 
–σύμφωνα με τον Τανούλα– καμμία γνώμη για σωρεία νόμων που αφορούσαν στις 
«εργαζόμενες και αγροτικές τάξεις», ενώ πλειοδοτούσαν στη βενιζελική αντιπολίτευση, 
φερέφωνα της ηγεσίας των φιλελευθέρων1882. Για τον άλλο υποτιθέμενο αρχηγό του 
Αγροτικού Κόμματος, Αλ. Μυλωνά, ο Τανούλας τόνισε ότι δεν είχε καμμία κομματική 
υπόσταση στο Αγροτικό Κόμμα, ποτέ δεν υπήρξε μέλος του, ανέκαθεν ήταν βενιζελικός και 
καφανταρικός, χρηματίσας και υπουργός, ενώ σχετίστηκε τυχαία με αντιπροσώπους 
γεωργικών οργανώσεων. Ήταν πιστός στο κόμμα των φιλελευθέρων και δεν έχανε ευκαιρία 
να εξυμνεί τον αρχηγό τους1883

Αλληλοδιαγραφές συνέβησαν, εν συνεχεία, στη διάρκεια της εσωκομματικής πάλης. 
Ο Τανούλας, έμπειρος περί τα κομματικά και οργανωτικά, κινήθηκε δραστήρια για την 
αναδιοργάνωση των τμημάτων του κόμματος και της Αγροτικής Νεολαίας στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης, με σύγκληση τοπικών συνεδρίων, παρουσία αντιπροσώπων άλλων τμημάτων, 
για να συζητηθεί η εν γένει θέση του Αγροτικού Κόμματος. Μετά από ζυμώσεις, θεωρήθηκε, 
τον Αύγουστο 1934,  ότι συνέτρεχαν οι συνθήκες για μία ανασυγκρότηση του κόμματος επί 
υγιών βάσεων σύμφωνα με το καταστατικό του και για τη χάραξη πραγματικών ταξικών και 
ιδεολογικών κατευθύνσεων. Στις 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 1934, έγινε μεγάλη σύσκεψη 
αντιπροσώπων των Τμημάτων του κόμματος. Παρέστησαν οι γερουσιαστές Κωνσταντινίδης 
και Λευκόπουλος και ο βουλευτής Τανούλας. Η σύσκεψη εξέδωσε ανακοινωθέν σύμφωνα με 
το οποίο, ελλείψει κάποιας διοίκησης του κόμματος, κοινοβουλευτικής ή 
εξωκοινοβουλευτικής, που να μπορούσε να το εκπροσωπήσει, αποφασιζόταν, για να λήξει η 
ανωμαλία, να συγκληθεί έκτακτο Πανελλήνιο Γενικό Συνέδριο, το οποίο θα ήταν αρμόδιο να 

.  

                                                      
1877 Ibid., 10-2-1933. 
1878 Cf. Πουρνάρας, Ιστορία του ελληνικού αγροτικού..., op. cit., pp. 92-93. 
1879 Cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 7. 
Πετρίδης, Πολιτικές δυνάμεις..., op. cit., p. 562. Ριζοσπάστης, 30-6-1933. 
1880 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 12-6-1933. 
1881 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-6-1933. 
1882 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-9-1933. 
1883 Ibid., 30-9-1933. 



αποκαταστήσει τα διοικητικά όργανα του κόμματος. Η σύσκεψη καταδίκασε κάθε 
διασπαστική εκδήλωση και προσπάθεια αρχηγοποίησης,  θεωρώντας ότι οι δήθεν αγροτικές 
ομάδες των Σοφιανόπουλου και Μυλωνά είχαν διακόψει κάθε σχέση και παράδοση με το 
πραγματικό Αγροτικό Κόμμα. Εκλέχθηκε εκτελεστική επιτροπή, η οποία ανέλαβε την 
προσωρινή διοίκηση του κόμματος και τη διοργάνωση του συνεδρίου1884

Στις 10 Νοεμβρίου 1934, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Αγροτικού Κόμματος, εκλέχθηκε ως γενικός γραμματέας ο Απόστολος Βογιατζής από την 
Καρδίτσα. Προγραμματίσθηκε η σύγκληση Γενικού Συνεδρίου του κόμματος για τις 13 
Ιανουαρίου 1935 στη Δράμα, για να αποκαταστήσει την οργανική ενότητα του κόμματος

. 

1885. 
Στις 14 Δεκεμβρίου 1934, συνήλθαν σε σύσκεψη τα στελέχη του κόμματος και οι κατά 
τόπους γραμματείς και αντιπρόσωποι των τμημάτων1886

Η ίδρυση άλλου αγροτικού κόμματος, με την επωνυμία Αγροτικό Δημοκρατικό 
Κόμμα, σημειώθηκε, το 1934, με πρωτοβουλία του Μυλωνά. Στις εκλογές του 1935, αρχικά 
διοχετεύθηκαν δηλώσεις του νέου κόμματος και των άλλων αγροτιστών ότι η κυβέρνηση δεν 
άφηνε να εκδηλωθεί ελεύθερα το φρόνημα του λαού, κατόπιν αναζητήθηκαν συμπράξεις για 
να αντεπεξέλθουν στο πλειοψηφικό σύστημα

. 

1887. Ο Μυλωνάς εκλέχθηκε, ως αρχηγός του 
Αγροτικού Δημοκρατικού Κόμματος, αγροτικός βουλευτής1888. Το 1936, το αγροτικό κίνημα 
βρέθηκε πάλι τριχοτομημένο. Το συνεργασθέν με την αριστερά κομμάτι πήρε 1%, το άλλο με 
τη δεξιά πήρε 0,97%, το τρίτο συγχωνεύθηκε με άλλα κόμματα. Εκλέχθηκαν αγροτικοί 
βουλευτές οι Μυλωνάς, Παπασταύρου, Γαρουφαλιάς, Δενδρινός, Παγκούτσος1889

 
. 

 
6.2.2.1.1.2. Πολιτική δραστηριότητα. 
 
 
Παρά τη διηνεκή εσωκομματική αναστάτωση, το αγροτικό κόμμα διέθετε δυνάμεις 

για πολιτική δράση.  
Στη μικροκλίμακα των χωριών, λαμβανόταν φροντίδα για οργάνωση της δράσης και 

στρατολογίες οπαδών. Στην έδρα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία 90), υπήρχε 
καθημερινά ζωηρή κίνηση. Στα γραφεία της εφημερίδας Αγροτικόν Βήμα (Εγνατία 59), 
στελέχη ασχολούνταν με τη διάθεση των φύλλων, μέσω του δικτύου διανομής του τύπου ή με 
συνδρομές και αποστολή ταχυδρομικώς. Η είσπραξη των χρημάτων από τους συνδρομητές 
πραγματοποιούνταν από εισπράκτορες περιφερόμενους στα χωριά έναντι προμήθειας 20% 
επί των ποσών που συνέλλεγαν. 

Για τη διάρθρωση του Αγροτικού Κόμματος (ΑΚΕ), διαλογισμοί αναπτύσσονταν για 
την οργανωτική δομή ως ταξικού σχηματισμού που θα επιδίωκε την κατάληψη της 
εξουσίας1890. Σε ένα ενδεικτικό περίγραμμα της αγροτιστικής δράσης, στις αρχές του 1928, 
στα χωριά της εγγύς περιοχής Θεσσαλονίκης ενετάθησαν οι προσπάθειες προσέλκυσης 
μελών. Στην Επανωμή, διακινήθηκε χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση, την οποία όφειλαν να 
υπογράψουν τα υποψήφια κομματικά μέλη. Ο «κάτωθι υπογεγραμμένος», κάτοικος 
Κοινότητας Επανωμής, δήλωνε ότι αποδεχόταν το καταστατικό και τον εσωτερικό 
κανονισμό, τις αποφάσεις των συνεδρίων και συνελεύσεων, επίσης αναλάμβανε την 
υποχρέωση να μη ανήκει σε άλλο κόμμα, να τηρεί εχεμύθεια για τις μυστικές διαταγές του 
κόμματος, να καταβάλλει μηνιαία κομματική εισφορά1891

                                                      
1884 Ibid., 1,19-9-1934. 

. Το 1929, αναπτύχθηκε συνεχής 

1885 Ibid., 11-11-1934. 
1886 Ibid., 13-9-1934. 
1887 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 22-5 έως 10-6-1935. Το Φως, 23-5  έως 10-6-1935. 
Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 21-5 έως 10-6-1935. 
1888 Cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 12. 
1889 Ibid., p. 7. 
1890 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, φάκελλος Αρχείον Καταστατικά κλπ. 1929, Υπεύθυνος 
Δήλωσις, εν Επανωμή τη 1η Φεβρουαρίου 1928, 1 p. (χειρόγραφο). 
1891 Ibid. 



δραστηριότητα του Αγροτικού Κόμματος στα χωριά της περιοχής Ανθεμούντος και 
Θερμαϊκού. Στο Σέδες [Θέρμη], μέλος του κόμματος ήταν ο Παν. Μωραΐτης, κάτοικος του 
χωριού1892. Το καλοκαίρι του 1929, εκπονήθηκαν σχεδιασμοί του κόμματος για οργάνωση 
αγροτικών κινητοποιήσεων. «... Δεν πρέπει πλέον ο γεωργός να στέκηται απαθής και με 
σταυρωμένα τα χέρια μπροστά σ’ αυτή την ελεεινή κατάσταση, και να αφήνηται στην 
εκμετάλλευση των επιτηδείων. Είναι καιρός να καταλάβη ο αγρότης ότι αποτελεί ξεχωριστή 
τάξη, η οποία εργάζεται για όλους και ποτά για τον εαυτόν της και να επιβάλη τας θελήσεις 
του σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα και του τόπου.1893» Τον Ιούνιο 1930, παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν για επέκταση και σε άλλα μέρη του μέτρου υπέρ των γεωργών των 
συνοικισμών της Θεσσαλονίκης να μη πληρώνουν διόδια για τα κάρρα τους στο ταμείο 
μονίμων οδοστρωμάτων Θεσσαλονίκης1894. Το Μάρτιο 1931, διοικητικές ανακρίσεις, τις 
οποίες ενήργησε ο αστυνομικός σταθμάρχης Επανωμής, κατέληξαν σε βούλευμα που 
παρέπεμψε τον Τανούλα, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου Τριλόφου, σε δίκη. Η κατηγορία, 
την οποία απηύθυνε η αστυνομία εναντίον του, ήταν η εμπλοκή του στη δωροδοκία του 
κοινοτικού συμβούλου Α. Κανατή εκ μέρους του Ι. Κουρπέτη (εξαγορά της ψήφου του 
Κανατή ώστε να ψηφίσει υπέρ του Τανούλα για το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας). Η 
απόφαση προέβλεπε την παύση του Τανούλα από το αξίωμα του κοινοτικού συμβούλου1895. 
Απολογούμενος ο κατηγορούμενος υπεραμύνθηκε της πολιτικής του Αγροτικού Κόμματος 
υπέρ της «αγροτικής τάξης» και κατηγόρησε το γενικό διοικητή Μακεδονίας ότι η 
κυβερνητική εξουσία ποινικοποιούσε τη δράση του στο χωριό, επιδίωκε την ενίσχυση της 
βενιζελικής μειοψηφίας στο κοινοτικό συμβούλιο Τριλόφου και έβαλλε κατά του νεαρού 
Αγροτικού Κόμματος το οποίο διέθετε την πλειοψηφία. Με αυτή τη σκοπιμότητα, παύθηκε ο 
Κανατής και στη θέση του δεν τοποθετήθηκε ο επόμενος αναπληρωματικός αλλά διορίσθηκε 
έτερος της αρεσκείας της κυβέρνησης, ενώ ο ίδιος (Τανούλας) παύθηκε με αιτιολογία την 
παραπομπή του σε δίκη βάσει βουλεύματος, ωσάν αυτή να αποτελούσε απόδειξη ενοχής1896. 
Στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου δημιουργήθηκε οργάνωση (Αγροτικό Τμήμα) του 
Αγροτικού Κόμματος με επικεφαλής τριμελή προσωρινή επιτροπή, ζητούσαν, τον Απρίλιο 
1931, να έλθει στέλεχος του κόμματος στο χωριό (κατά προτίμηση ο Γαβριηλίδης ή ο 
Αβράσογλου ή ο Τανούλας) για διαφώτιση του κοινού1897. Υποδείξεις από τον Πολύγυρο 
ανέφεραν ότι, στη Χαλκιδική, με κατοίκους αγρότες κατά το 95% του συνόλου, όφειλαν οι 
αγροτιστές να αναπτύξουν εντονότερη διαφωτιστική δουλειά. Ειδικότερα, μπορούσαν να 
μεταβούν στην πανήγυρη του Αγίου Μάμαντος, όπου κατά τις μέρες από 2 έως 5 
Σεπτεμβρίου συνέρρεαν χιλιάδες χωρικοί1898. Τον Απρίλιο 1931, το κόμμα τάχθηκε 
αναφανδόν κατά του νομοσχεδίου περί τύπου, κατηγορώντας τη βενιζελική κυβέρνηση για 
πρόθεση καθιέρωσης ουσιαστικής δικτατορίας, με μεθοδεύσεις αφαίρεσης από το λαό των 
μέσων ελέγχου των πράξεών της. Η οργάνωση Θεσσαλονίκης κάλεσε τον εργαζόμενο 
αγροτικό και εργατικό κόσμο να απαντήσει με εξέγερση1899

                                                      
1892 Ibid., Φάκελλος προσωπικός - Τανούλας 1931, Τανούλας προς Πρόεδρο Συν/σμού 
Γιαχαλή, [1929], 1 p. (χειρόγραφο). 

. Τον Ιούνιο 1931, οι αγροτιστές 
Θεσσαλονίκης προέβησαν σε προγραμματισμό διοργάνωσης παναγροτικών συνεδρίων, όπου 
θα διατυπώνονταν οι απόψεις των αγροτών. Οι τοπικές αρχές τα απαγόρευαν, με διάφορες 

1893 Ibid., Φάκελλος προσωπικός - Τανούλας 1931, Προς τους κ.κ. Προέδρους των Γεωργικών 
Συν/σμών και Ομάδων, Εγκύκλιος, Εν Θεσσαλονίκη τη 8η Ιουλίου 1929, 1 p. (χειρόγραφο). 
1894 Ibid., Φάκελλος προσωπικός - Τανούλας 1931, Δ. Χατζηγιάννης προς Τανούλα, 5-6-1930, 
1 p. (χειρόγραφο). 
1895 Ibid., φάκελλος Αρχείον Καταστατικά κλπ. 1929, σχέδια καταστατικού. 
1896 Ibid., [φάκελλος με αταξινόμητα κοινοτικά έγγραφα Τριλόφου], Τανούλας προς Γενική 
Διοίκηση Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 13-3-1931, 4 pp. (δακτυλογραφημένο). 
1897 Ibid., Φάκελλος διαφόρων εγγράφων, Αγροτικόν Κόμμα της Ελλάδος, Παράρτημα Νέας 
Καλλικρατείας, 27-4-1931, 1 p. (δυσανάγνωστες υπογραφές). 
1898 Ibid., φάκελλος Εφημερίς κ.τ.λ., [υπογραφή δυσανάγνωστη] προς Εκτελεστική Επιτροπή 
Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος - Θεσσαλονίκη, Εν Πολυγύρω τη 22α Απριλίου 1931, 3 pp. 
(χειρόγραφο). 
1899 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 7-4-1931. 



δικαιολογίες. Σε συσκέψεις, συζητούνταν η πολιτική κατάσταση της χώρας, η εξαθλίωση των 
εργατών και αγροτών, η αναγκαιότητα ανατροπής των βενιζελικών. Ψηφίσματα 
συντάσσονταν, που ζητούσαν την αποχώρηση της κυβέρνησης. Αποφασίσθηκε η διεξαγωγή 
έντονου αντικεφαλαιοκρατικού αγώνα με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της εξουσίας. 
Οργανωτικά, θεωρούνταν επιβεβλημένη η συγκρότηση ευρέως πολιτικού συνασπισμού των 
«εργατικών τάξεων», των επαγγελματικών και υπαλληλικών οργανώσεων και των αριστερών 
δημοκρατικών κομμάτων και καλούνταν όλοι να κατέλθουν σε κοινό αγώνα προς επίτευξη 
του σκοπού1900. Στις 21 Ιουνίου 1931, σε σύσκεψη, στην Επανωμή, μελών των 
παραρτημάτων που δρούσαν στα χωριά Βασιλικά, Νέα Μηχανιώνα, Νέον Ρύσιον, Τρίλοφος, 
Μεσημέριον, Περαία, Επανωμή, αποφασίσθηκε να συγκληθεί υπαίθριο συνέδριο στο χωριό 
Νέοι Επιβάται (Μπαχτσέ Τσιφλίκ), με συμμετοχή εκτός των μελών και άλλων επίσης 
χωρικών με τις οικογένειές τους. Η προσδοκία ήταν ότι η συγκέντρωση θα εξελισσόταν σε 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά των αναχρονιστικών μέτρων με τα οποία η κυβέρνηση 
κατέπνιγε τις ελευθερίες του λαού και ιδίως των αγροτών. Η ρητορική ριζοσπαστισμού της 
διακήρυξης στόχευε εναντίον των βενιζελικών, με τους οποίους μοιράζονταν το αυτό 
εκλογικό ακροατήριο. «Στο συνέδριο αυτό θα στιγματίσουμε την Κυβέρνηση για την 
αδιαφορία που δείχνει στους αγρότας, με το να ανέχεται να αρπάζωνται τα προϊόντα των από 
τους διάφορους ληστάς εμπόρους σε τιμές που ντρεπόμαστε να τις αναφέρουμε γιατί δεν 
αντιπροσωπεύουν ούτε μια σταγόνα ιδρώτα που ποτίζουμε τη γη. Θα υψώσουμε τη φωνή του 
πόνου όλων των χωριών για να γιγαντωθεί η θέλησή μας και να αποτινάξουμε στας 
μελλούσας εκλογάς το βάρβαρο αυτό ζυγό της κρατούσης κεφαλαιοκρατίας που σαν βδέλα 
ρουφά το αίμα των εργαζομένων». Τα αγροτικά θέματα που ετίθεντο προς συζήτηση ήταν το 
καπνικό  ζήτημα,  τα χρέη, η προστασία των γεωργικών προ ϊόντων, η απο ζημίωση των 
αγροτών προσφύγων, η απαλλοτρίωση των μοναστηριακών γαιών και λοιπών τσιφλικίων. 
Για την υλοποίηση των αποφάσεων εξελέγη επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν από τα 
Βασιλικά οι Νίκος Λάζος και Απόστολος Παπαδημητρίου, από τη Νέα Μηχανιώνα οι 
Αθανάσιος Πεφτίτσης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, από την Επανωμή οι Γεώργιος 
Καραγκιόζης, Γεώργιος Τσιώνης, Δημήτριος Οικονομίδης, από το Μεσημέρι ο Ηλίας 
Τσιαμασλής, από την Περαία οι Φώτιος Βαλάσης, Δημήτριος Πανδίρης, από τον Τρίλοφο οι 
Βασίλειος Λιβαδιώτης, Ηλίας Ματράκης, από το Νέον Ρύσιον οι Χρίστος 
Χατζηχριστοδούλου, Θεόδωρος Θεοδωρής, Χρίστος Μπινόπουλος, Δημήτριος Δελής, 
Δημήτριος Καράς. Ήταν επίσης εμπλεκόμενοι στην ίδια δραστηριότητα οι Θεόδωρος 
Μαδυτηνός, Σπύρος Σπυρόπουλος, Νικόλαος Κωλέτης, Γεώργιος Καρράς, Ζαφ. 
Γιαχανατζής, Αλέξανδρος Μανουκάκης1901. Η οργάνωση Θεσσαλονίκης μεσολάβησε, τον 
Ιούλιο 1931, για την ικανοποίηση αιτήματος αγροτών του χωριού Προφήτης (μεταξύ λιμνών 
Κορώνειας και Βόλβης) σχετικού με τους παραδοσιακούς αλωνότοπους «γύρωθεν του 
χωριού», μετά από απαγορευτική διαταγή του αστυνομικού σταθμάρχη [στο περίγραμμα των 
μέτρων εκσυγχρονισμού των χωριών με οριοθέτηση του κάθε οικιστικού πυρήνα] να μη 
συνεχισθεί εκεί το αλώνισμα των καρπών1902

                                                      
1900 Ibid., 23-6-1931. 

. Στις 15 Μαΐου 1932, συνεκλήθη στη 
Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Λευκού Πύργου, πολιτική συγκέντρωση του Αγροτικού 
Κόμματος. Μεταξύ άλλων ομίλησαν ο γενικός γραμματέας Χατζηγιάννης, ο Τανούλας και ο 
Γαβριηλίδης. Ο Τανούλας επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης και ζήτησε την κήρυξη πλήρους 
χρεωστασίου, την επίταξη των τραπεζικών κεφαλαίων και την οργάνωση της παραγωγής επί 
νέων βάσεων. Ο Χατζηγιάννης, τονίζοντας την ηθική και οικονομική κρίση που επικρατούσε, 
κάλεσε τους εργαζομένους σε κοινό αγώνα, ενώ ο Γαβριηλίδης κατέκρινε τα τελευταία 
νομοσχέδια της κυβέρνησης και ειδικά αυτό περί τύπου. Επεισόδια δημιουργήθηκαν όταν δεν 
επετράπη σε αντιπρόσωπο των αρχειομαρξιστών να λάβει το λόγο. Δημιουργήθηκε 
πανδαιμόνιο και χρειάσθηκε να επέμβει η αστυνομία για να αποκατασταθεί η τάξη. 

1901 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, φάκελλος Εφημερίς κ.τ.λ., Αγροτικόν Κόμμα της 
Ελλάδος - Παράρτημα Επανωμής, Εν Επανωμή τη 22 Ιουνίου 1931, 2+1+1 pp. (χειρόγραφο). 
1902 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, Φάκελλος Αλεξανδρίδη, Αίτησις κατοίκων γεωργών 
Προφήτου προς την Γεν. Διοίκησιν Μακεδονίας, εν Προφήτη τη 4 Ιουλίου 1931, 2 pp. (32 
υπογραφές) [χειρόγραφο]. 



Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 αρχειομαρξιστές, οι οποίοι κρατήθηκαν για 
προληπτικούς λόγους μέχρι τη λήξη της συγκέντρωσης1903. Στις 15 Ιουνίου 1932, η 
εκτελεστική επιτροπή του Αγροτικού Κόμματος εξέδωσε «μανιφέστο προς τον ελληνικό 
λαό», με το οποίο, μεταξύ των άλλων, ζητούσε την εθνικοποίηση των τραπεζών και 
βιομηχανιών και κατάργηση των αγροτικών χρεών1904. Με ενισχυμένη τη δραστηριότητα, 
έχοντας επιδίωξη τη ζύμωση ανάμεσα στους αγρότες για τα προβλήματά τους μέσω 
συγκεντρώσεων στα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, μετέβη ο Τανούλας, τον Ιούλιο 
1932, στο Λειβάδιον, απηύθυνε λόγο στους κατοίκους επί δίωρο και ίδρυσε παράρτημα του 
Αγροτικού Κόμματος. Οπαδοί στο γειτονικό χωριό Πετροκέρασα (μεταξύ αυτών οι 
Γεροσωτήρης και Μαλακούσης) τον προσκάλεσαν να έλθει επίσης στο δικό τους χωριό, κατά 
προτίμηση Σαββατόβραδο, για να ομιλήσει1905. Στις 24 Ιουλίου 1932, στο Καλοχώριον 
ομίλησαν ενώπιον πλήθους οι Τανούλας, Σλιώμης και Καραγκούνης. Στις 26 Ιουλίου 1932, 
στη Νεοχωρούδα, σε ενθουσιώδη εκδήλωση με ρήτορες τους Τανούλα και Καραγκούνη, 2-3 
μπράβοι του Λαϊκού Κόμματος αποπειράθηκαν να δημιουργήσουν επεισόδια, αλλά 
αντιμετωπίσθηκαν από παριστάμενους χωρικούς, απομονώθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν1906. 
Στις εκλογές γερουσιαστών στις 25 Σεπτεμβρίου 1932, 13 εκλογείς της Πυλαίας 
(Καπουτζήδες) εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της κοινότητας, διευθέτησαν τα τυπικά 
ζητήματα ανακήρυξης υποψηφίων, συμφώνως τω νόμω, στην εκλογική περιφέρεια νομού 
Θεσσαλονίκης. Ήταν οι Θεοχάρης Γκελής, Χαράλαμπος Σπυρούδης, Γεώργιος Σπυρούδης, 
Απόστολος Λιόλιος, Ιωάννης Κακαμούκας, Χαρίσιος Τσορλίνης, Χαρίσιος Ψωμάς, Σωτήριος 
Σωτηρούδης, Γεώργιος Τσαμούρας, Δημήτριος Σωτηρούδης, Σταύρος Κουρουμάνης, 
Γεώργιος Κακαλιάντης, Γεώργιος Τερμεντζής1907. Ανάμεσα στα στελέχη του κόμματος 
(Αναστάσιος Τσιάρας, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης και λοιποί), κατείχε περίβλεπτη θέση το 
όνομα του Αβροτέλη Ελευθερόπουλου, καθηγητή κοινωνιολογίας στη Σχολή Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης1908. Ήταν επίσης υποψήφιος 
γερουσιαστής ο Δημήτριος Γιαμογιάννης, παλαιό στέλεχος του κομμουνιστικού κόμματος 
(της εποχής προ της υιοθέτησης του συνθήματος για ανεξάρτητη Μακεδονία-Θράκη)1909. Τον 
Οκτώβριο 1932, το Αγροτικό Κόμμα κλήθηκε στα χωριά (στην Επανωμή και αλλού) να 
δράσει κατά της εκτέλεσης ενταλμάτων προσωποκράτησης για χρέη. Η Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων είχε αναθέσει στην Αγροτική Τράπεζα την είσπραξη οφειλών 
των αγροτών, κινήθηκε ο μηχανισμός και οδηγήθηκαν στη φυλακή τρεις Επανωμήτες για μη 
καταβολή του αντιτίμου. Ο Γαβριηλίδης κινήθηκε ως εκπρόσωπος του κόμματος για την 
απελευθέρωσή τους. Εντάλματα εκκρεμούσαν επίσης για γεωργούς της Περαίας και άλλων 
χωριών. Οι υπόλογοι κρύβονταν, για να αποφύγουν τη σύλληψη. «Στην Αγία Τριάδα, 25 
αγρότες δεν κοιμούνται στα σπίτια τους αλλά μόνον στις χαράδρες με τη βροχή». Πενήντα 
θιγόμενοι αγρότες της Νεοχωρούδας συγκρότησαν κίνηση διαμαρτυρίας. Στα Κουφάλια, η 
αστυνομία θέλησε να εκτελέσει εντάλματα, αλλά οι υποψήφιοι για σύλληψη διέφυγαν από το 
παράθυρο. Αποτάθηκαν στο Αγροτικό Κόμμα για προστασία. Ειδοποιήθηκε ο 
Σοφιανόπουλος, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην Αθήνα, για να φέρει το 
ζήτημα στη βουλή1910

                                                      
1903 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 15-5-1932. 

. Τονιζόταν ότι η αδυναμία του αγροτικού κόσμου για ανταπόκριση 
στις οικονομικές υποχρεώσεις αντιμετωπιζόταν με αδιαφορία και ότι οι χωρικοί υφίσταντο 

1904 Cf. Μακεδονικά Νέα, 16-6-1932. 
1905 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, Φάκελλος διαφόρων εγγράφων, Εμμανουήλ 
Μαλακούσης προς Αθ. Τανούλα, Πετροκέρασα 1-8-1932, 2 pp. (χειρόγραφο). 
1906 Ibid., φάκελλος με αταξινόμητα έγγραφα, Εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος, [χωρίς 
ημερομηνία], 2 pp. (χειρόγραφο). 
1907 Ibid., φάκελλος με αταξινόμητα έγγραφα, αποδεικτικά δικαστικών κλητήρων. 
1908 Ibid., φάκελλος με αταξινόμητα έγγραφα, Αποδεικτικόν, 8-9-1032, 1 p. 
(δακτυλογραφημένο). 
1909 Ibid. 
1910 Ibid., φάκελλος Αλληλογραφία Κοινοβουλευτικής Ομάδος, 2 επιστολές Τανούλα προς 
Ιωάννη Σοφιανόπουλο (εκάστη 2 pp., χωρίς ημερομηνία) και 1 επιστολή Σοφιανόπουλου 
προς Τανούλα, Αθήναι 19-11-1932, 2 pp. (χειρόγραφα). 



πιέσεις από την Αγροτική Τράπεζα καθ’ ην στιγμήν τα υποκαταστήματά της 
πραγματοποιούσαν μεγάλες εισπράξεις1911. Ταυτόχρονο διάβημα του κόμματος αφορούσε 
στο υπέρογκο μίσθωμα που κατέβαλλαν στο κράτος οι ακτήμονες Πυλαίας για τη νομή 
στρεμμάτων στην κοινότητά τους1912. Τον Ιανουάριο 1933, με αφορμή διενέξεις στη Νάουσα 
(απειλές των βιομηχάνων για μεταφορά της δραστηριότητας αλλού) η οργάνωση 
Θεσσαλονίκης συντήρησε μέτωπο κατά του κεφαλαίου, ζητώντας τη γενική φορολογία των 
βιομηχανικών προϊόντων και διάθεση των εσόδων για κοινωφελή έργα και για τις 
«εργαζόμενες τάξεις» που δεινοπαθούσαν, όχι για κομματικούς σκοπούς1913. Στις 7 Μαΐου 
1933, αντιπρόσωποι των χωριών της περιφέρειας Θεσσαλονίκης που είχαν πληγεί από την 
ανομβρία συνήλθαν στα γραφεία του Αγροτικού Κόμματος και εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο 
ζητούσαν την άμεση παρέμβαση του κράτους1914. Εκπρόσωποι του κόμματος 
παρουσιάσθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 1933 στο γενικό διοικητή Φίλιππο Δραγούμη και 
εξέφρασαν παράπονα για τη βραδύτητα με την οποία διενεργούνταν η συγκέντρωση του 
σιταριού και για την άνιση μεταχείριση των μικροπαραγωγών σε σχέση με του 
τσιφλικούχους1915. Το τοπικό κομματικό στέλεχος Ηλίας Δαρμάνης εξέτασε στις 7 
Σεπτεμβρίου 1933, μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιουντζήδων [Κύμινα], Καράμπελα, 
τα προβλήματα στο χωριό και στη γειτονική Κουλακιά [Χαλάστρα] που αφορούσαν στους 
ντόπιους γεωργούς και κτηματίες (καταστραμμένες εκτάσεις, τελείως ή εν μέρει, από τα έργα 
της εταιρείας Φαουντέισον). Κατόπιν ενεργειών του βουλευτή Τανούλα, συμπεριλήφθηκαν 
σε σχετικό νομοσχέδιο για αποζημιώσεις των χωρικών οι δύο κοινότητες και τα Νέα 
Μάλγαρα1916. Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας του Τανούλα στάλθηκε στη κυβέρνηση για τις 
κατασχέσεις στις οποίες προέβαινε δικαστικώς η Αγροτική Τράπεζα σε βάρος χωρικών στο 
Δρυμό, Άσσηρο, Λαϊνά, Επανωμή και άλλα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και 
Λαγκαδά που είχαν υποστεί ζημίες1917. Για την αναστολή των μέτρων είσπραξης των χρεών, 
πραγματοποιήθηκε διάβημα του ιδίου στο γενικό διοικητή. Ομοίως, παρουσιάσθηκε ενώπιον 
του γενικού διοικητή Δραγούμη στις 3 Οκτωβρίου 1933 ο γραμματέας του τμήματος 
Επανωμής του Αγροτικού Κόμματος, Γεώργιος Τσιώνης,  μαζί με επιτροπή αγροτών, και 
διαμαρτυρήθηκαν κατά της Αγροτικής Τράπεζας για τις πιέσεις στους χωρικούς για είσπραξη 
καθυστερούμενων δόσεων των δανείων. «Ο Υπουργός προέβη αμέσως στις αναγκαίες 
συστάσεις για να παύσει η δίωξη των αγροτών»1918. Ο Τανούλας ζήτησε από το υπουργείο 
οικονομίας τη χορήγηση σπόρου στους καταστραφέντες γεωργούς και καλύτερη 
συγκέντρωση του σιταριού. Χορηγήθηκαν 300 σάκκοι κενοί για τη συγκέντρωση του 
σιταριού της περιοχής Λιμπανόβου [Αιγίνιον]1919. Στις 11 Οκτωβρίου 1933, παρουσιάσθηκε 
στη γενική διοίκηση ο γραμματέας του τμήματος Κουλακιάς [Χαλάστρα] του Αγροτικού 
Κόμματος, μαζί με επιτροπή κατοίκων, και εξέθεσε το ζήτημα της προβληματικής ποιότητας 
των φρεάτινων υδάτων που ανέβλυζαν από τον ποταμό Αξιό. Για όμοιο ζήτημα 
ακαταλληλότητας των φρεάτων διαμαρτυρήθηκαν οι χωρικοί της Επανωμής1920. Στις 22 
Οκτωβρίου 1933, το αγροτικό στέλεχος Ηλιάδης μετέβη στα Βασιλικά και Σουρωτή για να 
εξετάσει τις ανάγκες και τα αιτήματα των κατοίκων1921

                                                      
1911 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21-11-1932. 

. Επισκέφθηκαν το Καβακλή [Άγιος 
Αθανάσιος] στις 12 Νοεμβρίου 1933 ο βουλευτής Τανούλας και το στέλεχος Παπαχαρίτωνας 
και ενημερώθηκαν για τα ζητήματα των κατοίκων της περιοχής (παραχώρηση αποξηραμένων 

1912 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, φάκελλος Αλληλογραφία Κοινοβουλευτικής Ομάδος, 2 
επιστολές Τανούλα προς Ιωάννη Σοφιανόπουλο (εκάστη 2 pp., χωρίς ημερομηνία) και 1 
επιστολή Σοφιανόπουλου προς Τανούλα, Αθήναι 27-10-1932, 2 pp. (χειρόγραφα). 
1913 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 21-1-1933. 
1914 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-5-1933. 
1915 Ibid., 5-9-1933. 
1916 Ibid., 8,12-9-1933. 
1917 Ibid., 8-9-1933. 
1918 Ibid., 3-10-1933. 
1919 Ibid., 12-9-1933. 
1920 Ibid., 12-10-1933. 
1921 Ibid., 22-10-1933. 



γαιών, αποπεράτωση του σχολείου, συμπλήρωση του διδακτικού προσωπικού)1922. Στη 
συνεδρίαση της βουλής στις 27 Δεκεμβρίου 1933, ο Τανούλας προώθησε αναφορά της 
κοινότητας Αγίου Αθανασίου για την παραχώρηση εκτάσεων των αποξηραμένων γαιών, 
τονίζοντας ότι από τα 38 στρέμματα που δόθηκαν στους κατοίκους τα 8 ήταν αλατούχα. Ο 
υπουργός Θεοτόκης διαβεβαίωσε ότι καμμία μεροληψία δεν έγινε κατά τη διανομή των 
γαιών. Συζητήθηκαν αναφορές χωρικών για αθρόα κατάσχεση περιουσιών από την Αγροτική 
Τράπεζα για μικρά σχετικώς χρέη (1.000-2.000 δραχμές) και εκποίηση και κατάσχεση 
αροτριώντων κτηνών παρά τις θεομηνίες που έπληξαν τους γεωργούς. Ο Θεοτόκης 
ανακοίνωσε ότι κοινοποιήθηκε έγγραφο στην Αγροτική Τράπεζα να σταματήσει τις πιέσεις 
στους αγρότες1923. Στην αναταραχή ανάμεσα στους ακτήμονες Πιερίας –συνέχεια της 
προηγούμενης εξέγερσης στο Λιτόχωρο, το Σεπτέμβριο 1932, που μνημονεύσαμε–, δόθηκε, 
με τη βοήθεια του εκπροσώπου του Αγροτικού Κόμματος Ξενοφώντα Γιοσμά, η δέουσα 
κατεύθυνση στον αγώνα και εκλέχθηκε επιτροπή, η οποία υπέβαλε υπόμνημα για ακύρωση 
των συμβάσεων με τους ενοικιαστές και παραχώρηση των αγρών στους ακτήμονες. Τα 
διαβήματα του Γιοσμά για το αγροτικό πρόβλημα της επαρχίας είχαν συνέχεια1924

Στις κομματικές αντιζηλίες, η οργάνωση Θεσσαλονίκης του Αγροτικού Κόμματος 
συντήρησε την αντιπολίτευση ενάντια στους φιλελευθέρους (η τακτική ήταν εναρμονισμένη 
με την κομματική πολιτική, επίσης με την πολιτική στάση του Τανούλα, συνεργαζόμενου με 
τους Λαϊκούς). Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο 1933, έναντι της κίνησης των φιλελευθέρων να 
ιδρύσουν τμήματα Δημοκρατικής Άμυνας στα χωριά, τα τμήματα του Αγροτικού Κόμματος 
έστειλαν εγκυκλίους στην κάθε περιοχή, με τις οποίες καλούσαν τους αγρότες να 
αποδοκιμάσουν έμπρακτα τους «βενιζελικούς δημοκρατοκαπήλους»

. 

1925. Η πολιτεία των 
φιλελευθέρων κατά τις περιόδους νομής της κυβερνητικής εξουσίας ήταν διάτρητη, ώστε να 
προσφέρεται για στήριξη αντίπαλων επιχειρημάτων. Σε ένα γενικό απολογισμό, το Αγροτικό 
Κόμμα υπενθύμιζε ότι, σε περιφέρειες της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που μέχρι το 1929 
ευημερούσαν, επήλθε μαρασμός επί των ημερών της βενιζελικής διακυβέρνησης (1928-
1932).  Από  τη δασική έκταση της περιοχής, μπορούσαν να αποδοθούν στην καλλιέργεια 
περισσότερα από 150.000 στρέμματα, χωρίς ζημία του περιβάλλοντος. Εξάλλου οι 
φιλελεύθεροι, αντί να προβούν στην απαλλοτρίωση γαιών και διανομή στους γηγενείς 
ακτήμονες, μετέφεραν από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό πρόσφυγες, όχι για να τους 
εγκαταστήσουν συστηματικά ως όφειλαν, αλλά για λόγους μικροπολιτικής και 
ρουσφετολογίας, για προσπορισμό ψήφων, αδιαφορώντας εάν ο κόσμος αυτός ασφυκτιούσε 
μέσα στη στενή γη που του παραχώρησαν. Δημιούργησαν καταστάσεις, κατά τις οποίες 
υπήρχαν προσφυγικές οικογένειες που στερούνταν κλήρου και των μέσων συντήρησης και 
άλλες που φυτοζωούσαν με ένα κομμάτι γης 8-9 στρεμμάτων, ενώ οι βενιζελικοί ήταν 
συστηματικοί καπνοπαραγωγοί και πλούτιζαν στην επαρχία1926

Η οργάνωση Θεσσαλονίκης επιδίωξε αύξηση της εμβέλειας του κόμματος στους 
αστούς κατοίκους, εξίσου ψηφοφόρους στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Σε ένα παράδειγμα, 
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στις 14 Οκτωβρίου 1934, των άστεγων γηγενών στον 
κινηματογράφο Πατέ, έφερε στο ίδιο τραπέζι το δήμαρχο Ν. Μάνο και εκπροσώπους των 
κομμάτων με το Χατζηαστερίου, στέλεχος του Αγροτικού Κόμματος, και το Γεώργιο 
Τσεμερτζή, πολιτευτή του κόμματος και πρόεδρο της Ένωσης Ανατολικομακεδόνων

. Χωρίς να στερούνται 
απολύτως βάσης, τα επιχειρήματα των αγροτιστών, χονδροειδή, σκοπούντα στη δημιουργία 
«μικροαστικής» συνείδησης στους χωρικούς, ήταν μακρυά από τα κεφαλαιώδη προβλήματα 
των ετών προ του πολέμου. 

1927

 
. 

 
6.2.2.1.1.3. Στις μαζικές οργανώσεις. 

                                                      
1922 Ibid., 13-11-1933. 
1923 Ibid., 28-12-1933. 
1924 Ibid., 27-10-1933, 26-11-1934. 
1925 Ibid., 29-10-1933. 
1926 Ibid., 26-11-1934. 
1927 Ibid., 15-10-1934. 



 
 
Η δύναμη του Αγροτικού Κόμματος βρισκόταν στις γεωργικές οργανώσεις, 

επαγγελματικές (προάσπιση και προαγωγή επαγγελματικών συμφερόντων κατά παντός 
τρίτου), κοινωνικές (κοινωνικού χαρακτήρα σκοποί, όπως η προαγωγή αλληλοβοήθειας, 
περίθαλψης, αλληλοασφάλισης και γενικά κοινωνικής εξύψωσης), επιστημονικές (τεχνικού 
χαρακτήρα). Η αδυναμία του εντοπιζόταν στις ιδιορρυθμίες του κόσμου της υπαίθρου, οι 
οποίες ενοχοποιούνταν επακόλουθα για την παραχώρηση δυνατότητας στην αστική εξουσία 
να υπεκφεύγει έναντι της κατοχύρωσης ισότιμης συμμετοχής του αγροτικού χώρου στην 
οικονομία και κοινωνία. O Αλέξανδρος Βογιατζόγλου, γενικός γραμματέας της Γεωπονικής 
Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης, παρατηρούσε –και δικαιολογούσε την κατάσταση– ότι οι 
χωρικοί άργησαν να απολαύσουν νομική θεσμοθέτηση της αγροτικής οργάνωσης διότι, σε 
σχέση με το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύσκολα μπορούσε να πιστοποιηθεί η ιδιότητα του 
γεωργού, ώστε να γνωρίζει ο νομοθέτης ποιους να περιλάβει, ενώ υπήρχαν επιπρόσθετα 
τεχνικά προβλήματα όπως η διασπορά των ανθρώπων κατά την οικονομική απασχόλησή τους 
στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο γεωργός ήταν πιο συντηρητικός και 
πειθαρχικός από τις άλλες κοινωνικές τάξεις. Όταν ξεχείλιζε το ποτήρι, δύσκολα 
συσσωματωνόταν λόγω του δυσκίνητου όγκου και της διασποράς του. Το κράτος επίσης 
θεώρησε μη ορθό να δώσει την αυτή εκ του νόμου ελευθερία διανόησης και ενέργειας και 
την αυτή οικονομική ενίσχυση στις δυσεπίβλεπτες οργανώσεις των αμόρφωτων γεωργών σε 
σχέση με τους μορφωμένους, υπό την άμεση επίβλεψή του, εμπόρους, φανερώνοντας 
μικροπολιτικούς υπολογισμούς1928. Ανεξαρτήτως εάν υιοθετούνταν συνολικά οι ανωτέρω 
απόψεις, το συμπέρασμά τους ήταν ορθό: τα αγροτικά στρώματα μειονεκτούσαν, απέναντι 
στις άλλες τάξεις, στο ζήτημα της οργάνωσης. Μετά το 1918, παρατηρήθηκε βαθμιαία 
άνοδος στον αριθμό των οργανώσεων1929

Στη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκε προσπάθεια να 
αναστραφεί η αρνητική παράδοση ανάπτυξης επαγγελματικού αγροτικού κινήματος στην 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με περιορισμένη επιτυχία. Σε μία αναδρομή γεγονότων έως τη 
δεκαετία 1930 που συνδέονταν με τους αγροτιστές, η δημιουργία, το 1918 στην Επανωμή, 
πολιτικού συλλόγου (πρόδρομη μορφή του Αγροτικού Πολιτικού Συνδέσμου Επανωμής) από 
τους Πλαστήρα και Ν. Χαλιάπα συνοδεύθηκε από την ίδρυση γεωργικού συνεταιρισμού. Η 
νέα γεωργική οργάνωση ενοικίασε γαίες, περιόρισε τη βοσκή των προβάτων που 
κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, κατασκεύασε αλευρόμυλο σύγχρονων προδιαγραφών. Το 
κατεστημένο του χωριού ίδρυσε, για αντίπραξη, δεύτερο συνεταιρισμό

. 

1930. Έως τις αρχές του 
1919, πολλοί αγροτικοί συνεταιρισμοί συνεπήχθησαν στην περιοχή, προς εξαγορά γαιών1931. 
Το Δεκέμβριο 1920, συλλογικοί φορείς έλαβαν μέρος σε Παγχαλκιδικό Συνέδριο, με θέμα 
προς συζήτηση την απαλλοτρίωση των μοναστηριακών γαιών –τα εννέα δέκατα των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων–, προξενώντας την αντίδραση των μοναστηρίων. Συμμετείχε η 
Αδελφότης Γεωργών Πολυγύρου η Δήμητρα, σωματείο ανεπίσημο, τότε –αναγνωρίσθηκε το 
1923–, με τον πρόεδρο Ιωάννη Αικατερινάρη1932. Το Μάιο 1920, κοινωνική κίνηση 
καταγράφηκε στον Πολύγυρο, με ίδρυση ένωσης κτηνοτρόφων και επαγγελματικής 
ένωσης1933

                                                      
1928 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1,2-4-1928. 

. Στην Κασσάνδρα, οι κοινότητες (Βάλτα [Κασσανδρεία], Κασσανδρινό, Φούρκα, 
Άθυτος, Αγία Παρασκευή, Παλιούρι, Καλάνδρα, Καψόχωρα), σε συνέλευση στις 29 
Απριλίου 1921, συνέστησαν σύνδεσμο, μέσω του οποίου ζήτησαν την αναγκαστική 

1929 Το 1922, λειτουργούσαν 1.285 γεωργικοί συνεταιρισμοί διαφόρων κατηγοριών –
πιστωτικοί, πωλήσεων γεωργικών προϊόντων, προμήθειας γεωργικών ειδών, οινοποιητικοί, 
κτηνοτροφικοί–. Μέχρι το 1931, οι συνεταιρισμοί αποκαταστάσεως ακτημόνων 
καλλιεργητών έφθασαν τους 1.641, cf. Τζωρτζάκης, Οι συνεταιρισμοί..., op. cit., pp. 283-287. 
1930 Cf. Αγροτική Σημαία, 21-7-1923. 
1931 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24-2-1919. 
1932 Ibid., 5-1-1920. 
1933 Ibid., 21-5-1920. 



απαλλοτρίωση των μοναστηριακών τσιφλικίων για 1.500 οικογένειες ακτημόνων1934. Το 
Φεβρουάριο 1920, ιδρύθηκε ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Κατερίνης, ο οποίος σύντομα (το 
1922) συσπείρωσε 140 μέλη.  Είχε διο ικητικό συμβούλιο  εκ 5  μελών Ελλήνων (πρόεδρος ο 
Ευάγγελος Μαρινόπουλος) και εποπτικό συμβούλιο με 6 μέλη (εξ αυτών 1 Τούρκος). Έδωσε 
ώθηση στους γύρω αγροτικούς πληθυσμούς να συμπήξουν γεωργικούς συνεταιρισμούς1935. 
Τον Ιούλιο 1921, στο χωριό Άγιος Μάμας, οι ακτήμονες διατύπωσαν διεκδικήσεις, μέσω του 
γεωργικού συνεταιρισμού, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των γαιών από τον 
ιδιοκτήτη1936. Το Σεπτέμβριο 1921, υφίσταντο γεωργικοί συνεταιρισμοί στους Καπουτζήδες 
[Πυλαία], Βασιλικά, Επανωμή. Καλλιεργούσαν χέρσα εδάφη, αλλά συναντούσαν εμπόδια 
από τους ντόπιους τσιφλικάδες και αναλγησία από τις αρχές. Ο Γεωργικός Συνεταιρισμός 
Καπουτζήδων συρόταν στα δικαστήρια από το 1920 διότι αξιοποίησε 2.000 στρέμματα 
χέρσας γης εγκαθιστώντας λαχανόκηπους –τον Απρίλιο 1922, μηνύθηκε ξανά από το Τσαούς 
Μοναστήρι (μονή Βλατάδων) για καλλιέργεια διεκδικούμενων εδαφών–1937. Στο χωριό 
Σαράτσι (Περιβολάκι), στην περιφέρεια Λαγκαδά, με γεωργικό συνεταιρισμό εκ 40 μελών, οι 
αγρότες υφίσταντο την αντισυνεταιριστική πολιτική της κυβέρνησης, χωρίς αρωγή για τις 
ενοικιάσεις γαιών1938. Το Φεβρουάριο 1922, ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Επανωμής, με 
επικεφαλής το Ν. Χαλιάπα, ενθάρρυνε τα μέλη χωρικούς να σπείρουν διεκδικούμενα 
χωράφια και αντιμετώπισε τα προβλήματα με τους τσορμπατζήδες, τις επιθέσεις μπράβων 
τους1939. Σε εγχείρημα για δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου, συνήλθε Αγροτικό 
Συνέδριο, στις 23 Μαΐου 1922, στην Αθήνα. Συγκέντρωσε 119 αντιπροσώπους 150 
γεωργικών συνεταιρισμών από  ό λη τη χώρα,  οι οποίοι απασχολήθηκαν κυρίως με το 
κολληγικό, με τα μετόχια της Χαλκιδικής1940. Τον Ιούνιο 1922, ο μελετώμενος νέος 
αγροτικός νόμος κρίθηκε αντιαγροτικός και οι συνεταιρισμοί Θεσσαλονίκης απευθύνθηκαν 
στην ομοσπονδία για προώθηση διαμαρτυρίας κατά της συνωμοτούμενης ανενεργοποίησης 
του συνεταιριστικού κινήματος1941. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1922, ειδοποιήθηκαν όλες οι 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις και συνήλθαν στους Καπουτζήδες [Πυλαία], όπου συμφώνησαν 
για τη σύγκληση συνεδρίου των γεωργικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο 
1922, για την ίδρυση Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και 
ταυτόχρονη ίδρυση Αγροτικού Κόμματος. Εκλέχθηκε προσωρινή επιτροπή,  με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη, οδό Κουντουριώτου 30α, την οποία αποτέλεσαν οι πρόεδροι γεωργικών 
συνεταιρισμών Νικόλαος Χαλιάπας - Επανωμής, Χρήστος Καλούδης - Καπουτζήδων 
[Πυλαία], Κωνσταντίνος Χαλουλάκος - Ουζούν Αλή [Πλαγιάριον], Χαρίλαος Πασχάλης - 
Ασβεστοχωρίου, Σ. Σταυρούδης - Μπάλτζης [Μελισσοχώριον], Βασίλειος Αργυρίου - 
Βασιλικών, Χρήστος Σίσκος - Αειβατίου [Λητή], Κωνσταντίνος Καρπούζης - αντιπρόεδρος 
Σέδες [Θέρμη]1942. Στις 16 Οκτωβρίου 1922 συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το 1ο Αγροτικό 
Συνέδριο Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, στην αίθουσα του Λευκού Πύργου, με 
αντιπροσώπευση 22 γεωργικών συνεταιρισμών με 4.000 μέλη. Ομίλησε ο Δ. Αβράσογλου 
και άλλοι και εγκρίθηκε δια βοής ψήφισμα για παραχώρηση των γαιών στις κοινότητες 
καλλιεργητών, ενίσχυση των γεωργικών συνεταιρισμών, ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας1943

                                                      
1934 Ibid., 12-5-1921. 
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1935 Ibid., 6-2-1922. 
1936 Ibid., 8-6, 1-7-1921. 
1937 Ibid., 26-9-1921, 22,23-2, 20-3, 15-4-1922. 
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1942 Ibid., 24-9-1922. 
1943 Ibid., 10,11,13,15-10-1922. Η αντίληψη του Αβράσογλου περί γεωργικής πίστης ήταν 
πρωτοπόρος, στη πρώιμη φάση κεφαλαιικής οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Την 
οικειοποιήθηκε, όπως θα δούμε περαιτέρω, ο Αλ. Παπαναστασίου δι’ ίδιον όφελος 
(αντίπαλος αγροτιστικός πολιτικός χώρος), cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12,13-3-1927. 
Μακεδονικά Νέα, 14-3-1927. Κώστας Κωστής, Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. 



διοικητική αποκέντρωση, ίδρυση Αγροτικής Βαλκανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. 
Εκλέχθηκαν σε προσωρινή επιτροπή της Ομοσπονδίας οι Ν. Χαλιάπας -πρόεδρος, 
Σταυρούδης, Χαλουλάκος. Διευθυντής ορίσθηκε ο Αβράσογλου1944. Η πρωτοβουλία δέχθηκε 
επιθέσεις από διάφορους «ψευδοφιλαγρότες»1945. Τον Ιανουάριο 1923, διαμαρτυρία κατά των 
αρχών κατατέθηκε αρμοδίως για τους χειρισμούς σε βάρος των αγροτών Καπουτζήδων κατά 
τη διεκδίκηση γαιών, με υπογραφές του Αστέριου Κακαλιάνη και Αντώνιου Ζώτου, 
αντιστοίχως προέδρου και γενικού γραμματέα του Αγροτικού Πολιτικού Συνδέσμου 
Καπουτζήδων. Συνυπέγραψαν ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Ιωάννης Βαλιώτης και ο πρόεδρος (αντ’ αυτού ο Δημήτριος Σωτηρούδης)1946. 
Η Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών, την άνοιξη του 1923, είχε ενώπιον αυτής σοβαρά 
αγροτικά προβλήματα. Ήταν στη φυλακή 40 Καπουτζηδιανοί για την καλλιέργεια του 
τσιφλικίου Μπασίς Μετόχι (Μπασίς Τσιφλίκ), που ανήκε στο πατριαρχείο. Αρχικά είχε 
επιταχθεί με το νόμο 1046, αλλά στη συνέχεια ενοικιάσθηκε σε ιδιώτη. Διαβήματα 
πραγματοποιούνταν στο μητροπολίτη Γεννάδιο. Στις περιοχές Μπάλτζας [Μελισσοχώριον], 
Λαγκαδά, Ακίντζαλη [Μουριές], Κουλακιάς [Χαλάστρα], Γαλάτιστας, κτηνοτρόφοι 
λυμαίνονταν τους αγρούς και δενδρόκηπους των γεωργών, με την ανοχή της χωροφυλακής. 
Το τσιφλίκιο Μαντζάρηδες διεκδικούνταν από τους κατοίκους Βασιλικών –το έσπερνε 
[καταπάτηση] ιδιώτης–. Το αίτημα ήταν να επιταχθεί. Όμοιο μέτρο –επίταξη– ζητιόταν για τα 
μετόχια Χαλκιδικής, όπου οι χωρικοί, μέσα σε αναχρονιστική κατάσταση, υφίσταντο 
μαρτύρια από τους καλόγερους. Ζητήματα διοίκησης εκκρεμούσαν, με διορισμό προέδρων 
και μελών αγροτικών κοινοτήτων οι οποίοι ήταν άσχετοι με τους γεωργούς, αλλά και 
κεκηρυγμένοι εχθροί τους1947. Το συνεταιριστικό κίνημα βαθμηδόν απέκτησε ποιότητα, με 
υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων (οινοποιητικές εργασίες από σταφύλια 
συνεταιρισμένων αγροτών, με παροχή δανείων για να λειτουργήσουν συνεταιρικά 
μπακάλικα. Ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Αγίου Μάμαντος εξαγόρασε, τον Αύγουστο 1923, 
23.000 στρέμματα από Τούρκο μπέη, ιδιοκτήτη τσιφλικίου, για την αποκατάσταση των 
μελών του1948. Στις 12 Αυγούστου 1923, έλαβε χώρα ιδρυτική συνέλευση της Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας. Στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου 
συμμετείχαν κάτοικοι χωριών της περιοχής Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρος ο Αντώνιος 
Λεονάρδος (από τα Νέα Μάλγαρα, αντιπρόεδρος του γεωργικού συνεταιρισμού του χωριού), 
ως αντιπρόεδρος ο Ν. Χαλιάπας (Επανωμή), γραμματέας Ηλίας Γραβαλάς (Βασιλικά), ταμίας 
Αντώνιος Ζώτος (Καπουτζήδες [Πυλαία]), σύμβουλος Γκούμας (Κουλακιά [Χαλάστρα]). Στο 
τριμελές εποπτικό συμβούλιο ήταν εκλεγμένοι οι Αθανάσιος Τανούλας (Ζουμπάτες 
[Τρίλοφος]), Π. Γκιουλάμης (Καλοχώριον), Αθανάσιος Ρουφαηλίκος (Δρυμίγκλαβα 
[Δρυμός])1949. Στις 22 Μαΐου 1924, οι συνεταιριστές της περιοχής Θεσσαλονίκης ήταν 
μεταξύ των 700 ατόμων που συμμετείχαν, στην Αθήνα, στο πανελλήνιο συνέδριο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών1950. Τον Αύγουστο 1924, ο φυτοζωών Γεωργικός 
Συνεταιρισμός Λαγκαδά, με μέλη που χειμάζονταν από την ξηρασία –σοδειά δημητριακών 
και λοιπών προϊόντων μόλις στο 30% της συνήθους–, ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα, μέσω 
της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, αναστολή πληρωμών. Η τράπεζα 
δέχθηκε μόνο να χορηγήσει στους χωρικούς νέα δάνεια για την εξόφληση των παλαιών, 
ωθώντας πολλούς στη λύση εξεύρεσης ρευστού από τους τοκογλύφους1951

                                                                                                                                                        
Όψεις της ελληνικής οικονομίας στο μεσοπόλεμο (1919-1928). Τα τεκμήρια, ΜΙΕΤ, Αθήνα 
1987, p. 11. 

. Τον Οκτώβριο 
1924, οι αγρότες ζήτησαν σπόρο για την τρέχουσα σπορά, αφού η παραγωγή είχε 
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1951 Cf. Ριζοσπάστης, 30-8-1924. 



καταστραφεί εντελώς. Τους παρέπεμψαν στην Εθνική Τράπεζα, «... δηλαδή εις τον 
μεγαλείτερον τοκογλύφον»1952

Σε έξαρση το καπνοπαραγωγικό, εκείνη την περίοδο, προσφέρθηκε για αγροτιστική 
δράση. Με την ανάμειξη του Εργατικού Κέντρου (κομμουνιστές), εμπλέκονταν οι 
καπνεργάτες, οι οποίοι είχαν σφαιρικότερη άποψη για το μέλλον του προϊόντος (είδος 
πολυτελείας). Κοινή σύσκεψη, τον Ιανουάριο 1924, με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς 
εντάχθηκε σε σχεδιασμούς των εργατικών συνδικάτων για μελέτη των ζητημάτων και 
σύνταξη υπομνήματος προς την κυβέρνηση, που θα παρουσιαζόταν προς ανάγνωση σε 
συλλαλητήριο

. 

1953. Ακούγονταν φωνές για την οργάνωση άμυνας. Ο καπνός πωλούνταν 
φθηνά διότι οι καπνέμποροι είχαν την υποστήριξη του κράτους. Οι αγρότες θα μπορούσαν να 
επεξεργασθούν οι ίδιοι το προϊόν και να κερδίσουν περισσότερα, μέσω μίας αποτελεσματικής 
ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών [τοπική δευτεροβάθμια ομοσπονδία]. Το μεγάλο ζήτημα 
των ανεπεξέργαστων καπνών προσεγγίσθηκε στο 1ο Καπνοπαραγωγικό Συνέδριο 
Μακεδονίας και Θράκης, στη Δράμα στις 11 Ιανουαρίου 1925. Είχε προσκληθεί η 
καπνεργατική ομοσπονδία (ΚΟΕ) –κομμουνιστικής επιρροής–. Μέσα σε πανδαιμόνιο, 
ομίλησαν οι Χρήστος Παπαδόπουλος, διευθυντής της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας, και Χρήστος Βουρδουνάς [Βορδωνάς], γενικός γραμματέας της 
ομοσπονδίας (αντιπρόσωπος, επίσης της Επανωμής), που καταγράφηκαν ως 
φιλοκομμουνιστές, και ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, αντικομμουνιστής. Αποχώρησαν και 
κατήγγειλαν τις διαδικασίες (αλλοίωση συσχετισμών με αποκλεισμό αντιπροσώπων και 
εισδοχή άλλων που εκπροσωπούσαν άσχετες οργανώσεις) οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας Βουρδουνάς και Παπαδόπουλος, και 15 σύνεδροι 
από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, μεταξύ αυτών οι Η. Παρταφύλας - 
Ασβεστοχωρίου, Σ. Μαντζαρλής και Κ. Χαρίτος - Καπουτζήδων [Πυλαία], Γ. Καραγκιόζης - 
Πιστωτικού Συνεταιρισμού Επανωμής, Γρ. Τασιουλούδης - Λαϊνών1954. Με την απομόνωση 
των φιλοκομμουνιστών, η έκβαση ήταν αρνητική για την παράταξή τους, με έγκριση της 
ελεύθερης εξαγωγής ανεπεξέργαστων. Το ψήφισμα επί του καπνικού ζητούσε «... να αφεθή 
εντελώς ελεύθερον το εξαγωγικόν εμπόριον του καπνού καταργομένου του απαγορευτικού 
σχετικού νόμου 2869, παραμενούσης μόνον υποχρεωτικής της ανέκαθεν συνήθους γεωργικής 
δεματοποιήσεως»1955. Οι κομμουνιστές αντέδρασαν, με σύγκληση συνεδρίου καπνεργατών 
και καπνοπαραγωγών στην Καβάλα στις 3 Μαΐου 1925. Υποδείχθηκε εκ μέρους του 
κομμουνιστή ηγέτη Σ. Μάξιμου το καθήκον των συνειδητών εργατών να συνδέσουν τον 
αγώνα κατά της εξαγωγής ανεπεξέργαστων με την πολιτική του ενιαίου μετώπου1956. 
Παρόντες ήταν αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (104 
συνεταιρισμοί). Ο Μ. Σινάκος, αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Μακεδονίας, εκλέχθηκε στο προεδρείο του συνεδρίου. Ελήφθησαν αποφάσεις για 
υποχρεωτική επεξεργασία του καπνού, αποκλειομένου του αρμαθοδέματος και της τόγκας, 
κατάργηση της φορολογίας επί της ακαθάριστης προσόδου και φορολογία επί της καθαράς 
προσόδου με ενιαία προοδευτική φορολογία μέχρι 10%, ενίσχυση των γεωργικών 
συνεταιρισμών1957

                                                      
1952 Ibid., 26-10-1924. 

. Πίσω, στη Θεσσαλονίκη, σε συνέλευση της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας, στις 28 Ιουνίου 1925, με 55 αντιπροσώπους από 110 
συνεταιρισμούς, διατυπώθηκε πρόταση του προεδρεύοντος Αθ. Τανούλα (προϊστάμενος του 
εποπτικού συμβουλίο υ της ομοσπονδίας) για αποκήρυξη του Σινάκου, μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας,  για τη συμμετοχή του στο καπνικό συνέδριο 
Καβάλας και τη συμβολή του στην απόφαση κατά των ανεπεξεργάστων χωρίς 
εξουσιοδότηση. Επιπλέον, η συνέλευση συζήτησε για τα τσιφλίκια, εργαλεία, πιστώσεις. 
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1954 Ibid., 18-1-1925. Ο Αγών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 13-1-1925. Θάρρος, 13-
1-1925. 
1955 Cf. Πρωία (Δράμα), 13,15-1-1925. Θάρρος, 15-1-1925. 
1956 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-5-1925. Μακεδονικά Νέα, 3,5-5-1925. Ριζοσπάστης, 4-5-
1925. 
1957 Cf. Ριζοσπάστης, 5, 28-5-1925. 



Ελήφθη απόφαση αποκήρυξης του κομμουνισμού, έγιναν εκλογές και προέκυψε νέο 
διοικητικό συμβούλιο1958. Η επόμενη αναμέτρηση έγινε –επί δικτατορίας Παγκάλου– σε 
αγροτικό συνέδριο στις 17 Ιανουαρίου 1926 (στις Σέρρες, στην αίθουσα του σωματείου 
Ορφεύς). Συγκεντρώθηκαν 114 αντιπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, οι οποίοι 
συνιστούσαν δύο παρατάξεις, με πλειοψηφία αυτής στην οποία ηγούνταν ο γεωπόνος 
Κωνσταντίνος Μαλούχος, διευθυντής της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Μακεδονίας. Συμμετείχε ο Τανούλας, αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Οι συσχετισμοί μεταξύ των άτυπων παρατάξεων ήταν 
ρευστοί. Για το ψήφισμα, το σχέδιο της πλειοψηφίας προέβλεπε τη διάθεση του καπνού από 
τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα αναλάμβαναν και την εξαγωγή. Έφερε τη σφραγίδα της 
σκέψης του Μαλούχου, με τις εμμονές για τον κοινοτισμό στο χωριό και τη λειτουργία του 
αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού ως βάσης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και 
κοινωνίας. Η μειοψηφία επανέφερε το ζήτημα της μη εξαγωγής ανεπεξεργάστων, ζητώντας –
με άλλο σκεπτικό, αυτή τη φορά– επεξεργασία του καπνού και εξαγωγή βάσει κρατικών 
συμβάσεων με τις εξαγωγικές προς την Ελλάδα χώρες για ισόποση αγορά ελληνικών 
προϊόντων (κλήριγκ). Υπερψηφίσθηκε το πρώτο, με 90 ψήφους1959

Στην Επανωμή, κέντρο των αγροτιστικών εξελίξεων, η αντιδικία φιλοκομμουνιστών 
και αγροτιστών εξελίχθηκε σε αγώνα επικράτησης. Στις 5 Ιουλίου 1926, σε συνέλευση του 
τοπικού γεωργικού συνεταιρισμού, επί 425 μελών οι μισοί, καθοδηγούμενοι από τους 
κομμουνιστές με επικεφαλής το Γ. Σινάκο, αντιπολιτεύονταν τον υποκείμενο σε έλεγχο 
πρόεδρο Ν. Χαλιάπα

. 

1960

Η γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, στις 
20 και 21 Μαρτίου 1926, συγκέντρωσε αντιπροσώπους 72 συνεταιρισμών γηγενών και 
προσφύγων. Προήδρευσε ο Αθ. Τανούλας. Συμμετείχαν αγροτιστές, οι Λεονάρδος, 
Ιωαννίδης, Παπαχριστόπουλος, Τσιτσίδης, Γρηγόριος Σεϊτανίδης, Αθανάσιος Καστρίτσης, 
Θωμάς Σλιώμης. Έγινε εκλογή αντιπροσώπων στο Ίδρυμα Προστασίας Καπνού (η απόφαση 
ίδρυσης είχε ληφθεί στο 1ο Καπνοπαραγωγικό Συνέδριο Μακεδονίας και Θράκης, στη Δράμα 
στις 11 Ιανουαρίου 1925) και πλειοψήφησαν οι Λυκάρτσης - Λαγκαδά, Τανούλας - 
Χαλκιδικής, Βεκίδης - Γιαννιτσών, Καρυπίδης - Βέροιας, Μαλούχος - Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας

. 

1961. Οι αγροτιστές κατήγγειλαν, τον Αύγουστο 1926, 
τις μεθοδεύσεις του επιθεωρητή εργασίας Φλυσκανόπουλου για το διορισμό, στο Γραφείο 
Προστασίας Καπνού στη Θεσσαλονίκη, τριών καπνεργατών της επιλογής του, ώστε να 
υπερψηφίσουν, μαζί με τους καπνεμπόρους, πρόεδρο, αντιπρόεδρο και ταμία1962 (η σύνθεση 
του οργάνου προέβλεπε συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών –παραγωγών, εργατών, 
εμπόρων–). Στις 27 Ιανουαρίου 1927, υπόμνημα της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας προς την κυβέρνηση αναφερόταν στα προβλήματα 
κτηνοτροφίας, δημητριακών, κλωστικών φυτών1963. Σε συνέδριο της ομοσπονδίας, στις 12 
Μαρτίου 1927, ομίλησε ο Αλ. Παπαναστασίου, υπουργός γεωργίας και βουλευτής 
Θεσσαλονίκης, θεωρητικοποιώντας το συνεταιριστικό θεσμό με τη θέση ότι οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις δεν ήταν εμπορικές επιχειρήσεις αλλά προοδευτικοί 
επαναστατικοί οργανισμοί για τη δημιουργία μίας νέας κοινωνίας βασισμένης στο 
συνεταιριστικό πνεύμα. Προσέθεσε ότι έπρεπε να παρασχεθούν μακροχρόνιες πιστώσεις και 
να δημιουργηθεί γεωργική τράπεζα1964

                                                      
1958 Cf. Μακεδονικά Νέα, 29,30-6-1925. 

. 

1959 Ibid., 18,19,20-1-1926. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17 ως 22-1-1926. 
1960 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 6-7-1926. 
1961 Cf. Μακεδονικά Νέα, 21,22-3-1926. Μακεδονία, 21,22-3-1926. 
1962 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-8-1926. 
1963 Cf. Ο Συνεταιριστής, 6, Ν° 6, 16-3-1927, pp. 84-87. 
1964 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12,13-3-1927. Μακεδονικά Νέα, 14-3-1927. Για την 
αποτυχημένη προσπάθεια, στην οποία αποδύθηκε ο Παπαναστασίου, για εκσυγχρονισμό της 
γεωργικής πίστης (ως υπουργός γεωργίας, κατέθεσε στη βουλή νομοσχέδιο ίδρυσης της 
Γεωργικής Τράπεζας, το oποίο ψηφίσθηκε αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε), cf. Κωστής, 
Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα..., op. cit., p. 11. 



Αυτό το διάστημα, εκτυλίχθηκε η αντιδικία μεταξύ του Κ. Μαλούχου και των 
αγροτιστών του Αγροτικού Κόμματος (ΑΚΕ). Το Μάρτιο 1927, κρίση ενέσκηψε στην 
Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, μετά τη διένεξη –και απόλυση– του 
διευθυντή Μαλούχου με το εποπτικό συμβούλιο –Τανούλας, Σεϊτανίδης, Καστρίτσης–1965. 
Πρόσκληση μοιράσθηκε, με την υπογραφή του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου 
Τανούλα, για συνέλευση στις 17 Απριλίου 1927 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα 
Μοναστηριωτών, με θέματα τη λογοδοσία του εποπτικού συμβουλίου (απόλυση μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή) και εκλογές διοικητικού συμβουλίου και 
εποπτικού συμβουλίου1966

Στις 5 έως 8 Μαΐου 1927, έλαβε χώρα το 1ο παγχαλκιδικό γεωργικό και 
κτηνοτροφικό συνέδριο, με συμμετοχή των γεωργικών συνεταιρισμών και των κοινοτήτων 
Χαλκιδικής, παρουσία του γενικού διοικητή Αχ. Καλεύρα (οι αρχές εφάρμοζαν την πολιτική 
ενθάρρυνσης των αγροτών) στο γυμνάσιο του Πολυγύρου. Τα θέματα που 
διαπραγματεύθηκαν οι ομιλητές (μεταξύ τους, ο Τανούλας) ήταν τα δάνεια, τηλέφωνο, 
δρόμοι, βελτίωση συνθηκών εργατών μεταλλείων από την αισχρή εκμετάλλευση των ξένων 
εταιρειών (πρόταση του Ν. Φαρδή της Δημοκρατικής Ενώσεως –δεν συμπεριλήφθηκε στο 
ψήφισμα–), απαλλοτρίωση μοναστηριακών γαιών, καταπολέμηση ελονοσίας. Το ψήφισμα με 
λεπτομερή αιτήματα προωθήθηκε περαιτέρω

. Η απόφαση ανατράπηκε –όπως αναφέραμε– εκ των άνω, από τον 
υπουργό Αλ. Παπαναστασίου, και η πλειοψηφία που διέθετε ο Τανούλας στο όργανο 
αποδείχθηκε άχρηστη. 

1967

Το μεγάλο γεγονός της μαζικής αγροτιστικής δράσης ήταν το αγροτικό 
συλλαλητήριο με διοργανωτή την Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, που 
προγραμματίσθηκε να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουνίου 1927. Ο Μαλούχος 
αρνήθηκε πρόταση του κομμουνιστικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για 
σύμπραξη

. 

1968. Ωστόσο στις 18 Ιουνίου με προκήρυξη των διοργανωτών κλήθηκαν οι 
κομμουνιστές να συμμετάσχουν (ούτως ή άλλως, σκόπευαν να συμμετάσχουν δια της βίας). 
Ετοιμάσθηκαν οι πυροσβεστικές αντλίες πλήρεις μελάνης1969 [κρατικός κατασταλτικός 
μηχανισμός]. Την ημέρα της εκδήλωσης, 2.000 άτομα –το ψήφισμα ανέφερε 50.000–, που 
αντιπροσώπευαν 800.000 άτομα, συγκεντρώθηκαν στο Συντριβάνι. Συμμετείχαν χωρικοί από 
τα γύρω χωριά, τους Καπουτζήδες [Πυλαία], Ασβεστοχώριον, Βασιλικά, Τρίλοφο, Επανωμή, 
επίσης από πιο απομακρυσμένα μέρη της Κεντρικής Μακεδονίας. Ομίλησαν οι Τσιτσίνιας, 
Ιωαννίδης, Μαλούχος (αντίστοιχα πρόεδρος, πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου, διευθυντής 
της ομοσπονδίας), επίσης οι Τανούλας, Γαβριηλίδης, Σλιώμης, Μυλωνάς. Επικυρώθηκε δια 
βοής ψήφισμα προς την κυβέρνηση, με το οποίο απαιτούνταν η κατάργηση του φόρου της 
δεκάτης, χορήγηση δανείων, δασμολογική προστασία, συγκοινωνίες, οριστική διανομή 
γαιών1970. Περιφερειακές συγκεντρώσεις γεωργικών συνεταιρισμών επανέφεραν με 
ψηφίσματα το σύνθημα κατά του φόρου της δεκάτης1971

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 1927, συνεκλήθη συνέλευση της ομοσπονδίας (Ένωση 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας), στην αίθουσα Μοναστηριωτών. Συμμετείχαν 90 
αντιπρόσωποι, που ασχολήθηκαν με την τροποποίηση του καταστατικού και με τρέχοντα. 
Ομίλησαν οι Ιωαννίδης, Μαλούχος, Τανούλας και άλλοι. Επανήλθε στην επιφάνεια η 
αντιδικία του Μαλούχου με τους αγροτιστές και ο Τανούλας κατέθεσε πρόταση μομφής εις 
βάρος του. Στην ψηφοφορία, η πρόταση δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία και ο Μαλούχος 
παρέμεινε στη θέση του. Κατατέθηκε άλλη πρόταση των Σινάκου και Σλιώμη να αρθεί το 
νομοθετικό διάταγμα περί εποπτείας των συνεταιρισμών

. 

1972

                                                      
1965 Cf. Μακεδονικά Νέα, 23,24-3-1927. 
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1966 Ibid., 29-3-1927. 
1967 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4,5,6,7,8-5-1927. Μακεδονικά Νέα, 6,7,8,9-5-1927. 
1968 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19-6-1927. 
1969 Cf. Μακεδονικά Νέα, 19-6-1927. 
1970 Cf. Ο Συνεταιριστής, 3, Ν° 13, 1-7-1927, p. 201. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19-6-1927. 
Μακεδονικά Νέα, 20-6-1927. Το Φως, 20-6-1927. 
1971 Cf. Μακεδονικά Νέα, 28-7-1927. 
1972 Ibid., 23,24-10-1927. 



Στις αρχές του 1928, οι διαμαρτυρίες για τις φυλακίσεις χωρικών ένεκα μη 
καταβολής χρεών κινητοποίησαν τους αγροτιστές, με διοργάνωση αγροτικού συνεδρίου στην 
Επανωμή στις 29 Ιανουαρίου 1928 για εξέταση της κατάστασης. Επιτροπή του συνεδρίου 
από τους Τανούλα, Σλήμη, Βογιατζή, Τελλιούση προσήλθε στο γενικό διοικητή Αχ. 
Καλεύρα, στις 2 Φεβρουαρίου 1928, κομίζοντας το ψήφισμα για αναστολή είσπραξης 
χρεών1973. Οι κομμουνιστές αναφέρθηκαν με λοιδωρίες στο ψευτοαγροτικό συνέδριο, με 
συμμετοχή μόνο 15 αντιπροσώπων, όπου έλαβε το λόγο επανειλημμένα ο Ιωαννίδης, μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, 
υπόλογος στο παρελθόν για αποτυχημένες ενέργειες προς την κυβέρνηση μαζί με τον 
Τανούλα1974

Το 3ο Αγροτικό Συνέδριο, που προαναφέραμε, στις 24 έως 28 Μαρτίου 1928, στη 
Θεσσαλονίκη (στην αίθουσα του Λευκού Πύργου), διεξήχθη παρουσία του υπουργού 
γεωργίας Γ. Εξηντάρη, του πρώην υπουργού γεωργίας Αλ. Παπαναστασίου, του υπουργού 
προνοίας Μ. Κύρκου, με συμμετοχή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Μακεδονίας, των ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών [τοπικές 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις] Κατερίνης, Κιλκίς και άλλων, επίσης 21 πρωτοβάθμιων 
οργανώσεων της Κατερίνης, 19 της Χαλκιδικής, 9 Αξιουπόλεως, 3 Κιλκισίου, 54 Λαγκαδά, 
31 Θεσσαλονίκης (παρόντες ο Γ. Σινάκος, ο Αθ. Τανούλας) και πολλών άλλων. Ο Κ. 
Γαβριηλίδης επέμεινε να μη επιτρέπεται αγοραπωλησία των αγρών, διότι θα δημιουργούνταν 
νέοι τσιφλικάδες. Στο ψήφισμα αναφέρονταν τα αιτήματα για οριστική διανομή γαιών, 
εκκαθάριση ζητημάτων ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση δημόσιων και μοναστηριακών κτημάτων, 
αποκατάσταση εναπομεινάντων προσφύγων, απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας 
αγρών επί 5 έτη. Άλλα ψηφίσματα αφορούσαν στην αγροτική εκπαίδευση, αποκέντρωση και 
αυτοδιοίκηση, γεωργικά επιμελητήρια, γεωργική τράπεζα

. 

1975

Στις 7 Απριλίου 1930, διεξήχθησαν οι εργασίες της συνέλευσης των αντιπροσώπων 
των γεωργικών συνεταιρισμών Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του 
Γεωργικού Επιμελητηρίου, με θέμα την προστασία της γεωργικής παραγωγής, τον τρόπο 
διάθεσης του προϊόντος. Ομίλησαν οι Γαβριηλίδης και Τανούλας

 

1976

Το συνεταιριστικό κίνημα απέκτησε ευχέρεια μετά την εκλογή του Τανούλα ως 
βουλευτή, το 1933. Η κοινοβουλευτική δράση στράφηκε στην επίλυση τοπικών αγροτικών 
θεμάτων. Μετά από ενέργειες αγροτιστών του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, οργανώθηκε, 
στις 7 Απριλίου 1934, «πάνδημο συλλαλητήριο» των κατοίκων, οι οποίοι διαδήλωσαν κατά 
της μελετώμενης κατάργησης των αμβύκων. Την επιτροπή του συλλαλητηρίου συνέθεταν οι 
Απόστολος Μιταφτσής, Βασίλειος Τσεκούρας, Αριστοτέλης Χριστάρας και Ξενοφών 
Τσεκούρας. Οι ομιλητές ανέλυσαν τα αρνητικά αποτελέσματα της κατάργησης των αμβύκων 
στην αμπελουργία, το μεγαλύτερο πόρο της κοινότητας (εκ των στεμφύλων και των 
υπολειμμάτων μέλιτος, παράγονταν περί τις 45 χιλιάδες οκάδες ούζο δευτέρας αποστάξεως), 
και ζήτησαν τη διατήρηση των ισχυόντων. Επιτροπή, την οποία αποτέλεσαν οι Δημήτριος Ν. 
Τσεκούρας, Σπυρίδων Κατσιαούνης, Γεώργιος Τρικκαλιώτης, Κωνσταντίνος Μιταφτσής, 
Ιωακείμ Τσίχλιας, επιφορτίσθηκε με την παρακολούθηση της αποδοχής του αιτήματος

. 

1977

Παραπλεύρως των διεκδικήσεων για μικρά διαρθρωτικά προβλήματα της αγροτιάς, 
οι αγροτιστές συνδικαλιστές των γεωργικών συνεταιρισμών παρουσίαζαν προωθημένα 
αιτήματα. Στις 6 Μαΐου 1934, στη Θεσσαλονίκη, μία συνδιάσκεψη των οργανώσεων-μελών 
της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, εξετάζοντας τα ζητήματα που 
απασχολούσαν το γεωργικό κόσμο ενέκρινε ψήφισμα προς την κυβέρνηση που περιλάμβανε 
παραγράφους ριζοσπαστικού περιεχομένου. Για τον κρατικό προστατευτισμό, το αίτημα 
αφορούσε στη συγκέντρωση του σίτου και λοιπών γεωργικών προϊόντων μονάχα από τους 
γεωργούς της Θεσσαλονίκης που καλλιεργούσαν κλήρους και ζούσαν από  αυτούς,  όχι από 
τους επιχειρηματίες κατόχους μεγάλων εκτάσεων και αγροκτημάτων. Στους τελευταίους, θα 

. 

                                                      
1973 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-2-1928. 
1974 Cf. Ριζοσπάστης, 5-2-1928. 
1975 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24 έως 28-3-1928. 
1976 Ibid., 8-4-1930. 
1977 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-4-1934. 



προσφέρονταν τιμές χαμηλότερες από αυτές προς τους μικροκληρούχους, αν δεν 
αποκλείονταν εντελώς από τη συγκέντρωση. Για την κρατική μέριμνα για ανέγερση 
σιταποθηκών, που σκοπούσε στη διευκόλυνση του έργου της συγκέντρωσης, θεωρήθηκε από 
τους αγροτιστές ότι όφειλε αυτή να επεκταθεί στην αναγνώριση στις ενώσεις γεωργικών 
συνεταιρισμών της κυριότητας των κτιρίων. Για τις τιμές των συγκεντρωμένων γεωργικών 
προϊόντων, όφειλαν αυτές να καθορίζονται βάσει του παραγωγικού κόστους και της 
ικανοποίησης της εργασίας του αγρότη, όχι βάσει των τιμών του ξένου σίτου και των άλλων 
προϊόντων, των οποίων η παραγωγή, λόγω των ειδικών συνθηκών καλλιέργειας και της 
αφθονίας των γαιών, στοίχιζε φθηνότερα από την εγχώρια παραγωγή. Για το μέγα ζήτημα 
των γαιών, έπρεπε να απαλλοτριωθούν τα ιδιωτικά και μοναστηριακά αγροκτήματα για την 
αποκατάσταση των ακτημόνων και την αραίωση όσων συνοικισμών είχαν εδάφη ακατάλληλα 
για καλλιέργεια, με την ψήφιση ειδικού νόμου ή συνταγματικής τροπολογίας για παράκαμψη 
του εμποδίου του σχετικού με την απαλλοτρίωση των μοναστηριακών κτημάτων (σε αυτή 
την απαίτηση, φωτογραφιζόταν το Άγιον Όρος αλλά και πλησιέστεροι στόχοι, όπως η μονή 
Αγίας Αναστασίας έξω από το χωριό Βασιλικά Θεσσαλονίκης). Οι γαίες πο υ είχαν 
αποξηρανθεί (εκτάσεις Λουδία, Γιαννιτσών) όφειλαν να δοθούν μόνο στους ακτήμονες και 
στους γεωργούς των συνοικισμών στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για τους οποίους η 
ανάγκη της αραίωσης παρουσιαζόταν επιτακτική λόγω ακαταλληλότητας των εδαφών. Να 
καταργούνταν ο τόκος επί των μισθωμάτων των γαιών που παραχωρήθηκαν στους ακτήμονες 
πριν από την απαλλοτρίωση, να ελαττώνονταν στο χαμηλότερο επίπεδο τα οφειλόμενα 
μισθώματα και να παρέχονταν διευκολύνσεις για την τμηματική πληρωμή τους σε μακρό 
χρονικό διάστημα. Για τα αγροτικά χρέη και δάνεια, οι αγροτιστές φρονούσαν ότι έπρεπε να 
ενοποιηθούν οι διάφορες οφειλές των παραγωγών προς την Εθνική Τράπεζα και να 
μετατραπούν σε μακροπρόθεσμα δάνεια με μικρό επιτόκιο. Θα έπαυε, με αυτή τη ρύθμιση, η 
επιβάρυνση των οφειλετών με δυσβάστακτους τόκους και η σύνθλιψη των χρεωστών 
παραγωγών. Να διδόταν στα διάφορα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας η ευχέρεια 
να ενισχύουν με μακροπρόθεσμα δάνεια τους γεωργούς που δεν διέθεταν αροτριώντα ζώα. 
Δίχως τα κτήνη, οι καλλιεργητές ήταν παραγωγικά ανάπηροι. Στην περίπτωση αυτή, θα 
έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη η εργατικότητα, η τιμιότητα και η προσωπική πίστη των 
παραγωγών, άσχετα από τις καθυστερήσεις εφόσον αυτές θα προέρχονταν από τις 
καταστροφές της σοδειάς. Επιπλέον, ζητούνταν να δοθεί η ίδια ευχέρεια και όταν επρόκειτο 
για δάνεια εγγείων βελτιώσεων, τα οποία ήταν απαραίτητα για την αναβάθμιση της θέσης 
των αγροτών και την εξασφάλιση και βελτίωση της παραγωγής. Για τα αγροτικά χρέη προς 
ιδιώτες, τονιζόταν ότι θεωρούνταν ανύπαρκτα τα χρέη προς τοκογλύφους, εφόσον είχαν 
αποπληρωθεί πολλές φορές μέσω της καταβολής υψηλών τόκων, και ζητιόταν από το κράτος 
να τα διαγράψει με νόμο1978

Η βουλευτική ιδιότητα του Τανούλα (μάλιστα ως συνεργαζόμενου με τον 
κυβερνητικό σχηματισμό) δεν τον έσωσε, στη διάρκεια επεισοδίων στο αμπελουργικό 
συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Μαΐου 1934, από κακοποίηση από τα αστυνομικά 
όργανα. Στη συζήτηση επί των αμβύκων, συνεπλάκησαν σύνεδροι με «αριστερίζοντα» μέλη, 
χωρικούς της περιοχής Θεσσαλονίκης, και η επέμβαση οπλοφόρων χωροφυλάκων περιέλαβε 
το βουλευτή, παρά τη δήλωση της ιδιότητάς του

. 

1979

Η άνοιξη των σχέσεων με τους κομμουνιστές, το 1936, ενώπιον του φασιστικού 
κινδύνου έφερε στο τραπέζι της συνδιαλλαγής τους σκληροπυρηνικούς του εργατικού 
κινήματος, καπνεργάτες. Στις 5 Απριλίου 1936, στη Θεσσαλονίκη, άρχισε τις εργασίες του 
στην αίθουσα των Αδριανουπολιτών το Α΄ Παγκαπνεργατικό Ενωτικό Συνέδριο. Έλαβαν 
μέρος 24 οργανώσεις, που αντιπροσωπεύονταν από 60 περίπου πληρεξουσίους. Τα προς 
συζήτηση ζητήματα ήταν ο νόμος περί τόγκας, το ταμείο (ΤΑΚ), η ενότητα του 
καπνεργατικού κινήματος. Μετά την κήρυξη της έναρξης, ο Ευάγγελος Μέρκατας χαιρέτισε 
εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής το συνέδριο και εξήρε τους αγώνες των καπνεργατών 
για την επίλυση των αιτημάτων τους. Ο Χατζηαποστόλου, γραμματέας του Πανεργατικού 
Σωματείου Θεσσαλονίκης, χαιρέτισε το συνέδριο και ευχήθηκε την πραγματοποίηση των 

. 

                                                      
1978 Ibid., 7-5-1934. 
1979 Ibid., 15-5-1934. 



σκοπών του για την ενοποίηση των καπνεργατικών σωματείων. Ομίλησε ο κομμουνιστής 
Κώστας Θέος εκ μέρους της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ο 
αστοδημοκράτης Ιωάννης Μιχαήλ, ο Κ. Γαβριηλίδης ως αντιπρόσωπος τους Αγροτικού 
Κόμματος και της Εργατικής Βοήθειας [φιλοκομμουνιστική οργάνωση συμπαράστασης στα 
θύματα διώξεων]1980

 
. 

Ένα πεδίο, στο οποίο κινήθηκαν οι αγροτιστές για προώθηση της πολιτικής τους, 
ήταν το Γεωργικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Ο Τανούλας αναμείχθηκε στα πράγματα του Γεωργικού Επιμελητηρίου εξαρχής, 
κατά την ίδρυση του οργανισμού το Νοέμβριο 1927 –ίσχυε προεδρικό διάταγμα από το 1926 
για τη σύσταση των ομοειδών φορέων–1981, εκλεγείς στη θέση του αντιπροέδρου της 
διοικούσης επιτροπής (πρόεδρος εκλέχθηκε ο Πέτρος Λασκαρίδης). Στις 18 Απριλίου 1928, 
συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση του οργάνου1982. Η διοικούσα επιτροπή σε συσκέψεις 
αποφάσιζε για τρέχοντα ζητήματα σχετικά με αγροτικά ζητήματα ή με άλλα ευρύτερα 
θέματα. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, μέσα σε μία συγκεντρωτική δομή των λειτουργιών, 
ασχολούνταν προσωπικά με τις διάφορες υποθέσεις, παρίσταντο στα αγροτικά συνέδρια, 
συσκέπτονταν με τους αντιπροσώπους των άλλων φορέων. Είχαν, εξάλλου, ο καθένας εξ 
αυτών τις βλέψεις του (ο Λασκαρίδης προσέβλεπε στη γερουσία1983, ο Τανούλας στο 
κοινοβούλιο). Σε πληθώρα αναγκών των χωρικών, ο Τανούλας κινητοποίησε το μηχανισμό 
του Γεωργικού Επιμελητηρίου για θετική παρέμβαση. Μεσολάβησε για παροχή δανείων προς 
τους καλλιεργητές, προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, 
αναστολή πληρωμής φόρων και απόσβεση χρεών των χωρικών1984

Σε ανανέωση της αντιπαλότητας του Τανούλα με τους αστούς (Κων. Αγγελάκης και 
λοιποί), επήλθε σύγκρουση στις εκλογές για διοικούσα επιτροπή, στις 4 Μαρτίου 1934. 
Αρχικά, αναδείχτηκαν πρόεδρος ο Αθ. Τανούλας, αντιπρόεδροι οι Παπάζης και Αντ. 
Λεονάρδος, ταμίας ο Κ. Αγγελάκης, γενικός γραμματέας ο Αλ. Βογιατζόγλου, σύμβουλοι οι 
Απ. Στεφανόπουλος, Χρ. Παπαγιάννης, Αρ. Σαραφιανός, Δ. Ντόντης

. Οι συντοπίτες της 
περιοχής Θεσσαλονίκης ήταν οι πιο συχνοί συνομιλητές. Ιδιαίτερες περιπτώσεις συνιστούσαν 
οι παρεμβάσεις σε γεγονότα όπως η σύγκρουση το 1929 ανάμεσα στο Γεωργικό 
Συνεταιρισμό Καπουτζήδων και το πατριαρχείο για τη νομή του αγροκτήματος Μπασίς 
Τσιφλίκ (συζητήσαμε ήδη αυτή την περίπτωση). 

1985. Υπεβλήθη όμως στο 
πρωτοδικείο ένσταση κατά του κύρους της εκλογής του Τανούλα ως προέδρου, η οποία έγινε 
δεκτή. Ο βουλευτής Τανούλας αμύνθηκε, τονίζοντας σε σχετική δήλωση ότι η ένσταση 
υπεβλήθη κατά του κύρους της εκλογής ολόκληρης της διοικούσης επιτροπής, κατά συνέπεια 
οι εκλογές έπρεπε να ακυρωθούν για όλα τα εκλεγέντα μέλη1986. Σε νέα εκλογή συμβουλίου, 
στις 4 Απριλίου 1934, ο Τανούλας δεν κατόρθωσε να εκλεγεί. Αναδείχτηκαν πρόεδρος ο 
Πέτρος Λασκαρίδης, αντιπρόεδροι οι Παντελ. Μανδρατζής και Παπάζης, ταμίας ο 
Γιουλιάμης, σύμβουλοι οι Στ. Στεφανόπουλος, Γ. Ακματζίδης, Σουφλέκος. Ο Τανούλας 
ανακοίνωσε ότι η αποτυχία του οφειλόταν στην εκστρατεία της Λέσχης των Φιλελευθέρων, 
των βενιζελοαγροτικών βουλευτών και άλλων «ασπόνδων φίλων».  Την εκλογή έχασε με 
διαφορά τριών ψήφων (ο ίδιος έλαβε 19 ψήφους, έναντι 22 ψήφων που έλαβε ο 
Λασκαρίδης)1987

 
. 

 
6.2.2.1.1.4. Στους πρόσφυγες. 

                                                      
1980 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-4-1936. 
1981 Cf. Μακεδονικά Νέα, 1-12-1927. 
1982 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 18,19-4-1928. 
1983 Cf. Ταχυδρόμος, 17-4-1929. 
1984 Cf. ενδεικτικά παραδείγματα για το έτος 1929, ibid., 3,12-1, 24-3, 20-4, 1-5, 21-6, 29-12-
1929. 
1985 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 5-3-1934. 
1986 Ibid., 14-3-1934. 
1987 Ibid., 5-4-1934. 



 
 
Στην αναζήτηση λαβών για διεκδικητική δράση, το διαταξικό κίνημα με 

επιδεκτικότητα προσφοράς οπαδών στον αγροτισμό ήταν το προσφυγικό. Στα πρώτα χρόνια 
μετά την έλευση των προσφύγων, το κάλεσμα για υποστήριξη των προσφυγικών 
διεκδικήσεων συνάντησε ανταπόκριση στην πόλη και στην ύπαιθρο. Πρόσφυγες αγροτιστές, 
όπως ο Κώστας Γαβριηλίδης, αναδείχθηκαν μέσω της δραστηριότητας για το προσφυγικό 
όφελος. Στο βαθμό που υπερπηδούνταν τα προβλήματα αποκατάστασης, το κίνημα 
εκτονώθηκε μέχρι το τέλος της δεκαετίας 1920.  

Το σωματειακό κίνημα στους πρόσφυγες αναπτύχθηκε κυρίως σε εδαφική και σε 
οικονομική βάση. Την κατηγορία σε εδαφική βάση συνιστούσαν σωματεία που είχαν ιδρυθεί 
με γνώμονα τον τόπο προέλευσης, επίσης τον τόπο αποκατάστασης –στη Θεσσαλονίκη, 
στους συνοικισμούς της πόλης, στην ύπαιθρο–. Οι καταστατικοί σκοποί των σωματείων 
ποίκιλλαν, από αλληλοβοηθητικούς έως πολιτιστικούς. Αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο περί 
σωματειακού κινήματος, αναλυτικά, στα σωματεία με μέλη πρόσφυγες. 

Στις 5 Απριλίου 1925, πανπροσφυγικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε 
ψήφισμα κατά της ολιγωρίας της κυβέρνησης, του Εποικισμού και του υπουργείου γεωργίας. 
Στην οργανωτική επιτροπή, αναπληρωματικό μέλος ήταν ο Μηνάς Πατρίκιος, 
περιβαλλόμενος από κομμουνιστές και σοσιαλιστές1988. Στις 12 ως 16 Απριλίου 1925 
εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη το 3ο πανπροσφυγικό συνέδριο, με αντιπροσώπους από όλη την 
Ελλάδα. Στην ομιλία του ο Πατρίκιος καταφέρθηκε εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής και 
υπέρ του εργατοαγροτικού κινήματος1989. Δήλωσε την ιδεολογική θέση ότι οι πρόσφυγες δεν 
ήταν ούτε αστοί ούτε αγρότες, αλλά από οικονομική άποψη κατατάσσονταν στους 
προλετάριους1990. Τον Αύγουστο 1925, προβλήματα εμφανίσθηκαν στη Συνομοσπονδία 
Προσφύγων. Ο Πατρίκιος τήρησε συνεπή στάση, αποχώρησε από την εκτελεστική επιτροπή 
του πανπροσφυγικού συνεδρίου [ανώτατο όργανο] και κινήθηκε για να πιέσει τη 
συνομοσπονδία με τη συσπείρωση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων περί το πρόσωπό του1991. 
Κατά την εξέλιξη της αντιδικίας, συγκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 23 και 24 Αυγούστου 
1925, έκτακτο πανπροσφυγικό συνέδριο, με πρωτοβουλία μίας εκτελεστικής επιτροπής στην 
οποία προήδρευε ο Πατρίκιος. Στις εργασίες του, που έλαβαν χώρα στον κινηματογράφο 
Πάνθεον, ο Κ. Γαβριηλίδης από την περιφέρεια Κιλκίς ζήτησε την αποκήρυξη της 
Συνομοσπονδίας1992. Ακολούθησε το 4ο πανπροσφυγικό συνέδριο (συγκλήθηκε –όπως 
προαναφέραμε– από την Προσφυγική Συνομοσπονδία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 1925 στη 
Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Σκαίτιγκ), όπου εκτοξεύθηκαν καταγγελίες για τις 
καταχρήσεις. Εγκρίθηκε ψήφισμα με αγροτικά και αστικά αιτήματα1993. Η εικόνα του 
Πατρίκιου ήταν αναβαθμισμένη λόγω της εμπιστοσύνης που αυτός απολάμβανε εκ μέρους 
του κομμουνιστικού κόμματος. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1925, υποψήφιος στη 
Θεσσαλονίκη με το χρίσμα του προσφυγικού και εργατικού κόσμου, υπερίσχυσε των 
θεωρούμενων ως επικρατέστερων αστών υποψηφίων (Κ. Αγγελάκης, Π. Οικονόμου, Πέτρος 
Συνδίκας). Το εκλογικό αποτέλεσμα ανατράπηκε μετά από παρέμβαση του δικτάτορα 
Θεόδωρου Πάγκαλου, ο Πατρίκιος συμμορφώθηκε με τις αξιώσεις που του τέθηκαν και 
τελικώς κατέλαβε το δημαρχιακό αξίωμα. Η στάση του δεν επικροτήθηκε. Στο 
Πανπροσφυγικόν Συνέδριον στις 22 Απριλίου 1926, εκδηλώθηκε αποδοκιμασία εναντίον του, 
με πανδαιμόνιο κατά την εκλογή προεδρείου. Επί 193 ψήφων, έλαβε μόνο 151994

Η διάθεση για αγώνα προς απόσπαση προσφυγικών αποζημιώσεων και ενίοτε η 
ρητορική κατά του κεφαλαίου χαρακτήριζαν το πνεύμα των προσφυγικών εκδηλώσεων. Οι 
κομμουνιστές δυσκολεύονταν να εισχωρήσουν και να ασκήσουν παρέμβαση. Σε ένα δείγμα 
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1988 Cf. Μακεδονικά Νέα, 6-4-1925. 
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1993 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13,14,15,16-9-1925. 
1994 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 23-4-1926. 



κινήσεων, στις 3 Ιανουαρίου 1927, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της 
Ανωτάτης Προσφυγικής Επιτροπής (πρώην ΠΟΑΔΑ [Παμπροσφυγική Οργάνωσις Αμύνης 
Δικαιούχων Ανταλλαξίμων]), των προέδρων των προσφυγικών οργανώσεων (Κίρκαγατς, 
Ουσάκ, Νεάπολης, Μουδανιών, Υοσγάτης, Κυδωνιών, Αμισσού, Πισιδίας, Κυζίκου, Ιλισού, 
Θεοδοσιουπόλεως, Κασαμπά-Εφέσου, Κασταμονής, Καρβούνων, Μαγνησίας, Φιλαδελφείας, 
Αδριανουπόλεως, 40 Εκκλησιών, Τυρολόης, Χαλκηδόνος, Ραιδεστού, Καϊστρίου, 
Μοσχονησίων, Παφλαγονίας, Τραπεζούντος, Κεντρώας Μικράς Ασίας, Πανθρακικού και 
τέως ΠΟΑΔΑ) και των προσφύγων βουλευτών για τις αποζημιώσεις και την εκποίηση των 
μουσουλμανικών κτημάτων1995. Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 1927, προσφυγικό συνέδριο 
Ποντοκαυκασίων έλαβε χώρα στα γραφεία του Πανεργατικού Κέντρου, με θέματα τη 
λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου, το εποικιστικό, τη διενέργεια εκλογών. Η επιλογή 
του χώρου (έδρα του ρεφορμιστικού εργατικού κινήματος) έδειχνε την τήρηση αποστάσεων 
από τους κομμουνιστές. Εκλέχθηκε μέλος στο διοικητικό συμβούλιο ο Γαβριηλίδης1996. Το 
αγροτικό συνέδριο προσφύγων Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στο σινεμά 
Πάνθεον, στις 27 έως 30 Απριλίου 1927,  έγινε παρουσία του υφυπουργού ανταλλαγής Αν. 
Μπακάλμπαση. Συζητήθηκαν οι αποζημιώσεις, ανταλλαγή περιουσιών, προσφυγικό δάνειο, 
χρέη αγροτών προσφύγων –εισηγητής Κ. Γαβριηλίδης–, οργανωτικά. Ομιλίες κατά των 
κεφαλαιοκρατών εκφωνήθηκαν από ριζοσπαστικούς αντιπροσώπους (ο Γαβριηλίδης πρότεινε 
τη φορολογία τους για την αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων, ο Σεχίδης ομοίως)1997. 
Στα συνέδρια των εκ Βουλγαρίας προσφύγων (ένα έγινε στις 8 έως 11 Μαΐου 1927, παρουσία 
του υπουργού προνοίας Μ. Κύρκου1998), το κυριώτερο θέμα ήταν οι αποζημιώσεις. 
Συμμετείχε στα περισσότερα ο Γεώργιος Σανίδας από το Σέδες, κομμουνιστής καταγόμενος 
από την περιφέρεια της Στενημάχου1999

 
. 

 
6.2.2.1.1.5. Συνείδηση. 
 
 
Η συνειδητοποίηση της ιδιότητας του μέλο υς ήταν για το υς αγρο τιστές μία 

κατασκευή με εύπλαστα χαρακτηριστικά. Εν πολλοίς, συνδεόταν με την ανάπτυξη ενός 
τοπικού πολιτισμού. Στο παράδειγμα της Περαίας, στη δεκαετία 1930, οι νέοι, αγροτιστές και 
άλλοι προοδευτικοί, σύχναζαν στο καφενείο του μπαρμπα-Γιάννη Κοχλάκα, οπαδού του 
αγροτικού κόμματος. Η ποδοσφαιρική ομάδα Αθλητική Ομάς Περαίας (την ίδρυσε ο 
Θεόδωρος Λίτσας, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής) απέκτησε σοσιαλιστικό 
προσανατολισμό. Αρχηγός ήταν ο αγροτιστής Δημήτριος Πανδίρης. Στους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες στην Επανωμή, στους Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], αλλού, η κομματική ιδιότητα 
διαχεόταν στο ρευστό κοινωνικό περιβάλλον. 

Στην εκλογική βάση, οι σχέσεις των οπαδών με τα στελέχη του Αγροτικού Κόμματος 
αναπαράγονταν ως πελατειακές. Διάφοροι χωρικοί, απευθυνόμενοι στο κόμμα διατύπωναν 
αιτήματα μεσολάβησης των βουλευτών για την επίτευξη διορισμού τους σε κάποια θέση2000

                                                      
1995 Ibid., 3,4-1-1927. 

. 
Σε μία περίπτωση, τον Ιούλιο 1931, ο Νικόλαος Λάζου, από τα Βασιλικά, ζήτησε τη 
μεσολάβηση του κόμματος για την εξεύρεση εργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν 
διατεθειμένος να κάνει οιαδήποτε δουλειά, «... μόνον τα έξοδα να βγαίνουν», υποσχόμενος 
ότι θα δραστηριοποιούνταν για την ίδρυση παραρτημάτων στους συνοικισμούς της 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης μέσω της εκμετάλλευσης των γνωριμιών που είχε αποκτήσει, 
κατά το παρελθόν, όταν ήταν μαθητής γυμνασίου στην πόλη και υπάλληλος σε γραφεία και 
εμπορικά καταστήματα. Η μόνη του δυνατότητα ήταν η σύνδεσή του με το κόμμα, δεδομένου 
ότι οι φίλοι του πατέρα του, ο δήμαρχος Ν. Μάνος και άλλοι, γνώριζαν τις πολιτικές 

1996 Cf. Μακεδονικά Νέα, 7,8-2-1927. 
1997 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27,28,29,30-4-1927. Μακεδονικά Νέα, 29,30-4, 2-5-1927. 
1998 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 8,9,10,12-5-1927. 
1999 Cf. Μιχαήλ Γ. Σανίδας (1923-2002, Θέρμη), μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 10-4-1991. 
2000 Cf. Αρχείο Αθανασίου Τανούλα, φάκελλος Προς ενέργειαν, επιστολές προς Τανούλα. 



προτιμήσεις του και τον είχαν ξεγράψει. «... Και στην κρεμάλα να με ειδούν», ανέφερε στον 
Τανούλα, « δεν θα με σώσουν»2001

Ποικίλα αιτήματα προσκείμενων στο κόμμα προς τους επικεφαλής απαιτούσαν 
παρεμβάσεις. Παράπονα του αγροφύλακα Κωνσταντίνου Δουλγερίδη, στο συνοικισμό 
Γιαχαλή [Ακροποταμιά] του χωριού Δογαντζή [Πρόχωμα] περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
σχετιζόμενα με την αντιδικία του με τον πρόεδρο της κοινότητας, διαβιβάσθηκαν το 1929 
στον Αθ. Τανούλα για τα περαιτέρω

. 

2002. Συγγενής κομματικού μέλους στα Πετροκέρασα, ο 
οποίος είχε χάσει τη σύζυγο, ζήτησε, τον Αύγουστο 1932, την αρωγή του κόμματος για να 
βάλει τα δύο ανήλικα κορίτσια του μέσα σε κάποιο ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη2003. Οπαδός 
από το χωριό Ανατολικόν [Βαλμάδα] ζήτησε, τον Οκτώβριο 1932, μεσολάβηση του 
κόμματος στο Γεωργικό Γραφείο για να του δοθεί σπόρος –σιτάρι, κριθάρι– για σπορά, αφού 
δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά του. Είχε οργώσει τα χωράφια του και στέκονταν 
άσπαρτα2004

 
.  

 
6.2.2.1.1.6. Αντιφασιστική δράση. 
 
 
Η ούτως ειπείν δημοκρατική τάση του αγροτικού κινήματος (υπέρ της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας) είχε θέσεις αμφίσημες. Μία μερίδα έθετε στην ίδια 
κατηγορία τον ιταλικό φασισμό και το σοβιετικό κομμουνισμό, ήταν υπέρ του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και κατά της παλινόρθωσης της βασιλείας, κατά του βενιζελισμού και των 
συντηρητικών, κατά των κομμουνιστών. Το 1935, συμμεριζόμενοι την έγνοια για την 
προάσπιση της αστικής δημοκρατίας συνέβαλλαν στη σύσταση μετώπου κατά του φασισμού 
και του πολέμου, στο οποίο κατόπιν προσέφεραν στήριξη με ζέση. Στα τέλη του 1935, 
άλλαξαν στάση έναντι των κομμουνιστών. Ως μέλη «επιτροπών δημοκρατικού αγώνος», 
αντιτάχθηκαν στην αντικομμουνιστική υστερία και στην εφαρμογή των αντιδημοκρατικών 
νόμων. Ορισμένοι εισήχθησαν στο συμβούλιο ασφαλείας και μόλις διέφυγαν τον 
εκτοπισμό2005

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, σε μία από τις πρώιμες απόπειρες προσέγγισης, 
συνήλθαν στα γραφεία του Αγροτικού Κόμματος, στις 7 Οκτωβρίου 1934, αντιπρόσωποι του 
Αγροτικού Κόμματος, του Κομμουνιστικού, του Σοσιαλιστικού, του Ενωτικού Κέντρου, της 
Επιτροπής Ενότητας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, των Τροχιοδρομικών, Σιδηροδρομικών, 
Αρτεργατών και σειράς άλλων εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων και αποφάσισαν την έναρξη 
της αντιφασιστικής και αντιδικτατορικής πάλης των εργαζομένων. Αποφασίσθηκε η 
σύγκληση ευρύτερης σύσκεψης όλων των εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων

. 

2006

                                                      
2001 Ibid., Φάκελλος των προς υπογραφήν εγγράφων, Νικόλαος Αν. Λάζου προς Τανούλα, 
Βασιλικά 21-7-1931, 3 pp. (χειρόγραφο). 

. Στα εμπόδια 

2002 Ibid., Φάκελλος προσωπικός - Τανούλας 1931, Τανούλας προς Πρόεδρο Συν/σμού 
Γιαχαλή, [1929], 1 p. (χειρόγραφο). 
2003 Ibid., Φάκελλος διαφόρων εγγράφων,  Εμμανουήλ Μαλακο ύσης προ ς Αθ.  Τανούλα, 
Πετροκέρασα 1-8-1932, 2 pp. (χειρόγραφο). 
2004 Ibid., Φάκελλος διαφόρων εγγράφων, Αγροτικόν Κόμμα της Ελλάδος Παράρτημα 
Βαλμάδος, Αθανάσιος Παπαθανασίου προς Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΚΕ -Θεσσαλονίκη, 
29-10-1932, 1 p. (χειρόγραφο). 
2005 Cf. περιπτώσεις στο Αγροτικόν Βήμα (Αίγιον), 9, Νο 45, 20-12-1935, p. 1, «Έκκλησις 
Εργατικής Βοηθείας Αιγίου». Ibid., 9, Νο 34, 24-9-1935, p. 1, «Παραιτούμεθα». Διαφορετική 
ήταν η έκβαση για τριάντα απεργούς, οι οποίοι εξορίσθηκαν στο Αιγαίο και στο Λιβυκό 
Πέλαγος (ibid., 9, Νο 25, 3-6-1935, p. 4, «Ζήτω η δημοκρατία». Νο 26, 16-6-1935, p. 1, 
«Ευχάριστος διαπίστωσις και θλιβερά αποκάλυψις». Νο 31, 22-8-1935, p. 1, «Καθήκον». Νο 
31, 22-8-1935, p. 1, «Η Δημοκρατία ως σύμβολον της εθνικής μας ενότητος». Νο 35, 5-10-
1935, p. 2, «Ο κομμουνιστικός κίνδυνος». Νο 36, 17-10-1935, p. 1, «Ο πόλεμος και ο 
φασισμός». Νο 43, 6-12-1935, p. 1, «Οι εξόριστοι»).  
2006 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-10-1934. 



συγκαταλεγόταν η χωριστική πολιτική [σεκταρισμός] του ΚΚΕ, που συνέχιζε να αποκαλεί 
«φασίστες» τους σοσιαλιστές και αγροτιστές. Στις 8 Φεβρουαρίου 1935 το βράδυ, 
αντιφασιστική εκδήλωση στα γραφεία του Αγροτικού Κόμματος σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
Η αυθαίρετη διάλυση της συγκέντρωσης από «κουστωδία χωροφυλάκων και χαφιέδων της 
ειδικής ασφάλειας» προκάλεσε διαμαρτυρία αντιφασιστών φοιτητών του πανεπιστημίου στις 
9 Φεβρουαρίου2007. Τον Ιανουάριο 1936, ο Σοφιανόπουλος ασχολήθηκε με τον καταρτισμό 
του συνδυασμού του κόμματος (μη πλήρης, απαρτιζόταν από τον πρώην βουλευτή Κ. 
Γαβριηλίδη και από άλλους τέσσερεις), γνωστοποιώντας ότι οι προσπάθειες συνεργασίας με 
τους κομμουνιστές ναυάγησαν. Δήλωσε ότι, κατόπιν αποτυχίας της σύμπηξης Λαϊκού 
Μετώπου, θα κατερχόταν μόνος στις εκλογές καταρτίζοντας συνδυασμούς σε ορισμένους 
νομούς2008

Στις διαπραγματεύσεις με τους κομμουνιστές, οι αγροτιστές επωφελήθηκαν τελικά. 
Το καθήκον των κομμουνιστών, προς υλοποίηση της τακτικής του αντιφασιστικού μετώπου, 
ήταν η συμμαχία με τους αγροτιστές, αλλά, επειδή δεν υπήρχε ισχυρό αγροτικό κόμμα, 
όφειλαν να το δημιουργήσουν. Προωθήθηκε απόφαση για διάλυση των κομμουνιστικών 
οργανώσεων της υπαίθρου και συγχώνευση με τις αγροτικές και άλλες δημοκρατικές 
πολιτικές οργανώσεις στα χωριά σε ένα ενιαίο παναγροτικό κόμμα, το οποίο θα ανέπτυσσε 
αγώνα κατά του φασισμού και του πολέμου. Αναγνωρίσθηκαν ως ισότιμοι σύμμαχοι οι μέχρι 
τότε αποκαλούμενοι αγροτοφασίστες. Σε μία περίπτωση, ο γραμματέας του Παραρτήματος 
Περαίας του Αγροτικού Κόμματος της Ελλάδος (ΑΚΕ) Δημήτριος Πανδίρης, συνέταξε στις 
20 Ιουνίου 1936 προκήρυξη, «Προς τους κατοίκους της Περαίας», με ομοειδές περιεχόμενο. 
«... Το εν Περαία Παράρτημα του Αγροτικού Κόμματος προσκαλεί όλους τους 
προοδευτικούς κατοίκους του χωριού μας, όλους όσους αισθάνονται την ανάγκην του 
οικονομικού των ξεσκλαβώματος, όσους αγαπούν τον τόπον αυτόν και οραματίζονται μια 
καινούργια Ελλάδα αντάξια του αρχαίου της πνευματικού κλέους, να πυκνώσουν τις 
φάλαγγες του Αγροτικού Κόμματος, τασσόμενοι υπό την πράσινην σημαία του...

. 

2009» Τον 
Ιούλιο 1936, εξελίχθηκαν συζητήσεις του Αγροτικού Κόμματος με τους κομμουνιστές για 
μία συμφωνία συγκρότησης λαϊκού μετώπου. Στις 12 Ιουλίου 1936, πραγματοποιήθηκε 
ευρύτατη σύσκεψη των στελεχών του Αγροτικού Κόμματος στην οποία παρέστησαν οι 
πολιτευτές Κ. Γαβριηλίδης και Αν. Τσιάρας. Η σύσκεψη αποφάσισε να ενωθούν όλα τα 
αγροτικά κόμματα σε ένα ενιαίο κόμμα υπό το Σοφιανόπουλο2010. Στις 22 Ιουλίου 1936, οι 
διαπραγματεύσεις του αγροτιστικού χώρου και του ΚΚΕ κατέληξαν στη σύσταση λαϊκού 
μετώπου με τους αγροτιστές των Ι. Σοφιανόπουλου - Κ.  Γαβριηλίδη στη βάση κο ινού 
προγράμματος προωθημένων διεκδικήσεων και στόχων2011. Από την εκτελεστική επιτροπή 
του Αγροτικού Κόμματος αποφασίσθηκε η σύγκληση πανελλήνιου κομματικού συνεδρίου 
στις 22 Σεπτεμβρίου 1936 στη Θεσσαλονίκη, για την κατάθεση λογοδοσίας της εκτελεστικής 
επιτροπής και του Αθ. Τανούλα και για την υποβολή πρότασης συγχώνευσης του κόμματος 
σε ενιαίο Σοσιαλιστικό Αγροτικό Κόμμα προς διευκόλυνση της οργάνωσης του Λαϊκού 
Μετώπου των αριστερών κομμάτων2012

Αντίρροπες δυνάμεις, που χειραγωγούσαν την κοινή γνώμη, προέτρεπαν τους 
αγρότες να μη τάσσονται αλληλέγγυοι προς τους άλλους εργαζόμενους. Ορισμένοι 
αγροτιστές έκριναν ότι οι αγρότες εκδήλωσαν συμπαράσταση, ως μη όφειλον, στους εργάτες 
κατά τα γεγονότα του Μάη 1936 της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας συμφέροντα 

. Λογάριαζαν τις κινήσεις τους χωρίς γνώση των 
σχεδίων των στρατιωτικών (δικτατορία στις 4 Αυγούστου 1936). 

                                                      
2007 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-2-1935. 
2008 Ibid., 7-1-1936. 
2009 Cf. Συλλογή Δάγκα, Δημήτριος Πανδίρης, κείμενο, 20-6-1936, 2 pp. (χειρόγραφο). 
Πανδίρης, συνέντευξη, op. cit. 
2010 Cf. Μακεδονία, 13-7-1936. 
2011 Cf. Ριζoσπάστης, 26-7-1936. Constantin Mavreas, Les socialistes en Grèce entre les deux 
guerres, Thèse de Doctorat sous la direction de Spyros Asdrachas, Université Paris I, 1992, 
pp. 582-583. Σπύρος Λιναρδάτος, Πώς φτάσαμε στην 4η Αυγούστου, Θεμέλιο, Αθήνα 1966, 
pp. 269-276. 
2012 Cf. Μακεδονία, 20-7-1936. 



διαφορετικά. Στην οικονομία, κατά τη γνώμη τους, όπου ίσχυε η προσφορά και ζήτηση, 
τυχόν εργατικές διεκδικήσεις (αυξήσεις ημερομισθίων) ήταν ενάντιες στα συμφέροντα των 
αγροτών. Η συντηρητικότητα των ίδιων κύκλων εκδηλώθηκε φανερά με τη στάση έναντι της 
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, με τη φιλόφρονα κρίση ότι εντός είκοσι ημερών η 
«κυβέρνηση Μεταξά» κατόρθωσε να εμπνεύσει με τα έργα της την κοινή εμπιστοσύνη2013

Κατά το κύμα διώξεων, εξορίσθηκαν ο Μυλωνάς στην Ικαρία, ο Σοφιανόπουλος 
στην Ανάφη (μετά, του επετράπη να φύγει στη Γαλλία, έως το 1940

. 

2014), ο Γαβριηλίδης 
ομοίως στην Ανάφη, ο Απόστολος Παγκούτσος 3 χρόνια στην Αλόννησο και Σκόπελο2015

 

. 
Μεσαία στελέχη διώχθηκαν. Ο αγροτιστής Δημήτριος Πανδίρης από την Περαία βρέθηκε 
(μαζί με τον κοντοχωριανό κομμουνιστή Γ. Σινάκο) στον Άγιο Ευστράτιο. 

 
6.2.2.1.2. Το σοσιαλιστικό κίνημα. 
 
 
Η ανασυγκρότηση του σοσιαλιστικού χώρου μετά την κομμουνιστικοποίηση του 

εργατικού κόμματος (Σοσιαλιστικόν Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος [ΣΕΚΕ]) στηρίχθηκε αρχικά 
σε προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονταν τα ιστορικά στελέχη της 
σοσιαλδημοκρατικής περιόδου. Σε αυτούς προσετέθη ο πρόσφυγας Πασαλίδης2016

Ο Ι. Πασαλίδης, το 1923, ήλθε στη Θεσσαλονίκη και εργάσθηκε ως ιατρός, 
ασχολούμενος παραλλήλως με την πολιτική. Με την ιδιότητα του σοσιαλιστή, κατήλθε στις 
εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου 1923 –ψήφοι με το σύστημα σφαιριδίων (ναι-όχι)– και έλαβε, 
επί 21.182 ψηφισάντων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 19.098 ψήφους –πίσω από τους 
Βενιζέλο (19.315) και Μ. Κύρκο (19.106), εμπρός από το Θ. Πάγκαλο (19.091)–. Σε όλο το 
νομό Θεσσαλονίκης, επί 49.817 ψηφισάντων έλαβε 41.397 ψήφους, πίσω από το Βενιζέλο 
(42.283)

. 

2017. Διακρίθηκε σε δραστηριότητες κατά τις διεργασίες που οδήγησαν στην έκπτωση 
του βασιλέα. Στις 19 Δεκεμβρίου 1923, μετά τις εκλογές, συμμετείχε σε συγκέντρωση υπέρ 
νέου καθεστώτος, μαζί με άλλους ομιλητές (Λεωνίδας Ιασωνίδης, Αλέξανδρος Οθωναίος) 
πο υ τάχθηκαν υπέρ του Βενιζέλου και κατά του βασιλέα2018. Επονομαζόμενος 
«Ροβεσπιέρος», εκφώνησε λόγο, στις 14 Απριλίου 1924, στη συγκέντρωση μετά το 
δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου 1924 και ευχήθηκε όπως «... η Νέα Δημοκρατία να μη 
ενδυθεί αστικά όπως αυτή στη Γαλλία, αλλά η χλαμύδα της να είναι κόκκινη.2019

Οι βρετανικές υπηρεσίες ασχολήθηκαν με τους σοσιαλιστές το 1924, όταν οι 
Πασαλίδης, Τερζόγλου, Ελευθεριάδης, Λαζαρίδης και Ευθυμιάδης έστειλαν, εκ μέρους του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, στον πρωθυπουργό Ράμσεϋ Μακντόναλντ συγχαρητήριο 
τηλεγράφημα για την αναρρίχηση του Εργατικού Κόμματος στην εξουσία. Μία αβεβαιότητα 
δημιουργήθηκε στους Άγγλους για την ταυτότητα του κόμματος και των προσώπων, μέχρι να 

»  

                                                      
2013 Cf. περίπτωση στο Αγροτική Κρήτη (Ηράκλειον), 25-5-1936, «Επί του εργατικού 
προβλήματος». Ιbid., 24-8-1936, «Το κυβερνητικόν έργον». 
2014 Cf. Έθνος, 25,29-6-1982. 
2015 Cf. Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος. Προγραμματικές αρχές και Καταστατικό..., op. cit., p. 7. 
2016 Γεννηθείς το 1886 στη Σάντα Τραπεζούντος, φοιτητής ιατρικής στην Οδησσό, έλαβε 
μέρος στη ρωσσική επανάσταση το 1905. Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού 
Κόμματος Ρωσσίας [ΣΔΕΚΡ] (σοσιαλδημοκράτης [μενσεβίκος]), μετά την οκτωβριανή 
επανάσταση (1917) εκλέχθηκε βουλευτής στη Δούμα της Λαϊκής Δημοκρατίας Γεωργίας. 
Μετακινήθηκε, μετά την κατάλυση της λαϊκής δημοκρατίας από τους μπολσεβίκους, στην 
Ελλάδα το 1921, cf. AMAE, Europe, Grèce, 59 (Z-324-1A), f. 41. L’Opinion, 20-12-1923. 
2017 Εκλογικά αποτελέσματα. 
2018 Cf. AMAE, Europe, Grèce, 59 (Z-324-1A), f. 41. L’Opinion, 20-12-1923. 
2019 Ibid., Europe, Grèce, 59 (Z-324-1A), f. 154 : F. Wiet à R. Poincaré, No 25, Salonique 15-
4-1924, 2 pp. 



διαπιστωθεί ότι δεν επρόκειτο για κομμουνιστές αλλά για «ανθρώπους χωρίς καμμία 
σπουδαιότητα»2020

Ο Πασαλίδης τοποθετούνταν κατά της καλλιέργειας μίσους ανάμεσα σε ντόπιους και 
πρόσφυγες και τόνιζε ότι τα αιτήματα όφειλαν να είναι ταξικά, όπως το 8ωρο, η λύση των 
αγροτικών ζητημάτων, η φορολογία του κεφαλαίου, η στέγη, υπερασπιζόμενος με αυτό τον 
τρόπο ταυτόχρονα τους ντόπιους

. 

2021. Στις 15 Μαΐου 1924, σε σύσκεψη των βουλευτών της 
Θεσσαλονίκης με το γενικό διοικητή Ιωάννη Βαλαλά για το προσφυγικό και τις προστριβές 
γηγενών και προσφύγων, ο Πασαλίδης διευκρίνισε ότι το κλειδί ήταν η διανομή των 
τσιφλικιών2022. Τον Αύγουστο 1924, μεταρρυθμίσεις του υπουργού γεωργίας Αλ. Μυλωνά 
επί του αγροτικού υπέρ των τσιφλικούχων απαντήθηκαν με διαμαρτυρίες του Πασαλίδη και 
Λ. Ιασωνίδη, μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής για το αγροτικό2023. Στο 3ο 
πανπροσφυγικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη στις 12 ως 16 Απριλίου 1925, ήταν παρών ο 
Πασαλίδης και ομίλησε για το αγροτικό ζήτημα τονίζοντας ότι αυτό αποτελούσε ένα 
πρόβλημα πολιτικό, συνδεόμενο με την πολιτική βούληση για διανομή της γης στους 
καλλιεργητές χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών και με την ενίσχυση των γεωργικών 
συνεταιρισμών2024. Επευφήμησε τον Πατρίκιο για τη δήλωση ότι οι πρόσφυγες δεν ήταν 
αστοί ή αγρότες αλλά απλώς προλετάριοι2025. Σε ψηφοφορία στις 31 Μαΐου 1925 στη βουλή 
για το προσφυγικό, η σοσιαλιστική ομάς (Πασαλίδης) καταψήφισε την κυβέρνηση2026. Στο 
έκτακτο πανπροσφυγικό συνέδριο στις 23-24 Αυγούστου 1925 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε κατά την κλιμάκωση της αντιδικίας των Θεσσαλονικέων με τη 
Συνομοσπονδία Προσφύγων, παρών ο Πασαλίδης συνέβαλε στις αποφάσεις για έλεγχο της 
Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και τιμωρία των καταχραστών2027. 
Συμμετείχε επίσης στο 4ο πανπροσφυγικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη στις 13-14 
Σεπτεμβρίου 19252028

Στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφόρησε, στις 28 Δεκεμβρίου 1925, προκήρυξη 
επανασύστασης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ) από τα 
αποχωρήσαντα στελέχη μετά την επικράτηση των κομμουνιστών της Τρίτης Διεθνούς. 
Υπέγραφαν ο δικηγόρος Ν. Δημητράτος, ο Πασαλίδης (συγκαταλεγόταν μολονότι δεν 
χρημάτισε μέλος του ΣΕΚΕ), Πέτρος Μιχαηλίδης (καπνεργάτης), Ανδρέας Μαστρογιάννης 
(σιδηροδρομικός), Δημήτριος Γιαμογιάννης (καπνεργάτης) και στην Αθήνα οι Αριστοτέλης 
Σίδερις, Γεώργιος Γεωργιάδης και άλλοι. Επεδίωκαν την άμβλυνση των διαφορών των 
τάξεων με την απομόνωση των εξτρεμιστικών αναρχικών στοιχείων και τη συνεργασία με τις 
αγροτικές και μικροαστικές οργανώσεις

.  

2029. Επί δικτατορίας Παγκάλου, συνεχίσθηκε η 
προσπάθεια λειτουργίας του ΣΕΚΕ. Ο Πασαλίδης συνεσκέφθη στην Αθήνα με τους 
ομόφρονες. Ήλθε σε επαφή με τους αρχειομαρξιστές, για την έκδοση εβδομαδιαίου οργάνου 
που θα συγχωνευόταν με το έντυπο Αρχείον Μαρξισμού2030

                                                      
2020 Cf. PRO, FO286-900: Foreign Office to Bentinck, N° 62, London 6-2-1924, 1 p. Ibid., 
Hartopp to Parti Socialiste Grec, Athens 25-2-1924, 1 p. 

. Στις διεργασίες για νέο πρόεδρο 
δημοκρατίας μετά την παραίτηση του Παύλου Κουντουριώτη, προκήρυξη την 1η Απριλίου 
1926 του ΣΕΚ (Σοσιαλεργατικόν Κόμμα) τοποθετούνταν υπέρ της υποψηφιότητας του 
Κωνσταντίνου Δεμερτζή για την προεδρία της δημοκρατίας, με το νόημα ότι το κόμμα δεν 
μπορούσε να μένει απαθές στη σύγκρουση των δύο αστικών παρατάξεων που επηρέαζε και 
τα συμφέροντα των εργαζομένων, γι’ αυτό πριμοδοτούσε εκείνο το οποίο προσέφερε 
εγγυήσεις για την επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία και την ομαλοποίηση. 

2021 Cf. Μακεδονικά Νέα, 15-5-1924. 
2022 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-5-1924. 
2023 Ibid., 20-8-1924. 
2024 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13 έως 17-4-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13 έως 16-4-1925.  
2025 Cf. Μακεδονικά Νέα, 29-10-1925. 
2026 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 1-6-1925. 
2027 Cf. Μακεδονικά Νέα, 24-8-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 23 έως 25-8-1925.  
2028 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13 έως 16-9-1925. 
2029 Ibid., 28-12-1925. 
2030 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 15-1-1926. 



Υπέγραφαν τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΕΚ (Πασαλίδης, Ν. Δημητράτος, 
Γιαμογιάννης, Μαστρογιάννης, Μιχαηλίδης2031 (το σκεπτικό ατύχησε –σημειώθηκε αποχή 
των κομμάτων–). Το κόμμα είχε γραφεία στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 21. Στην 
προεκλογική εκστρατεία μετά την πτώση της δικτατορίας, κυκλοφόρησε, το Σεπτέμβριο 
1926, η εργατοαγροτική εφημερίδα Νέα Ζωή, όργανο του ΣΕΚ, εβδομαδιαία, με εκδότη το 
Στέλιο Χριστοδούλου και συντάκτη το Δ. Γιαμογιάννη (γραμματέας του κόμματος)2032. Οι 
σοσιαλιστές του κόμματος Σοσιαλιστική Εργατοαγροτική Προσφυγική Παράταξις (γενικός 
γραμματέας Ν. Δημητράτος) συνέστησαν εκλογική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι 
Γεώργιος Χριστοδούλου, Αριστείδης Δημητράτος (αδελφός του Ν. Δημητράτου), Κυριάκος 
Φραγκόπουλος, Βουτσινάς, Τσάτσας, Καλιάνης, Κ. Γαβριηλίδης. Επικεφαλής τέθηκε ο 
Πασαλίδης για την κατάρτιση συνδυασμού. Εκδόθηκε προεκλογικό πρόγραμμα και 
υιοθετήθηκε ως εκλογικό έμβλημα το σφυρί-αλέτρι. Διενεργήθηκε έρανος για συλλογή 
χρημάτων2033. Οι σοσιαλιστικές προεκλογικές εξορμήσεις στην ύπαιθρο άρχισαν με 
συγκέντρωση στις 10 Οκτωβρίου 1926 στο Ασβεστοχώριον, με ομιλητή το Ν. Δημητράτο2034

Ενώ τις επαφές με το  εκλο γικό  σώμα και με την εργατική τάξη κρατούσαν ο ι 
σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, τις συνεννοήσεις με το διεθνές κέντρο τηρούσε ο, κατά τ’ 
άλλα αμελητέος, Νίκος Γιαννιός. Οι εκθέσεις του προς την Εργατική και Σοσιαλιστική 
Διεθνή (για παράδειγμα, για τα γεγονότα συνδικαλιστικής εξουδετέρωσης των κομμουνιστών 
το 1926-1928) ήταν μνημεία απόκρυψης και παραπληροφόρησης. Το Μάιο 1928, στο 3ο 
σοσιαλιστικό συνέδριο, που διηύθυναν ως πρόεδρος ο Δημήτριος Γιώτας και γραμματέας ο 
Γεώργιος Λάσκαρης, λήφθηκε η σημαντική απόφαση να ενωθούν όλοι σε ένα κόμμα, το 
ΣΕΚ, που θα υιοθετούσε το μαρξιστικό πρόγραμμα του παλαιού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(εισηγητής Γιαννιός)

. 
Ακολούθησαν περιοδείες στην Επανωμή, Βασιλικά, Καπουτζήδες [Πυλαία], συζητήσεις με 
χωρικούς. 

2035. Για την Κομμουνιστική Διεθνή, αποκλείσθηκε οιαδήποτε σχέση με 
τις λεγόμενες ουδέτερες οργανώσεις της, όπως η Εργατική Βοήθεια, που αποτελούσαν 
εργαλεία του κομμουνιστικού κόμματος και διέπρατταν ελιγμούς προς όφελος αυτού2036

Προ των εκλογών του 1928, προσπάθεια ανασυγκρότησης του σοσιαλιστικού 
κόμματος, στην οποία συμμετείχαν ο Ν. Γιαννιός, η ρεφορμιστική ηγεσία της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και διαγραφέντες του σοσιαλεργατικού 
(κομμουνιστικού) κόμματος (Γ. Γεωργιάδης, Δ. Γιαμογιάννης), απέτυχε κατά την εκκόλαψη, 
ό ταν οι ηγέτες της ΓΣΕΕ κατήλθαν ως υποψήφιο ι με το Λαϊκό Κόμμα και τους 
φιλελευθέρους

. 

2037

Ανανεωμένες απόπειρες συνέπεσαν με αυτές των αγροτιστών (το Μάιο 1929, 
ενωτικό συνέδριο αγροτιστών). Συνήλθαν, στις 8 Σεπτεμβρίου 1929, σε γενική συνέλευση τα 

. 

                                                      
2031 Cf. Μακεδονικά Νέα, 1,2-4-1926. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-3, 1-4-1926. 
2032 Cf. Μακεδονικά Νέα, 25-9-1926. 
2033 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25,28,30-9-1926. 
2034 Cf. Μακεδονικά Νέα, 10,11-10-1926. 
2035 Cf. Dritter Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, Brüssel 1928. Berichte 
und Verhandlungen, Zürich 1928, pp. IV/57-59. 
2036 Ibid., pp. ΙΙ/45-47. Είχε προηγηθεί το 2ο συνέδριο της Εργατικής και Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς, τον Αύγουστο 1925, όπου ο Γιάνκο Σακάζωφ ενημέρωσε για τα γεγονότα στη 
Σόφια, για τις μακεδονικές οργανώσεις (εκτός ορίων παραπληροφόρηση για τις εξελίξεις 
μετά το 1923 –μαζικές εκτελέσεις κομμουνιστών τον Απρίλιο 1925, μετά την απόπειρα κατά 
του τσάρου Βόριδος στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής στη Σόφια, και λοιπά–). Οι 
αντιπρόσωποι της Ελλάδας ήταν οι Ι. Ιωαννίδης, Δ. Στρατής, Ν. Γιαννιός και 
αδελφοποιημένη σύνεδρος η Minerva Yiannios (Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού), cf. Second 
Congress of the Labour & Socialist International at Marseilles, 22nd to 27th August, 1925, 
English Edition, Published by the Labour Party, London [1925], pp. 38-45, 279. 
2037 Cf. Στρατής Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή. Μαρτυρίες - Αναμνήσεις, 1924-1974, Ολκός, 
Αθήνα 1975, pp. 85-86. Γρηγόρης Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος Ελλάδας», Τα Ιστορικά, Νο 11, Δεκέμβριος 1989, p. 365. Παναγιώτης Νούτσος, 
Νίκος Γιαννιός, Τυπωθήτω, Αθήνα 1997, pp. 61-62. 



μέλη της Εργατικής Παράταξης Μακεδονίας-Θράκης και άκουσαν τη λογοδοσία της 
προσωρινής κεντρικής επιτροπής. Μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση και το 
πρόγραμμα δράσεως και έγινε εκλογή νέας κεντρικής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε από 
τους Χατζηπρόδρομο, Θ. Οικονόμου, Κίσκιρα, Γιάγκο και Γιαμογιάννη2038

Στις αρχές 1930, ιδρύθηκαν οι Σοσιαλιστικοί Όμιλοι από τους ηγέτες των 
Ανεξάρτητων Εργατικών Συνδικάτων (Δημήτρης Στρατής, Γ. Λάσκαρης, Δ. Παπάς) και τους 
σοσιαλδημοκράτες Χρ. Χωμενίδη, Στρατή Σωμερίτη και Τ. Ζαχαρακόπουλο

. 

2039. Στο τέλος 
του 1930, σε περιορισμένη συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, στην οδό Εγνατία, παρέστησαν αντιπρόσωποι των Σοσιαλιστικών 
Ομίλων (Δ. Στρατής, Γ. Λάσκαρης, Εμμανουήλ Σουανίδης, Τ. Ζαχαρακόπουλος, Σ. 
Σωμερίτης), σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης (Πασαλίδης, Π. Τσάτσας –Πόντιος από τη 
Γεωργία, σοσιαλδημοκράτης μενσεβίκος, όπως ο Πασαλίδης–, Γιαμογιάννης, Ν. 
Δημητράτος), αφανώς ο ιστορικός σοσιαλιστής ηγέτης Αβράμ Μπεναρόγια2040. Εκλέχθηκε 
κεντρική οργανωτική επιτροπή, με γενικό γραμματέα το Σ. Σωμερίτη, που θα δρομολογούσε 
τις διαδικασίες για την ίδρυση σοσιαλιστικού κόμματος. Σε σχέση με την ιδεολογική-
οργανωτική κατεύθυνση της συνδιάσκεψης, διαμορφώθηκαν δύο γραμμές, μία πλειοψηφική 
υπό τον Πασαλίδη υπέρ της ένταξης στη Σοσιαλιστική Διεθνή των Βρυξελλών και μία 
αντίθετη (Ν. Δημητράτος –πρώην γραμματέας του κόμματος–)2041. Για το ζήτημα των 
συμμαχιών, απέναντι στην πρόταση του Πασαλίδη για συγκρότηση ενός αγροτοεργατικού 
κόμματος σε σύμπραξη με τους αγροτιστές, αντέδρασαν με υστεροβουλία οι 
σοσιαλρεφορμιστές εργατικοί ηγέτες της Αθήνας, διότι έχαναν την πρωτοβουλία και τη 
διαπραγματευτική δυνατότητα αντίκρυ στα πολιτικά κόμματα2042, και επήλθε ρήξη. Οι 
σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, για να διαμορφώσουν πλειοψηφία προς όφελός τους, έκαναν 
δεκτή την προσχώρηση στο υπό ίδρυση κόμμα του Εργατικού Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος, δημιουργημένου από τους συνδικαλιστές της συντηρητικής πτέρυγας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) υπό τον Ιωάννη Καλομοίρη και από την 
οργάνωση του Γιαννιού2043

Οι σοσιαλιστές (οι σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης υπό τον Πασαλίδη και οι 
Αθηναίοι σύμμαχοί τους, Σωμερίτης και Γιαννιός) επέλεξαν την πολιτική γραμμή υπέρ της 
συγχώνευσης με τους αγροτιστές και άρχισαν διμερείς επαφές στη Θεσσαλονίκη. Η διαφορά 
των δύο σχηματισμών ήταν ότι το αγροτικό κίνημα διέθετε κομματικά μέλη, έστω σκόρπια, 
έστω χωρίς συμμετοχή σε λειτουργίες που χαρακτήριζαν τις κομμουνιστικές οργανώσεις 
(συνελεύσεις μελών, λήψη αποφάσεων από τα κάτω), ούτε συντονισμένη δράση σε μαζικές 
οργανώσεις (συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι). Οι σοσιαλιστές (Πασαλίδης) στερούνταν 
κομματικού ιστού, διαθέτοντες μόνο στελέχη τα οποία ανέπτυσσαν ατομική δράση στο 
μαζικό κίνημα, στα προσφυγικά σωματεία. Στην Αθήνα δημιουργήθηκε το Ανεξάρτητο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα από τους σοσιαλρεφορμιστές εργατικούς ηγέτες (Δ. Στρατής) και τους 
υποστηρικτές τους (Χρήστος Χωμενίδης)

. Ήταν αβέβαιη η έκβαση, την ίδια εποχή που οι αγροτιστές 
ταλανίζονταν από τη δική τους διάσπαση. 

2044. Αποτολμήθηκε το 1ο σοσιαλιστικό συνέδριο 
(Β΄ Ενωτικό Συνέδριο των σοσιαλιστών2045

                                                      
2038 Cf. Ταχυδρόμος, 9-9-1929. 

), στις 19 Ιουλίου 1931 στη Θεσσαλονίκη, κατά το 
οποίο ανασυγκροτήθηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Στην οργανωτική επιτροπή 

2039 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 85, 89. 
2040 Ibid., p. 89. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., op. cit., p. 366. 
2041 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 89-92. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., 
op. cit., p. 366. 
2042 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 151. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., op. 
cit., p. 367. 
2043 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 92. 
2044 Ibid. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., loc. cit. 
2045 Cf. Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Μια αντάρτισσα της Πόλης στην ταραγμένη Αθήνα. Αθηνά 
Γαϊτάνου-Γιαννιού (1880-1952), Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1997, p. 
124. 



περιλαμβάνονταν οι Ι. Πασαλίδης, Δ. Γιαμογιάννης, Ν. Γιαννιός, Σ. Σωμερίτης και άλλοι2046. 
Οι εργασίες εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα των γραφείων Θεσσαλονίκης του Αγροτικού 
Κόμματος, στην οδό Εγνατία. Παρέστησαν αντιπρόσωποι από τη Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, 
Κατερίνη, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, Λάρισα, Αθήνα, Πειραιά, επίσης μέλη της 
Σοσιαλιστικής Ένωσης Γυναικών και της Ένωσης Σοσιαλιστών Σπουδαστών Αθηνών. 
Παρών ήταν ο Ν. Γιαννιός με τη σύζυγό του, Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού. Πρόεδρος εξελέγη ο 
Γ. Ζέικος (Λάρισα) και γραμματέας ο Σ. Σωμερίτης (Αθήνα)2047. Ελήφθη η απόφαση 
συμμετοχής του κόμματος στο Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο στις 25 Ιουλίου 1931 στη 
Βιέννη2048. Η Γαϊτάνου εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία της παραμονής στη Θεσσαλονίκη για 
να επισκεφθεί τα χωριά, να συναντηθεί –όπως αναφέραμε– με τις γυναίκες της Λιαριγκόβης 
[Αρναία] και να προβεί σε διαφωτιστική δουλειά για τις σοσιαλιστικές ιδέες και το 
φεμινισμό2049

Η διεθνής των σοσιαλιστών συνέχισε την επαφή με το Γιαννιό, αποδέκτης της 
στρεβλής ενημέρωσης για τα ελληνικά πράγματα. Στις γυναίκες, παρέμενε αντιπρόσωπος της 
Ελλάδας η Γιαννιού

.  

2050. Κοινοποιήθηκε στους Έλληνες σοσιαλιστές το μανιφέστο «Προς 
τους Εργάτες της ΕΣΣΔ [Σοβιετική Ένωση]», απάντηση στα περί «σοσιαλφασισμού», Στο 
κείμενο «Προβλήματα της ΕΣΣΔ», η σοσιαλιστική διεθνής διαμαρτυρόταν για τους 
χαρακτηρισμούς «σοσιαλφασίστες», «λακέδες του καπιταλισμού», «προδότες της εργατικής 
τάξης», διατυπώνοντας μία διακήρυξη υπέρ της ελευθερίας2051. Ήπιο και ενωτικό, το 
ντοκουμέντο ανέφερε ότι, παρά τις κατηγορίες, οι εργάτες ακολουθούσαν τη σοσιαλιστική 
διεθνή [πράγματι]. Ήταν στο χέρι τους (εργάτες της ΕΣΣΔ) να σωθεί η επανάσταση, η 
ελευθερία έπρεπε να αποκατασταθεί (ελευθερία λόγου, συνέρχεσθαι, μυστικές εκλογές, 
αμνηστία πολιτικών κρατουμένων, κατάργηση ποινής θανάτου, παύση μαζικών εκτελέσεων). 
Με την έκκληση «Εργάτες του κόσμου ενωθείτε! Εργάτες της ΕΣΣΔ, ενωθείτε με μας για τη 
σωτηρία της Ρωσσικής Επανάστασης, για την πάλη για δημοκρατία και σοσιαλισμό»2052, οι 
σοσιαλιστές βρίσκονταν ένα βήμα πιο μπροστά από την κομμουνιστική διεθνή (επήλθε 
συνεννόηση των δύο διεθνών το 1935). Οι πληροφορίες για την Ελλάδα, που αντλούσε η 
σοσιαλιστική διεθνής από τη μοναδική πηγή της, το Γιαννιό,  για τη δύναμη του 
σοσιαλιστικού κόμματος αναφέρονταν σε 3.100 μέλη, εξ ων 280 γυναίκες, σε 50.000 νέους 
εξ ων 3.000 γυναίκες [ήταν ο αριθμός των μελών των συνδικάτων της ΓΣΕΕ, που λογίζονταν 
συλλήβδην ως σοσιαλιστές], σε 250 μέλη της νεολαίας, επίσης σε ομάδες κοινωνικής 
μελέτης, σε σχολείο για νέες εργάτριες, σε εκδόσεις (το εβδομαδιαίο σοσιαλιστικό έντυπο 
Σημαία στη Θεσσαλονίκη, το μηνιαίο σοσιαλιστικό Ζωή στην Αθήνα)2053

Ενωτικές προσπάθειες κατά τους επόμενους έξι μήνες καρποφόρησαν. Συνήλθαν στις 
11 και 12 Μαρτίου 1932, στη Θεσσαλονίκη, σε κοινή συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, τμήματος της Εργατικής και Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και η 
κεντρική επιτροπή του Ανεξάρτητου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι δύο φορείς κατέληξαν σε 
απόφαση ενοποίησης σε ένα ενιαίο πολιτικό οργανισμό, τμήμα της Εργατικής και 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Η ενοποίηση των δύο κομμάτων θα επικυρωνόταν από Έκτακτο 
Ενωτικό Συνέδριο, στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 1932. Το Συνέδριο θα συζητούσε επίσης τη 

. 

                                                      
2046 Cf. Vierter Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale..., op. cit., pp. 263-265 
2047 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19-7-1931. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 93-
98. 
2048 Ibid. Πράγματι, πήγαν ως αντιπρόσωποι του νέου κόμματος οι Ι. Πασαλίδης, Ν. Γιαννιός, 
Δ. Γιαμογιάννης (cf. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., op. cit., p. 368). 
2049 Cf. Δημητρακούδη, op. cit. 
2050 Cf. Fourth International Women's Conference of the L.S.I., Vienna, July 23rd to 25th, 
1931, Report of the Secretariat to the Women's Conference and Proceedings of the Women's 
Conference (Fourth Congress of the Labour and Socialist International. Reports and 
proceedings-Sections III and IX.), Zurich - London 1932, p.. IX. 90. 
2051 Cf. Bulletin of the Labour and Socialist International. Issued by the Labour and Socialist 
International, English Edition, Series 2, No 7, Zurich, June 1930, pp. 8-10. 
2052 Cf. Vierter Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale..., op. cit., pp. 90-95. 
2053 Ibid., pp. 263-265. 



γενική πο λιτική κατάσταση της χώρας και θα καθόριζε τις θέσεις του κόμματος. Κατά το 
διάστημα μέχρι το συνέδριο, τα κόμματα θα τηρούσαν ενιαία πολιτική γραμμή και 
κατεύθυνση. Την ανακοίνωση υπέγραψαν για το Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα οι Δ. 
Στρατής, Χρ. Χωμενίδης και Εμμανουήλ Σουανίδης (συνδικαλιστής Θεσσαλονίκης), για το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα οι Ι. Πασαλίδης, Δ. Γιαμογιάννης, Στρ. Σωμερίτης2054. Τω όντι, το 
ενωτικό συνέδριο υλοποιήθηκε. Εκλέχθηκαν στο πολιτικό γραφείο οι Χωμενίδης - γενικός 
γραμματέας, Γιαννιός, Σωμερίτης. Στην 9μελή κεντρική επιτροπή, συμμετείχαν οι 
Γιαμογιάννης, Πασαλίδης, Λάσκαρης, Στρατής και στο γενικό συμβούλιο (9μελές με 
επιπρόσθετα μέλη τους γραμματείς των σοσιαλιστικών οργανώσεων) οι Αθηνά Γιαννιού και 
Σουανίδης2055

Επιδιώχθηκε συνεργασία με τους αγροτιστές
.  

2056, που επιτεύχθηκε επιτέλους τον 
Αύγουστο 1932, παραμονές των κοινοβουλευτικών εκλογών (25 Σεπτεμβρίου 1932), με την 
απόφαση για κοινή εκλογική κάθοδο. Στη Θεσσαλονίκη, προσωποποιήθηκε η συνεργασία 
του Αγροτικού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος με υπόδειξη σοσιαλιστών υποψηφίων (Σ. 
Σωμερίτης, Θ. Οικονόμου, Δ. Γιαμογιάννης) στον τοπικό συνδυασμό2057. Προσωπικές 
αντιδικίες για την τοποθέτηση σε εκλόγιμη θέση κατέληξαν στην έξοδο από το κόμμα των Χ. 
Χωμενίδη και Δ. Στρατή. Η διένεξη αποδείχθηκε άνευ ουσίας, αφού οι σοσιαλιστές δεν 
ανέδειξαν κανένα βουλευτή2058

Η περίοδος ομφαλοσκόπησης –και εξυπηρέτησης του συστήματος–, στην οποία 
αποτελματώθηκε η Εργατική και Σοσιαλιστική Διεθνής, έληξε το 1933. Μετά την άνοδο των 
ναζί, η στρατηγική και τακτική της διεθνούς εστιάσθηκε στα καθήκοντα κατά της φασιστικής 
αντίδρασης, στη διαπίστωση ότι ο καπιταλισμός παρέπαιε και ότι ο φασισμός επικράτησε σε 
μία σειρά χωρών, όπου μόνο με επανάσταση μπορούσε να ανατραπεί η δικτατορία. Στις 
δημοκρατικές χώρες, η εργατική τάξη όφειλε, με όλες τις δυνάμεις της, να υπερασπισθεί τις 
ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, την καθολική ψηφοφορία και το δικαίωμα του 
συνδικαλίζεσθαι. Κατά του ναζισμού, έπρεπε οι εργάτες να οργανώνουν μαζικές διαδηλώσεις 
στις 9 Νοεμβρίου, επέτειο της Γερμανικής Επανάστασης. Οι εργάτες όφειλαν να μη 
ενδώσουν σε κλήσεις για πόλεμο, ακόμη και αν παρουσιαζόταν ως δίκαιος –η ιστορία είχε 
δείξει ότι κατέληγε σε ιμπεριαλιστικά σύμφωνα και ενίσχυση του εθνικισμού–. Εάν, παρ’ όλα 
αυτά, συνέβαινε να εκραγεί πόλεμος, οι εργάτες χωρών που ενεπλάκησαν, επιτιθέμενων ή 
που υπέστησαν επίθεση, όφειλαν να διατηρήσουν την ελευθερία δράσης των οργανώσεών 
το υς και να κρατήσο υν επαφή με τη διεθνή για την παύση των εχθρο πραξιών

. 

2059. 
Εντυπωσιακά, δεν μνημονευόταν η Κομμουνιστική Διεθνής. Για τον ελληνικό σοσιαλισμό, ο 
Γιαννιός διατύπωσε, τον Αύγουστο 1933, ένα μνημόνιο2060

                                                      
2054 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-3-1932. 

, στο οποίο δηλωνόταν ότι το 
ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν ανήκε στην Εργατική και Σοσιαλιστική Διεθνή (η κίνηση 
απέβλεπε στην ενότητα των σοσιαλιστών στη χώρα). Για τις ιδεολογικές κατευθύνσεις, η 

2055 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 98-101. 
2056 Ibid., p. 102. 
2057 Cf. Μακεδονικά Νέα, 31-8-1932. Στο συνδυασμό Ροδόπης υποδείχτηκε ο Δ. Στρατής, στο 
νομό Έβρου ο Χ. Χωμενίδης. Επίσης υποψήφιοι του Σοσιαλιστικού κόμματος επρόκειτο να 
υποδειχτούν στους συνδυασμούς Λαρίσης, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Κερκύρας, άλλων 
περιφερειών (ibid.). 
2058 Τελικά κατήλθαν ο Σ. Σωμερίτης Ροδόπης, ο Γ. Λάσκαρης Έβρου (cf. Σωμερίτης, Η 
μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 102-109). 
2059 Cf. “Conference of the Labour and Socialist International, Paris, August 21st to 25th, 
1933”, Bulletin of the Labour and Socialist International, Series 3, No 5, Zurich, October 
1933, pp. 101-113. 
2060 Cf. Archives de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), 
Vers une société meilleure. La tactique socialiste révisée suivant les réalités présentes, par N. 
Yannios, Fondateur du Parti Socialiste de Grèce, Athènes 1933, pp. 3-12, « Mémorandum 
des socialistes grecs à la Conférence de Paris (21 Août 1933) ». Ο Γιαννιός υπέγραψε το 
μνημόνιο με την ιδιότητα του «πρώην μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εργατικής 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς» (ibid., p. 3). 



σοσιαλιστική θεωρία –σύμφωνα με το Γιαννιό– όφειλε, όσον αφορούσε στις μορφές 
έκφρασης, να απλοποιηθεί, χωρίς αμφιλεγόμενη ορολογία, ώστε να προσελκύει τη μάζα. Ο 
σοσιαλισμός όφειλε να επανέλθει στις μεγάλες κοινωνικές αλήθειες και ηθικές αξίες που τον 
συνιστούσαν και να στραφεί σε υλικά στοιχεία από τις διεκδικήσεις ημερομισθίων μέχρι την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Να προβάλλει το πνεύμα της οικονομικής και πολιτιστικής 
χειραφέτησης όχι μόνο της εργατικής τάξης, που φάνταζε εγωιστικό, αλλά όλης της 
ανθρωπότητας, μέσα σε μία κοινωνία αταξική, τονίζοντας ότι «το προλεταριάτο δεν είναι 
παρά το ευγενές όργανο». Ο σοσιαλισμός έπρεπε να πάψει να θεωρείται ως φορέας των 
συλλογικών δικαίων της εργατικής τάξης, αλλά ως κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Για τα 
καθήκοντα των σοσιαλιστικών κομμάτων, οι αντιλήψεις του Γιαννιού για την κατάκτηση της 
εξουσίας ήταν ότι θα γινόταν με δημοκρατικές διαδικασίες ή με τη βία, αναλόγως του χρόνου 
και χώρου. Η άνοδος των δικτατοριών επέβαλλε δυστυχώς, την υιοθέτηση μεθόδων βίας, 
πληγώνοντας με αυτές τη μεγάλη καρδιά του Ζαν Ζωρές, για την πραγματοποίηση του 
σοσιαλισμού. Η σοσιαλιστική ενότητα ήταν προαπαιτούμενο για το θρίαμβο του 
σοσιαλισμού, γι’ αυτό οι Έλληνες σοσιαλιστές εργάζονταν ενωτικά –παρενέβησαν γραπτά 
προς αυτή την κατεύθυνση–, ανάμεσα στα εμπόδια που έθετε η στενότητα πνεύματος των 
μπολσεβίκων. Σε περίπτωση πολέμου, η σοσιαλιστική στάση όφειλε να είναι η εξέγερση 
ενάντια στον πόλεμο, η κοινωνική επανάσταση με στόχο την κατάκτηση της εξουσίας και 
επιβολή της ειρήνης2061

Οι διαπραγματεύσεις για την ενότητα του σοσιαλδημοκρατικού χώρου 
συνεχίσθηκαν. Στελέχη του Εργατικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (γραμματέας Ι. 
Ηλιάδης), πολιτικής έκφρασης της ΓΣΕΕ (Ι. Καλομοίρης), και του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
άρχισαν διαπραγματεύσεις στα τέλη Νοεμβρίου 1934. Στις 16 Δεκεμβρίου 1934, 
συγχωνεύθηκαν

. Ο Γιαννιός δεν είχε την πληροφόρηση ούτε τη διορατικότητα ώστε 
να προβλέψει ότι η κατάσταση εξελισσόταν προς ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, που θα διέφερε 
από τον προηγούμενο πόλεμο του 1914-1918 κατά το σκέλος της πόλωσης. Ο στοχασμός 
του, πλήρης παλινωδιών, έδειχνε το αδιέξοδο της επαναστατικότητας των σοσιαλιστών. 

2062. Η συγκόλληση δεν άντεξε παραπάνω από μερικούς μήνες. Η διάσπαση 
επήλθε τον Ιούλιο 1935 (οι Γ. Πυρπασόπουλος, Ι. Ηλιάδης, Θ. Κουρετζής, Α. 
Κουτσογιάννης, Ν. Μιχαηλίδης, μέλη του γενικού συμβουλίου του διαλυθέντος Εργατικού 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, παρέβησαν την κομματική πειθαρχία και διαγράφηκαν από 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα)2063

Στις αρχές του 1935, οι σοσιαλιστές του Σοσιαλιστικού Κόμματος αποκαλούσαν τους 
αγροτιστές τύπου Σοφιανόπουλου «φασίστες» και τους κατέτασσαν στην ίδια κατηγορία με 
άλλους φασιστικούς χώρους όπως το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα

. 

2064. Το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα κάλεσε τους αγρότες να εγκαταλείψουν τους Παπαναστασίου, Μυλωνά, 
Σοφιανόπουλο και να ενταχθούν στις γραμμές του2065. Οι πολιτικές μεταλλάχθηκαν και, στις 
16 Ιουλίου 1935, συντάχθηκε σύμφωνο συνεργασίας και πολιτικής σύμπραξης του 
Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που υπέγραψαν οι Σ. 
Σωμερίτης και Απόστολος Βογιατζής. Τα κόμματα διατηρούσαν την οργανωτική αυτονομία 
τους2066

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενεπλάκη, κατά το διάστημα μέχρι το 1936, σε «αγώνες 
οπισθοφυλακής

. 

2067

                                                      
2061 Ibid., pp. 3-10. 

» κινούμενο πολιτικά ανάμεσα στις συμπληγάδες των αστικών κομμάτων 
και κάτω από την πολεμική των κομμουνιστών. Προ των εκλογών του Ιανουαρίου 1936, 

2062 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 76-82, 266. 
2063 Cf. «Οι εργασίες του Γεν. Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 
3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 130. 
2064 Cf. «Μοναρχισμός, φασισμός και δημοκρατία», Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, Νο 2-5, 
Φεβρουάριος-Μάιος 1935, pp. 70-71. 
2065 Cf. Μ. Κόμπος, «Το δημοκρατικό πρωτοπορειακό μέτωπο κι εμείς», Σοσιαλιστική 
επιθεώρηση, 3, Νο 1, Ιανουάριος 1935, p. 21. 
2066 Cf. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 615. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 
83-85.  
2067 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 146. 



αρχική απόφαση συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος για συνεργασία με το 
Δημοκρατικό Συνασπισμό (Αγροτοεργατικό Κόμμα του Αλ. Παπαναστασίου, Προοδευτικό 
Κόμμα του Γ. Καφαντάρη και Δημοκρατικό Κόμμα του Γ. Παπανδρέου) ανακόπηκε από 
τους σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης υπό τον Ι. Πασαλίδη. Επόμενη, έκτακτη διάσκεψη 
ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση, τασσόμενη υπέρ της συνεργασίας με το Παλλαϊκό 
Μέτωπο .  Ο Σωμερίτης παραιτήθηκε και τη θέση του γενικού γραμματέα κατέλαβε ο  Γ. 
Λάσκαρης2068

Μετά τον Ιανουάριο 1936, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έδρασε μέσα από την Ένωση 
υπέρ των Ελευθεριών, σωματείο (πρόεδρος Αλέξ. Σβώλος, γενικός γραμματέας Ηλίας 
Τσιριμώκος) το οποίο ανέπτυξε δράση για την προάσπιση της δημοκρατίας

. 

2069. Στο 3ο 
σοσιαλιστικό συνέδριο, στις 29 και 30 Ιουνίου 1936, στην Αθήνα, αποκαταστάθηκαν οι 
σχέσεις μεταξύ των σοσιαλιστών της Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Επανήλθε στη θέση του 
γενικού γραμματέα ο Σ. Σωμερίτης, ο οποίος θεώρησε ότι επενδύθηκε με το αναγκαίο κύρος 
ώστε να χειρισθεί τα προβλήματα για το μέλλον της δημοκρατίας2070

Η συνολική παρουσία του σοσιαλιστικού κόμματος γεννούσε το ερώτημα εάν αυτό 
συνεισέφερε στις πολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις ή ήταν μία περιθωριακή σύναξη 
διανοουμένων με εξίσου αμελητέο ακροατήριο

. 

2071, επίσης συνδικαλιστών που «... ήθελαν 
βέβαια για λόγους διεθνούς διαπιστευτηρίου τους να έχουν και ένα “σοσιαλεπώνυμο” 
κόμμα2072», για τη χρησιμοποίηση ως διαπραγματευτικού στοιχείου έναντι των αστικών 
πολιτικών κομμάτων2073. Η απάντηση βρισκόταν στο διαλεκτικό συμπέρασμα ότι ο κάθε 
πολιτικός και κοινωνικός σχηματισμός της δημοκρατικής παράταξης είχε την προσφορά του 
στην ιδεολογική εξέλιξη. Κοινωνικά στρώματα, έστω ισχνά, δέχονταν την αντανάκλαση της 
σκέψης των διανοουμένων, η οποία συνέβαλλε στη μορφοποίηση ριζοσπαστικών 
συμπεριφορών. Ορισμένα γραπτά, χωρίς να αποτελούν πρωτότυπες θεωρητικές διεισδύσεις, 
επανέφεραν προς συζήτηση θεωρητικά και πολιτικά προβλήματα της εποχής τους2074

Η εκτίμηση, όμως, σύνθετα, του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος εντός του 
πλαισίου των γεγονότων της περιόδου, και με αναφορά στη δυνατότητα για αναμόρφωση 
(μεταρρύθμιση, αλλαγή, τομή, ανατροπή) του κοινωνικού καθεστώτος εν ισχύι, παρέπεμπε 
στο ρόλο που είχε επιφυλάξει το παγκόσμιο σύστημα στη σοσιαλιστική διεθνή. Τα στελέχη 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδος προβάλλονταν ως νομιμοποιητικός παράγων για 
την ιδεολογία του σοσιαλισμού, με την ιδιότητα του αντικομμουνισμού. Σε συνθήκες 
ανάτασης του λαϊκού κινήματος, η σοσιαλδημοκρατία δημιουργούσε ανάχωμα στη 
διαπαιδαγώγηση των λαϊκών στρωμάτων ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους και να 
καθοδηγηθούν σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Η αναπαραγωγή, στο τοπικό 
περιβάλλον, της μαρξιστικής άποψης των σοσιαλιστών, που εύρισκε θεωρητικό έρεισμα στην 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα και διόλου στην ελληνική, ήταν προϊόν εισαγωγής, όπως 
άλλωστε και ο μπολσεβικισμός. Παράλληλα με το ΚΚΕ που δεχόταν εντολές απέξω, το ίδιο 
συνέβαινε με τους σοσιαλιστές. Η ουσιώδης διαφορά ήταν ότι, στο ΚΚΕ, η πολιτική δεν 
αναπαραγόταν μόνο από το γραφειακό μηχανισμό αλλά επίσης από μάζες μελών και οπαδών, 
από την οργανωμένη κίνηση των καπνεργατών και άλλων εριστικών εργατικών στοιχείων. 

. 

Στη δικτατορία μετά το 1936, μόνο το ΚΚΕ πέρασε στην παρανομία (δεν μπορούσε 
να πράξει αλλιώς). Το σοσιαλιστικό κόμμα ανέστειλε τη λειτουργία του. Οι σοσιαλιστές 
αυτοπεριορίσθηκαν στα όρια της νομιμότητας, συνέχισαν τις επαγγελματικές ενασχολήσεις 
τους και συντήρησαν μία αρνητική προς το καθεστώς στάση εκτός της ενεργού πολιτικής 
                                                      
2068 Ibid., pp. 141-142. 
2069 Ibid., pp. 146-148. 
2070 Ibid., p. 146. 
2071 Cf. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., op. cit., p. 362. 
2072 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 151. 
2073 Ibid. Ψαλλίδας, «Για τη συγκρότηση..., op. cit., p. 367. 
2074 Cf. για παράδειγμα, Σ. Σωμερίτης, Σύγχρονα προβλήματα του σοσιαλισμού, Έκδοση 
Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης, Αθήνα 1934 (ανατύπωση: Κούριερ, Αθήνα 20002), 
διαπραγμάτευση των ζητημάτων της εξο υσίας,  της ειρήνης και του πολέμου,  της 
«προλεταριακής ενότητας». 



τοποθέτησης ή δράσης. Μόνο ο Χωμενίδης κινήθηκε κατά της δικτατορίας, 
ανασυγκροτώντας το κόμμα παράνομα το 1937-1938 με τη σύμπραξη του Δ. Στρατή, και 
εξορίσθηκε2075. Κάποιοι συνδικαλιστές (Ευάγ. Ευαγγέλου, Ι. Καλομοίρης, Γ. Λάσκαρης) 
εξορίσθηκαν. Ο Σ. Σωμερίτης δεν έλαβε μέρος. Το 1941, ιδρύθηκε η Ένωση Λαϊκής 
Δημοκρατίας (ΕΛΔ), με ενεργό συμμετοχή του Σωμερίτη2076

Εν κατακλείδι, η πρόταση προς τα λαϊκά στρώματα για ένταξη στο χώρο των λεπτών 
πτυχών, οι οποίες συνιστούσαν την ιδεολογία και πολιτική των σοσιαλδημοκρατών, 
επενδύθηκε στα ντοκουμέντα, μέσω της τακτικής της λαθροθηρίας, με τους αριθμούς των 
εργατών που ήταν εγγεγραμμένοι στη συνομοσπονδία εργατών χωρίς, στην πραγματικότητα, 
να διαθέτει την ελάχιστη πολιτική επιρροή. Αφ’ ετέρου, οι σοσιαλδημοκράτες δεν κατέστη 
δυνατό να βρουν ακροατήριο στην ακατάρτιστη, ταλαιπωρημένη μάζα των αγροτών στο 
χωριό. Η εξαίρεση ήταν ο Ι. Πασαλίδης, με τη σχετική απήχηση της φωνής του στον 
προσφυγικό αστικό και αγροτικό χώρο. 

. 

 
 
6.2.2.2. Η μη συστημική παράταξη. Κομμουνιστές. 
 
 
Η ύπαιθρος Θεσσαλονίκης, στη δεκαετία 1920, ακολούθησε, στο ζήτημα του 

μαρξισμού και σοσιαλισμού, την υπόλοιπη χώρα, με τη στροφή των προτιμήσεων στο 
κομμουνιστικό κόμμα - τμήμα της κομμουνιστικής Διεθνούς, ΚΚΕ. Μία ισχνή μειοψηφία 
ακολούθησε τους σοσιαλιστές, αρχειομαρξιστές, σπαρτακιστές. 

Το ΚΚΕ γνώριζε ότι, από την εποχή της καταστολής της εξουσίας της Κομμούνας 
του Παρισιού το 1871, είχε αναγνωρισθεί η αγροτική μάζα ως ο διαιτητής στη διένεξη 
ανάμεσα στην εργατική τάξη των πόλεων και στο κεφαλαιικό σύστημα. Ουδεμία 
επαναστατική εξέλιξη μπορούσε να αποκτήσει ευνοϊκή τροπή για την εργατική τάξη χωρίς να 
ληφθεί υπόψη το αγροτικό ζήτημα. Για να κατορθώσει το κόμμα της εργατικής τάξης να 
επιτύχει τους στόχους του, όφειλε να εκπονήσει ένα πρόγραμμα με σκοπούς που να 
ανταποκρίνονται στα οράματα των αγροτών2077

 

. Οι κομματικές οργανώσεις στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης επιχείρησαν να σεβασθούν αυτή τη νόρμα. 

 
6.2.2.2.1. Οργάνωση στην ύπαιθρο, ενέργειες, διώξεις. 
 
 
Τα μέλη, στενοί οπαδοί, ψηφοφόροι, πολίτες μη αντικομμουνιστές, συνέστησαν την 

ανθρώπινη βάση του κομμουνιστικού κόμματος. Σύμφωνα με τα κομματικά ντοκουμέντα, οι 
εργατικές μάζες αποτελούσαν την εν δυνάμει ανθρώπινη εφεδρεία του κόμματος και τα 
συνδικάτα το χώρο προκαταρκτικής διαπαιδαγώγησης των εργατών για την ένταξή τους 
κατόπιν σε κομματικές οργανώσεις. Τα κομματικά στελέχη που τοποθετούνταν στη 
συνδικαλιστική δουλειά αναλάμβαναν την υποχρέωση στρατολογίας νέων μελών, τα οποία 
αρχικά θα συμφωνούσαν να ενταχθούν πολιτικά και κατόπιν θα αποκτούσαν ολοκληρωμένη 
θεωρητική κατάρτιση. Στην πράξη, συγχεόταν η ιδιότητα του κομματικού μέλους με αυτή 
του υποστηρικτή. Το μέλος είχε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, που πήγαζαν 
από το καταστατικό και από το εθιμικό δίκαιο μέσα στο κόμμα. Συχνά οι οπαδοί στην 

                                                      
2075 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 261, 268-271. Αρχείο Μανώλη 
Κανδυλάκη, επιστολή Στρατή Σωμερίτη προς Μ. Κανδυλάκη, 24-7-1977, 2 pp. Στη 
γερμανική κατοχή, ο Χωμενίδης προσχώρησε στο ΕΑΜ και εκτελέσθηκε από τους 
Γερμανούς. 
2076 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 251. Αρχείο Κανδυλάκη, επιστολή 
Σωμερίτη προς Κανδυλάκη, op. cit. 
2077 Cf. Philippe Gratton, « Le mouvement ouvrier et la question agraire de 1870 à 1947 », 
L’univers politique des paysans, Armand Colin, Paris 1972, p. 163. 



περιοχή Θεσσαλονίκης, καπνεργάτες και λοιποί, τηρούσαν το κομμουνιστικό έθος με 
μεγαλύτερη συνέπεια. 

Η κινητοποίηση του κόμματος, η κομμουνιστική δράση, υπάκουσε στα πρότυπα, 
διαποτισμένα από την εφαρμογή της λενινιστικής βίας. Η αντίδραση του κρατικού 
μηχανισμού, στο πολιτιστικό περιεχόμενο της εποχής, στράφηκε στην υιοθέτηση της 
τακτικής της καταστολής. 

 
 
6.2.2.2.1.1. Το κομματικό ανθρώπινο δυναμικό. 
 
 
Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ισχυρή επιρροή του κομμουνισμού στην ανθρώπινη 

μάζα οφειλόταν στην ύπαρξη πολυπληθούς εργατοϋπαλληλικού στρώματος (βιομηχανία, 
μεταφορές, εμπόριο) και στη μαρξιστική παράδοση (εβραϊκός σοσιαλισμός). Στην ύπαιθρο, η 
δύναμη του κινήματος παρουσιαζόταν ανερχόμενη ελαφρώς. Τα μέλη ήταν ελάχιστα. Το 
1928, στη δεύτερη αχτίδα [οργανωτική ομάδα] Θεσσαλονίκης υπήρχαν 13 πυρήνες 
[οργανωτική μονάδα βάσης], στις οποίες ήταν τοποθετημένα 88 μέλη. Στην Επανωμή, 
λειτουργούσε τοπική επιτροπή, με 2 πυρήνες και 12 συνολικώς μέλη. Υπήρχαν ανεξάρτητοι 
πυρήνες, ένας στο Ασβεστοχώριον,  με 5  μέλη,  και ένας στο  Καβακλή [Άγιος Αθανάσιος], 
επίσης με 5 μέλη. 

Αντιθέτως, οι οπαδοί και ψηφοφόροι είχαν το στοιχείο της ομάδας αναπτυγμένο σε 
αξιόλογο βαθμό. Χαρακτηριστικώς, το 1942, ο Θεόδωρος Σκαλούμπακας, αξιωματικός στην 
υπηρεσία ασφαλείας, όταν τοποθετήθηκε στο σταθμό Σωχού παρέλαβε από τον προκάτοχο 
λίστα με 1.000 κομμουνίστριες της περιοχής. Μετά από έρευνα, διαπίστωσε ότι πολλές από 
τις φερόμενες ως κομμουνίστριες είχαν καταχωρηθεί στον κατάλογο σε μικρή ηλικία –
υπολόγισε ότι ορισμένες ήταν 12 ετών–, όταν κατά τη δεκαετία του 1920 και αργότερα 
εργάζονταν στα καπνομάγαζα της περιοχής (στο Ζαγκλιβέριον, Σωχό, Μπέροβα και λοιπά 
χωριά) και οι ηγέτες καπνεργάτες της περιοχής παρακρατούσαν από το μεροκάματό τους 
συνδρομή για την Εργατική Βοήθεια2078

 
. 

 
6.2.2.2.1.1.1. Μέλη και οπαδοί στις μαζικές οργανώσεις. 
 
 
Ένα ποιοτικό καθήκον των κομμουνιστών ήταν η δραστηριοποίηση προς 

συνειδητοποίηση αυτών που ακολουθούσαν το κόμμα. Στα τέλη της δεκαετίας 1920, 
εκκρεμούσε το ζήτημα προσέλκυσης των κατοίκων της υπαίθρου. Στο χωριό, το ξύπνημα των 
αγροτών όφειλε να τεθεί στο κέντρο της κομμουνιστικής δράσης. Αμόρφωτος, με προλήψεις 
για την πατρίδα, θρησκεία και θεϊκή ύπαρξη πλούσιων και φτωχών, συνηθισμένος να 
δουλεύει πολύ για λίγα, ο χωρικός δυσκολευόταν να αντιληφθεί την ανάγκη του αγώνα για 
την κυριαρχία επάνω στη γη του, ή την ανάγκη της συμμαχίας με το προλεταριάτο, την οποία 
πολλές φορές αντιμαχόταν. Με τη χειροτέρευση των συνθηκών, λόγω αυξημένης 
εκμετάλλευσης και καταπίεσης ξυπνούσε το ένστικτο του δίκιου που καταπατούνταν. 
Αυθόρμητο, άμορφο στην πρώτη εμφάνιση, εξελισσόταν ένα κίνημα με αναρχούμενα 
ξεσπάσματα. Στις βουλευτικές εκλογές της δεκαετίας 1920, το κόμμα συνέλλεγε σε ορισμένα 
σημεία της υπαίθρου ψήφους χωρίς ιδιαίτερη εργασία ανάμεσα στους αγρότες. Όταν οι 
ντόπιοι αυτονομήθηκαν από τους τσιφλικάδες και οι πρόσφυγες κατανόησαν ότι η νέα 
διαμονή ήταν μόνιμη, διαφαινόταν βαθμηδόν ορισμένη δυνατότητα ταξικής οργάνωσης. 
Απέμενε να απευθυνθούν οι σωστές προτάσεις. 

Για την ηγεμονία επί των αγροτών, το κόμμα αναζήτησε την τακτική που 
αντιστοιχούσε στις τρέχουσες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές. Το πρωτεύον ζήτημα, 
λόγω της γεωργικής δομής της χώρας, ήταν η ιδιοκτησία της γης. Προκρίθηκε στο αγροτικό 
πρόγραμμα το σύνθημα της διανομής της γης στους χωρικούς, αντί της εθνικοποίησης 
                                                      
2078 Cf. Θεόδωρος Σκαλούμπακας (γεν. 1908, αστυνομικός διευθυντής), συζητήσεις, 1989. 



[κρατική ιδιοκτησία της γης και παραχώρηση της χρήσης στους αγρότες] που είχε 
προαπαιτούμενο την ανώτερη πρόσληψη των κοινωνικών μορφών οργάνωσης. 

 
 
6.2.2.2.1.1.2. Παλαιοπολεμιστικό κίνημα. 
 
 
Κατά την έξαρση των αγωνιστικών διαθέσεων των αγροτών στην Ελλάδα μετά τη 

λήξη των πολέμων –το 1922–, καθώς το πρόβλημα του αναδασμού είχε καταστεί ζωτικό, το 
κομμουνιστικό κόμμα οργάνωσε τις Αλληλοβοηθητικές Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών, οι 
οποίες ζήτησαν διανομή των μεγάλων γαιοκτησιών στους ακτήμονες. Από τους πρώτους που 
ανέπτυξαν δράση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Μ. Σινάκος, από την Επανωμή 
Θεσσαλονίκης2079

Οι επιτροπές πρώην στρατιωτών οργανώθηκαν στη βάση σχήματος στο οποίο 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Ενώσεις) υπάγονταν σε δευτεροβάθμιες (ομοσπονδίες) και σε 
πανελλήνια τριτοβάθμια οργάνωση [συνομοσπονδία], με ανώτατο όργανο το Συνέδριο. Στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε επισήμως το 1923 η Ομοσπονδιακή Αλληλοβοηθητική 
Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης. Είχε καταστατικούς σκοπούς τα ηθικά και 
υλικά συμφέροντα, έγγεια αποκατάσταση των μελών, ειρήνη. Προβλεπόταν ποινή διαγραφής 
σε όποιον θα έδινε πολιτική κατεύθυνση στην οργάνωση (προπέτασμα καπνού για την 
ανάπτυξη κομμουνιστικής δράσης). Ιδρύθηκε στο σινεμά Σπλέντιτ στις 27 Νοεμβρίου 1922. 
Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Αλέξανδρος Φιτσιώρης, Αριστοφάνης Παπαδόπουλος, Δημήτριος 
Δασκαλόπουλος, Απόστολος Τσελεπής, Θεόδωρος Καλογερόπουλος, Μιχαήλ 
Παπαδημητρίου, Πελοπίδας Λουλούμης, Αθανάσιος Δάμπασης, Ν. Κακαμακίδης, Γεώργιος 
Μέρμηγκας, Ιωάννης Ταχογιάννης, Ιωάννης Σταυρίδης, Νικόλαος Γεννηματάς, Δημήτριος 
Κιόρτσης, Φωκίων Καμμώνας. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν γενικός γραμματέας ο 
Φωκίων Καμμώνας -ιδιωτικός υπάλληλος, ταμίας ο Ιωάννης Ταχογιάννης -ιδιωτικός 
υπάλληλος, σύμβουλοι οι Αριστοφάνης Παπαδόπουλος -καπνεργάτης, Μιχαήλ 
Παπαδημητρίου -εργάτης, Δημήτριος Δασκαλόπουλος -κτίστης, Πελοπίδας Λουκούμης -
καπνεργάτης, Νικόλαος Γεννηματάς -υποδηματεργάτης, Ιωάννης Σταυρίδης -
υποδηματεργάτης, Νικόλαος Χρυσόπουλος -κτίστης, Αχιλλεύς Πριμίδης -γεωπόνος, 
Παντελής Σακελλαρίου -αρτεργάτης. Στην εξελεγκτική επιτροπή ήταν οι Αλέξανδρος 
Φιτσιώρης -καπνεργάτης, Νικόλαος Κουλάνδρου -έμπορος, Ιωάννης Κακαμακίδης -εργάτης, 
Θεόδωρος Καλογερόπουλος -πλινθοποιός, Μιχαήλ Κιόρτσης -εργάτης

. 

2080

Εκτός των επίσημων ομοσπονδιών, κατά γεωγραφικούς χώρους λειτούργησαν 
επίσης, δίκην δευτεροβάθμιων οργάνων, τοπικές ενώσεις

. Ο Φιτσιώρης, από 
το χωριό Σέδες [Θέρμη], χρεώθηκε από το κόμμα την οργάνωση και λειτουργία του 
σωματείου ως συντονιστικού οργάνου. 

2081

Οι περισσότερες πρωτοβάθμιες επιτροπές δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν χωρίς 
να επιζητήσουν επίσημη αναγνώριση. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στήθηκαν η 
Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Γαλατίστης

.  

2082, Ιερισσού2083 και άλλες2084

                                                      
2079 Cf. Μιχάλης Σινάκος, «Το αντιπολεμικό κίνημα και το κίνημα Παλαιών Πολεμιστών», 
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 2, Νο 12, Δεκέμβριος 1975, pp. 111-117. 

. 

2080 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 392, 
ημερομηνία αναγνώρισης 21-1-1923. Καταστατικόν, 27-12-1922, 6 pp. 
2081 Για παράδειγμα, η οργάνωση Ναούσσης είχε περιφερειακά τμήματα στον Άνω και Κάτω 
Κοπανό, στο Γιαννάκοβον [Γιαννακοχώρι], Μονόσπιτα, Επισκοπή, Βέτσιστα Βοδενών 
[Πολυπλάτανον], Άρσεν [Αρσένιος], Κάμενικ [Πετριά] (cf. Ριζοσπάστης, 23-11-1923). Η 
Πανθασιακή Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών ήταν ευκίνητο σχήμα με λειτουργία μέσω 
συνελεύσεων στα χωριά της νήσου Θάσου (ibid., 22-1-1927). 
2082 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 24,25-10-1922. 
2083 Ibid., 25-7-1923. 
2084 Στην ευρύτερη περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα, μνημονεύονται (κατά χρονολογική σειρά 
εμφάνισης): Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Βερροίας (cf. Εφημερίς των 



Στο Ασβεστοχώριον, το τοπικό Τμήμα Παλαιών Πολεμιστών, με δραστηριότητα από το 1923 
και γραφεία στο χωριό, σε γενική συνέλευση το Μάρτιο 1924 εξέλεξε συμβούλιο που το 
αποτέλεσαν ο γραμματέας Σταύρος Κανής, ταμίας Σωτήριος Μπένης, μέλη Βασίλειος 
Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Α. Μουντζέλης, Δημήτριος Σίππας, Ε. 
Κίτσης, επιλαχόντες Χρήστος Δοβράνης, Α. Ιωαννίδης, Νικόλαος Αδραμερινός, Βασίλειος 
Καδρής, μέλη εξελεγκτικής επιτροπής Δημήτριος Νεράντζης, Χρήστος Πριζιώνας, Θρ. 
Πελτέκης2085 (στη συνέχεια, τοποθετήθηκε στη θέση του γραμματέα ο Σωτήριος Μπένης2086

Στις οργανώσεις σε τόπους όπου υπήρξε η δυνατότητα να επενδυθούν αυτές με το 
καθεστώς σωματείου ανεγνωρισμένου υπό του κράτους, τα καταστατικά, πανομοιότυπα, 
αναπαρήγαγαν ένα στερεότυπο σκεπτικό, με κυριώτερους όρους την υπεράσπιση των υλικών 
συμφερόντων και έγγεια αποκατάσταση των μελών, την υπεράσπιση της ειρήνης. Τα 
σωματεία αυτά ήταν τα εξής. 

). 

Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού Λειβαδίου 
Χαλκιδικής (χωριό Λειβάδιον περιοχής Βασιλικών Θεσσαλονίκης), με καταστατικούς 
σκοπούς τα συμφέροντα. Ιδρύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1924, από 7 ιδρυτικά μέλη. Σε 
συνέλευση στις 24 Φεβρουαρίου 1924 στο σχολείο της κοινότητας, ψηφίσθηκε το 
καταστατικό και έγιναν εκλογές για διοικητικό συμβούλιο. Εξελέγησαν ο γενικός 
γραμματέας Δημήτριος Κουδούνης -εργάτης, Κωνσταντίνος Κουτλιάκης -δημοδιδάσκαλος, 
Πέτρος Λιμπιτσούνης -γεωργός, Μιλτιάδης Γουδήρας -εργάτης, Χρήστος Μολύβας -
έμπορος, Δημήτριος Τσεγγενές -γεωργός, Αλέξανδρος Ταυλίκος -κτηνοτρόφος. Στην 
εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι γεωργοί Αριστείδης Καμπανάς, Αθανάσιος Κόνσολας, 
Στέφανος Στυλιανός2087

Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Ισβόρου-Μαχαλά, με έδρα τον 
Ίσβορο [Στρατονίκη]. Ιδρύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1922, ώρα 14:00, στα Σιδεροκαύσια 
(Ίσβορος και Μαχαλάς), με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα, καταπολέμηση της 
ανεργίας, ένταξη της οργάνωσης ως μέλους στην Ομοσπονδιακή Αλληλοβοηθητική Ένωση 
Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης. Ήταν ιδρυτικά μέλη οι Ιωάννης Παπαδωροθέου -
εργάτης, Βασίλειος Χασάπης -μαραγκός, Χρήστος Παράσχου -κουρέας, Αριστείδης Μπόικος 
-κουρέας, Μενέλαος Τσότσος -καπνοπώλης, Θρασύβουλος Κυνικλής και Νικόλαος 
Τσανακάς -ξυλουργοί, Γεώργιος Κόκας -παντοπώλης, οι εργάτες (μεταλλωρύχοι και άλλοι) 
Βασίλειος Γαλάνης, Ιωάννης Γεωργίου, Κωνσταντίνος Μπόικος, Περικλής Γκούτζος, 
Αστέριος Σεργιώτης, Αριστείδης Μορφούλης, Θεόδωρος Κατράνης, Κωνσταντίνος 
Σεραφείμ, Γεώργιος Βαμβακάς, Νικόλαος Ψωμάς, Γεώργιος Παπανικολάου, Χρήστος 
Παπανικολάου, Αντώνιος Μαρκογιάννης, Ηλίας Τζενίκας, Γεώργιος Λίγας, Αριστοτέλης 
Συρόπουλος, Νικόλαος Τσέλιος, Παναγιώτης Κατράνης, Γεώργιος Ιππέκης, Οδυσσεύς 
Αγάθος, Κωνσταντίνος Τσάκαλος, Γεώργιος Αλμπάνης, Νικόλαος Παναγιώτου, Αναστάσιος 
Γρεβενιώτης, Πέτρος Χρήστου, Δημήτριος Καρακατσούλης, Δημήτριος Κισκίνης, Ηλίας 
Παύλου, Δημοσθένης Αστερίου, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Λεωνίδας Μαυρουδής, Κώστας 
Γκάγκανος, Ιωάννης Πλιούκας, Θεοχάρης Πλιούκας, Αναστάσιος Πυλαφίδης, οι υπάλληλοι 
Δημήτριος Αθανασιάδης, Απόστολος Αποστολίδης, Θωμάς Ναούμ ή Ισάκ, Αθανάσιος 
Μυλωνάς, Σωκράτης Νούλιας. Στο διοικητικό συμβούλιο εξελέγησαν οι γραμματέας 
Αναστάσιος Πυλαφίδης, ταμίας Χρήστος Παράσχου, σύμβουλοι Θωμάς Ναούμ ή Ισάκ, 

. 

                                                                                                                                                        
Βαλκανίων, 8-4-1923), Κατερίνης (cf. Μακεδονία, 3-7-1923), Δεδέαγατς [Αλεξανδρούπολη] 
(cf. Ριζοσπάστης, 8-8-1923), Καβάλλας (cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-9-1923), Εδέσσης 
(cf. Ριζοσπάστης, 5-10-1923) –αργότερα ιδρύθηκε περιφερειακό τμήμα Μεσημερίου (ibid., 
18-3-1924)–, Λεχόβου (ibid., 5-2-1924), Κορησσού (ibid., 11-2-1924), Νέβεσκας [Νυμφαίον] 
(ibid., 19-2-1924), Σουφλίου (ibid., 3-3-1924), Τσατάλτζας [Χωριστή] (ibid., 10-4-1924), 
Κιλκίς (ibid., 19-6-1924), Φλωρίνης και Γιουβέσνας [Άσσηρος] (ibid., 7-12-1924), Δράμας 
(cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-2-1925. Μακεδονικά Νέα, 2-3-1925), Οστρόβου και Πάτελι 
Φλωρίνης (cf. Ριζοσπάστης, 29-5-1925). 
2085 Cf. Ριζοσπάστης, 1-3-1924. 
2086 Ibid., 28-10-1924. 
2087 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 502. 
Καταστατικόν, 24-2-1924, 6 pp. 



Αθανάσιος Μυλωνάς, Αριστείδης Μπόικος, Αναστάσιος Βλάχος -υπάλληλος, Δημήτριος 
Αθανασιάδης, Γεώργιος Βελισσαρίου -μαραγκός, Βασίλειος Χασάπης, και στην εξελεγκτική 
επιτροπή οι Σωκράτης Νούλιας, Νικόλαος Αποστολίδης -έμπορος, οι μεταλλωρύχοι 
Οδυσσεύς Αγάθος, Γεώργιος Αλμπάνης, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης2088

Τμήμα Παλαιών Πολεμιστών Ακίντζαλη [Μουριές Κιλκίς]. Ιδρύθηκε στις 2 Ιουνίου 
1923, ώρα 16:00. Ήταν ιδρυτικά μέλη οι Νικόλαος Αλμπάνης, Νικόλαος Τάκης, Φίλιππας 
Καρανικόλας, μέλη στο διοικητικό συμβούλιο οι γενικός γραμματέας Νικόλαος Αλμπάνης, 
ταμίας Νικόλαος Τάκης, σύμβουλοι Φίλιππας Καρανικόλας, Στέφανος Γιοβανόγλου, Ιωάννης 
Κεχαγιάς, Ιωάννης Αξιμιώτης, Νικόλαος Αλμπανίδης, στην εξελεγκτική επιτροπή οι 
Σταμάτιος Σημωνίδης, Δημήτριος Μυλωνάς, Δημήτριος Ιωάννου (όλοι γεωργοί το 
επάγγελμα). Το σωματείο διέθετε γραφεία

. 

2089

Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών κοινότητος Μεθώνης, στη Μεθώνη 
Πιερίας, με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα, καταπολέμηση της ανεργίας, απαλλαγή 
από τη φορολογία, έγγεια αποκατάσταση των μελών. Ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1923 στο 
σχολείο –εκεί στεγάζονταν προσωρινά τα γραφεία του σωματείου (ένδειξη καθολικής 
αποδοχής του κινήματος εκ μέρους των χωρικών)–. Σε συνέλευση στις 2 Φεβρουαρίου 1923, 
παρευρέθηκαν τα ιδρυτικά μέλη Αστέριος Δ. Ζάππας, Ν. Ι. Καλίτσιος, Γεώργιος 
Καποδίστριας, Ιωάννης Κυριακίδης, Αθανάσιος Μιάουρας, Στέφανος Ζαρκαντζάς, Βασίλειος 
Κουλουκουργιώτης, Θεόδωρος Δημουλιάς, Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος, Χαρίλαος 
Κουκόλης, Αθανάσιος Κούζας, Θεόδωρος Κούζας, Ιωάννης Κούζας, Δημήτριος 
Βλαχοδήμος, Ιωάννης Καρανίκας, Νικόλαος Ζαρκαντζάς. Εκλέχθηκαν στο διοικητικό 
συμβούλιο γενικός γραμματέας ο Νικόλαος Ζαρκαντζάς, ταμίας Ιωάννης Καρανίκας, 
σύμβουλοι Δημήτριος Βλαχοδήμος, Αθανάσιος Μιάουρας, Νικόλαος Καλίτσιος, Αθανάσιος 
Κούζας, Αστέριος Ζάππας, στην εξελεγκτική επιτροπή οι Στέφανος Ζαρκαντζάς, Ιωάννης 
Κούζας, Θεόδωρος Δημουλιάς. Το χωριό Μακρύγιαλος ήταν ο τόπος κατοικίας και εργασίας 
(γεωργοί) όλων

. 

2090

Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Κατερίνης, με καταστατικούς 
σκοπούς τα συμφέροντα. Ιδρύθηκε στις 11 Μαρτίου 1923 στην οικία των υιών Μιχαήλ 
Πορτοκάλη. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Αθανάσιος Βασιλειάδης -κτηματίας, Θεόδωρος 
Ξηρομερίτης -ράπτης, Χρήστος Οικονόμου -έμπορος, Κλεομένης Δημάσης -ξυλέμπορος, 
Κωνσταντίνος Κύρκου -κτηματίας, Δημήτριος Τσιαδήρας -υποδηματοποιός, Ηλίας 
Τυροδήμος -αμαξοποιός, Δημήτριος Ρουκάς -γεωργός, Δημήτριος Κωζώνης -υπάλληλος, 
Κωνσταντίνος Παπακώστας -γεωργός, Πολυδεύκης Ζορμπάς -έμπορος, Αστέριος 
Κατσαβάκης -γεωργός. Σε εκλογές στις 18 Μαρτίου 1923, αναδείχθηκαν στο διοικητικό 
συμβούλιο ο γενικός γραμματέας Αθανάσιος Βασιλειάδης, ταμίας Κωνσταντίνος Κύρκου, 
σύμβουλοι Χρήστος Οικονόμου, Θεόδωρος Ξηρομερίτης, Κλεομένης Δημάσης, Δημήτριος 
Χρηστίδης -υπάλληλος, Δημήτριος Τσιαδήρας, Κωνσταντίνος Πορτοκάλης -ωρολογοποιός, 
Ηλίας Τυροδήμος, Δημήτριος Ρουκάς, Δημήτριος Κωζώνης, και στην εξελεγκτική επιτροπή 
οι Γεώργιος Ζιωγάνας -ξυλουργός, Ιωάννης Χρόνης -ξυλουργός, Δημήτριος Κουτσίκας -
ξενοδόχος, Αστέριος Κατσαβάκης

. 

2091

Η λειτουργία των οργανώσεων παλαιών πολεμιστών διακόπηκε επί δικτατορίας 
Παγκάλου. Μετά την ανατροπή της, τον Αύγουστο 1926, επιχειρήθηκε επανίδρυση 
ενώσεων

. 

2092

                                                      
2088 Ibid., No 422, Καταστατικόν, 15-4-1923, 7 pp. Περικλής Γκούτζος (Ιερισσός), 
μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 8-8-1991. 

. Σε ορισμένα επίσης μέρη, στα οποία συνέτρεχαν ευνοϊκοί όροι (πρόοδος της 
οργάνωσης του κομμουνιστικού κινήματος), δημιουργήθηκαν καινούργια σωματεία (αυτές 

2089 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 440. 
Καταστατικόν, 2-6-1923, 4 pp. 
2090 Ibid., No 477. Καταστατικόν, 3-4-1923, 8 pp. 
2091 Ibid., Νο 421. Καταστατικόν, 5-4-1923, 4 pp. 
2092 Τέτοια ήταν η περίπτωση της ένωσης παλαιών πολεμιστών Δράμας (συνέλευση 
επανίδρυσης στις 10 Οκτωβρίου 1926, cf. Θάρρος [Δράμα], 11-10-1926). 



ήταν οι περιπτώσεις της Ενώσεως Παλαιών Πολεμιστών Επανωμής2093, Ασβεστοχωρίου2094, 
Θάσου2095

Στις 18 Μαΐου 1924, μετά από δυστοκία, συνήλθε το Πρώτο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού. Ψηφίσθηκαν οι εισηγήσεις για τη 
δράση και τις διεκδικήσεις, επίσης η εισήγηση για τους αγρότες εφέδρους. Διατυπώθηκαν 
θέσεις για τους στρατιώτες (βελτίωση όρων διαβίωσης, κατάργηση ποινικής στρατιωτικής 
νομοθεσίας, ελευθερία σκέψης, διαχείριση των τροφίμων και παρασκευή συσσιτίου από 
συμβούλια στρατιωτών), που έγιναν δεκτές παμψηφεί

). 

2096

Το ελληνικό κίνημα συνδέθηκε με το διεθνές δίκτυο οργανώσεων, όπου το όνομα του 
επικεφαλής, Ανρύ Μπαρμπύς, ενέπνεε σεβασμό. Η κρατική μηχανή στην Ελλάδα 
θορυβήθηκε από την εμβέλεια των αιτημάτων των παλαιών πολεμιστών στο περιβάλλον του 
χωριού. Εκθέσεις των υπηρεσιών υποδείκνυαν τον εν δυνάμει κίνδυνο δημιουργίας 
ανατρεπτικής κατάστασης. Οι κυβερνήσεις αφ’ ενός άσκησαν καταστολή, αφ’ ετέρου 
σύρθηκαν, υπό την πίεση των πραγμάτων, σε αγροτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επέφεραν 
κατατμήσεις της γης σε πολλούς ιδιοκτήτες, αποκαθιστώντας κεφαλαιικές σχέσεις στην 
αγροτική οικονομία εις βάρος των προηγούμενων ημιφεουδαρχικών δομών. Η διεύρυνση της 
αγροτικής μικροϊδιοκτησίας ήταν πλέον μία πραγματικότητα. Το κίνημα των παλαιών 
πολεμιστών ατόνησε. Η απόπειρα ανασυγκρότησης της πανελλήνιας συνομοσπονδίας, τον 
Αύγουστο 1927

. 

2097, έμεινε στα χαρτιά. Κατά την επόμενη περίοδο μέχρι το 1936, εθνικές 
οργανώσεις βετεράνων εκτόπισαν –όπως προαναφέραμε– τις καθοδηγούμενες από τους 
κομμουνιστές ενώσεις, προβάλλοντας διεκδικήσεις αστικής αποκατάστασης, 
συνταξιοδοτικής τακτοποίησης. Οι κομμουνιστές αναγκάσθηκαν να προσαρμόσουν τις 
δραστηριότητες των δικών τους επίσης οργανώσεων σε παρεμφερείς διεκδικήσεις. Στην 
περίπτωση των κινητοποιήσεων κατά την προεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου 1936, 
ογκώδες συλλαλητήριο των εφέδρων εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 του μηνός το 
πρωί, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, με συμμετοχή εκπροσώπων των οργανώσεων της 
περιφέρειας. Ομίλησαν από τη στέγη του περίπτερου των τροχιοδρόμων [τραμ] Λευκού 
Πύργου οι Τσουκαλάς, Βουδούρης, Παργανάς και άλλοι. Ανέπτυξαν τα δίκαια αιτήματα των 
εφέδρων, με υπενθύμιση των θυσιών και διαμαρτυρίες κατά της κυβερνητικής αναλγησίας 
για κείνους που έχυσαν το αίμα τους στις στέππες της Ρωσίας [ουκρανική εκστρατεία 1919] 
και τα πεδία της Μικρά Ασίας. Στο τέλος οι παριστάμενοι διαλύθηκαν χωρίς έκτροπα2098

 
. 

 
 
6.2.2.2.1.1.3. Αγροτικά σωματεία. 
 
 
Στην ύπαιθρο εμφανίσθηκαν οργανωτικά σχήματα δύο ειδών, είτε οικονομικοί 

οργανισμοί (συνεταιρισμοί, θεσμοθετημένοι με πλέγμα νόμων και διατάξεων) είτε 
συλλογικότητες, με αναγνώριση (σύλλογοι υποκείμενοι στη νομοθεσία περί σωματείων) ή 
ανεπίσημη λειτουργία. 
                                                      
2093 Cf. Ριζοσπάστης, 18-3-1927. 
2094 Ibid., 20-9-1927. 
2095 Ibid., 22-1-1927, Μακεδονικά Νέα, 26-7-1927. 
2096 Cf. Ριζοσπάστης, 19-5-1924. 
2097 Διοχετεύθηκε η είδηση ότι τελούσε υπό ανασυγκρότηση η Ομοσπονδία Παλαιών 
Πολεμιστών. Σε ανακοινωθέν της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής της ομοσπονδίας 
τονιζόταν ότι ανασυστάθηκε λόγω του κινδύνου πολέμου. Αποτελούσαν την επιτροπή οι 
Αναστάσιος Χαΐνογλου, βουλευτής, τέως μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της Ομοσπονδία 
Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Πολέμου, Φωκίων Καμμώνας τέως γενικός γραμματέας 
της Ενώσεως Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Παπαρήγας τέως γενικός γραμματέας της Ενώσεως 
Μαγνησίας, Αλέκος Ζυμάρης τέως σύμβουλος της Ενώσεως Καβάλλας, Νίκος Γκίνης τέως 
σύμβουλος της Ενώσεως Κορινθίας (ibid., 10-8-1927). 
2098 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-1-1936. 



Με οργανωτική κατάστρωση εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος 
Ελλάδος (ΣΕΚΕ), κομματικά μέλη εισχώρησαν στους συνεταιρισμούς. Το 1919, ο βουλευτής 
Θεσσαλονίκης του κόμματος Αριστοτέλης Σίδερις (όταν ήταν ακόμη σοσιαλιστής) ομίλησε, 
στη βουλή, στις 14 Δεκεμβρίου, για το αγροτικό και για τους συνεταιρισμούς2099. Η 
θεωρητική θέση του για την κυβερνητική πολιτική περί συνεταιρισμών ήταν ότι η 
φιλελεύθερη τακτική από τότε που οι βενιζελικοί ενδιαφέρθηκαν για το ζήτημα, το 1914, 
αντανακλούσε την καθαρά συντηρητική έκφραση του αστικού καθεστώτος, με την 
προώθηση, διά του νόμου 606, της ιδιωτικής ανάπτυξης των παραγωγών μέσω των 
συνεταιρισμών χωρίς να αντιμετωπίζονται τα συνολικά κοινωνικά προβλήματα. Η πίστη 
όφειλε να συνδυάζεται με αληθινά λαϊκά ιδρύματα και όχι με την εκμεταλλευτική Λαϊκή 
Τράπεζα. Αντιθέτως, οι σοσιαλιστικοί συνεταιρισμοί δεν συνιστούσαν σκοπό αλλά μέσο για 
την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής2100

Ένα άλλο σχήμα αγροτικής οργάνωσης υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστών 
ήταν, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τα αγροτικά σωματεία. Με την οργανωτική 
προσπάθεια του Γρηγόριου Παπανικολάου, έμπειρου συνδικαλιστικού στελέχους, 
επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση των κομματικών δυνάμεων της υπαίθρου. Παλαιοί σύλλογοι 
ανασυστάθηκαν και νέοι ιδρύθηκαν, οι Αγροτικές ή Εργατοαγροτικές Ενώσεις

. 

2101

Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελμάτων Γαλατίστης. Είχε καταστατικούς 
σκοπούς τα συμφέροντα εργατών και μικροϊδιοκτητών χωρικών, στη βάση της πάλης των 
τάξεων, ένταξη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Ιδρύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 
1922. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Άγγελος Κάρτας, Αστέριος Μποντίλας, Χρήστος Πημάκης, 
Αθανάσιος Βασιλείου, Χρήστος Στύνης, Κωνσταντίνος Θεολόγης, Ιωάννης Κρούτας, 
Δημήτριος Λιάκος, Γεώργιος Στρογγύλης, Θεόδωρος Πανέλας, Κωνσταντίνος Καναβάς, 
Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Σιδέρης, Δημήτριος Μουκόρης, Ζαφείριος Παπαζάχος, 
Μιχαήλ Πουρνάρης. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο Μιχαήλ Πουρνάρης, γενικός 
γραμματέας ο Άγγελος Κάρτας, ταμίας Χρήστος Στύνης, σύμβουλοι Θεόδωρος Πανέλας, 
Χρήστος Πημάκης, Κωνσταντίνος Θεολόγης, Γεώργιος Σεβαστός, Δημήτριος Σύρμας, 
Ιωάννης Μορμόγκας, Αστέριος Μποντίλας, Γεώργιος Στρογγύλης. Στην εξελεγκτική 
επιτροπή ήταν οι Γεώργιος Παπανικολάου, Άγγελος Γκαραγκάνης, Γεώργιος 
Μπορμπούντζιλας

. Στις 
ανεγνωρισμένες υπό του κράτους οργανώσεις, τα προγράμματα, στο εύρος της πάλης των 
τάξεων, έθεταν στόχους την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργατών και 
μικροϊδιοκτητών χωρικών, διανομή των τσιφλικίων και μοναστηριακών γαιών, εθνικοποίηση 
της γης, λαϊκή αυτοδιοίκηση. Στο κάθε σωματείο, περιλαμβάνονταν στους καταστατικούς 
σκοπούς –σε έντυπα καταστατικά, που αποτελούσαν αντίγραφα ενός προτύπου– τα 
συμφέροντα των μελών και η προοπτική να αποτελέσει μέλος της υπό ίδρυση Πανελλήνιας 
Αγροτικής Ένωσης. Οι οργανώσεις ήταν οι εξής. 

2102. Αργότερα, δημιουργήθηκε στο χωριό νέο σωματείο, η Αγροτική 
Ένωσις Γαλατίστης. Ιδρύθηκε από 12 ιδρυτικά μέλη στις 19 Φεβρουαρίου 1928. Σε 
συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 1928 στο παρθεναγωγείο, ψηφίσθηκε το καταστατικό και 
έγιναν εκλογές για διοικητικό συμβούλιο. Αναδείχθηκαν οι καπνοπαραγωγοί Άγγελος 
Κάρτας -γενικός γραμματέας, Δημήτριος Μπούρδας, Δημήτριος Κουντζιαρής, Αθανάσιος 
Μαλακόπουλος, Δημήτριος Λιάκος, Β. Μητροφάνης και οι γεωργοί Αθανάσιος Σιμώνιος -
πρόεδρος, Νικόλαος Εμ. Χλιάμπας2103

Εργατοαγροτική Ένωσις Διαφόρων Επαγγελμάτων Επανωμής. Ιδρύθηκε στις 18 
Δεκεμβρίου 1922, με καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα εργατών και αγροτών και την 
πνευματική ανάπτυξη στη βάση της πάλης των τάξεων, με ένταξη στο Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Ήταν 21 ιδρυτικά μέλη, οι Βασίλειος Δήμου, Γρηγόριος Σαμαράς, 
Νικόλαος Καβαρτίνας, Πασχάλης Μπάκας, Βασίλειος Βουδούρης, Γεώργιος Λικισάς, 

. 

                                                      
2099 Cf. Ριζοσπάστης, 15-12-1919. 
2100 Ibid., 22,23-12-1919. 
2101 Ibid., 14-4-1923.  
2102 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 420. 
Καταστατικόν, 26-3-1923, 7 pp. 
2103 Ibid., Νο 897. Καταστατικόν, 19-2-1928, 4 pp. 



Δημήτριος Κατσικίνης, Κωνσταντίνος Καβαρτίνας, Θεόδωρος Μπαλασάς, Αργύριος 
Νταβέλας, Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου, Γεώργιος Γεωργούλας, Παναγιώτης Κοκκινίδης, 
Ευάγγελος Ντράβας, Νικόλαος Βιλιάνης, Σταύρος Σταύρου, Ευάγγελος Πλαστήρας, 
Χρήστος Σαμαράς, Κωνσταντίνος Γκόρης. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν πρόεδρος ο 
Κωνσταντίνος Καβαρτίνας, γενικός γραμματέας ο Βασίλειος Τσακνάκης, ταμίας Βασίλειος 
Βουδούρης, σύμβουλοι Βασίλειος Δήμου, Γεώργιος Λικισάς, Νικόλαος Καβαρτίνας, 
Πασχάλης Μπάκας, Σταύρος Σταύρου, Γρηγόριος Σαμαράς, Αργύριος Νταβέλας, Δημήτριος 
Κατσικίνης. Στην εξελεγκτική επιτροπή ήταν οι Δημήτριος Κατσικίνης, Θεόδωρος 
Μπαλασάς, Γρηγόριος Σαμαράς2104

Εργατοαγροτική Ένωσις Εργατικών Επαγγελμάτων Κουλακιάς [Χαλάστρα], με 
καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα των μελών και πνευματική ανάπτυξη στη βάση της 
πάλης των τάξεων, ένταξη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Ιδρύθηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 1923, ώρα 16:00, στο καφενείο Σταύρου Καλαϊτζή. Ήταν ιδρυτικά μέλη οι 
Θωμάς Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Κουϊμτζής, Πέτρος 
Ζαπρόπουλος, Ν. Μπουρμάς, Δ. Κατζαχίλης, Κ. Κουφαλής, Χρ. Βαλσάμης, Τραϊανός 
Μπόικος, Γεώργιος Ήβος, Αθανάσιος Αδαμούδης, Αλέξανδρος Γκατζάρας, Στ. Μπαϊμάκης, 
Αθανάσιος Καραμήτσος, Ευάγγελος Καρανικολόπουλος, Ιωάννης Σιαρκάρης, Αστέριος 
Μπαϊμάκης, Σταμάτιος Τσιούλης, Ιωάννης Μελιούκας, Χρ. Καγκαμάνης, Ευάγγελος 
Τσαούσης, Βασίλειος Σκενδέρης, Δημήτριος Κουφαλής, Νικόλαος Δημούδης. Στο διοικητικό 
συμβούλιο ήταν ο πρόεδρος Θ. Παναγιωτόπουλος, γραμματέας Ν. Παπαδημητρίου, ταμίας Δ. 
Κουϊμτζής, σύμβουλοι Σταμ. Τσιούλης, Χρ. Βαλσάμης, Πέτρ. Ζαπρόπουλος, Αλέξ. 
Γκατζάρας, αναπληρωματικοί οι Γρ. Οικονόμου, Αθ. Καραμήτσος, Ν. Μπουρμάς, Τραϊανός 
Μπόικος. Στην εξελεγκτική επιτροπή ήταν οι Νικ. Δημούδης, Ευάγ. Τσαούσης, Γεώργ. 
Ήβος

. 

2105

Αμπελουργικός Σύνδεσμος Καπουτζήδων, με έδρα το χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία]. 
Ιδρύθηκε στο καφενείο του Σπύρου Σπυρούδη στις 22 Ιουλίου 1923. Το καταστατικό 
καθό ριζε ως σκο πο ύς, προ ς ό φελο ς των μελών,  την προ άσπιση των συμφερό ντων και 
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, Διονύσιος Χατζηζαφειρίου, 
Κωνσταντίνος Ευαγγελίδου, Δημήτριος Χρηστοδούλου, Στέφανος Μποζίνης, Βασίλειος 
Τσιορλίνης, Αντώνιος Κώζας, Σταύρος Χατζηκωνσταντίνου, Δημήτριος Βλαχούδης, 
Γεώργιος Μαρκούδης, Παναγιώτης Μπακύρας, Βασίλειος Χατζηκωνσταντίνου, Ιωάννης 
Χρηστάκης, Θεοχάρης Χρηστοδούλου. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν ως πρόεδρος 
ο Δ. Χρηστοδούλου, γενικός γραμματέας Χατζηχαρίσης Αλεξίου, αντιπρόεδρος Διονύσιος 
Χατζηζαφειρίου, ταμίας Βασίλειος Τσιορλίνης, σύμβουλοι Στέφανος Μποζίνης, Αθανάσιος 
Κουκουμάκας, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδου

. 

2106

Αγροτική Ένωσις Ασβεστοχωρίου. Καταστατικά ήταν μέλος της υπό ίδρυση 
οργάνωσης Πανελλήνια Αγροτική Ένωσις και επιδίωκε την προαγωγή των συμφερόντων των 
μελών. Το καταστατικό ήταν πανομοιότυπο με αυτά των άλλων σωματείων με τίτλο 
Αγροτική Ένωσις. Ιδρύθηκε στις 5 Απριλίου 1928, στο καφενείο της κοινότητας, από 25 
ιδρυτικά μέλη, και γενικός γραμματέας ήταν ο Ευάγγελος Μανδίκος

. Ήταν σωματείο με μέλη τα οποία τελούσαν 
υπό την επιρροή ορισμένων θέσεων της προπαγάνδας των τοπικών στελεχών του 
κομμουνιστικού κόμματος, χωρίς να υφίστανται στενή καθοδήγηση ή να έχουν αναπτύξει 
άμεση σχέση στη δράση. 

2107

Αγροτική Ένωσις Περίνθου, στο χωριό Καβακλή [Πέρινθος]. Ιδρύθηκε στις 26 
Ιουλίου 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, 

.  

                                                      
2104 Ibid., Νο 385α. Καταστατικόν, 20-1-1923, 6 pp. 
2105 Ibid., Νο 515. Καταστατικόν, 8-8-1924, 7 pp. 
2106 Ibid., Νο 448, ημερομηνία αναγνώρισης 17-8-1923. Καταστατικόν, 29-7-1923, 12 pp. 
2107 Ibid., No 929, ημερομηνία αναγνώρισης 28-4-1928. Καταστατικόν, 5-4-1928, 7 pp. 



για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως (το καταστατικό ήταν πανομοιότυπο με αυτά των 
άλλων Αγροτικών Ενώσεων)2108

Επιπρoσθέτως των ανεγνωρισμένων, μη επίσημα σωματεία υφίσταντο
. 

2109. Στην 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στην Επανωμή, λειτούργησε μετ’ εμποδίων –διώξεις, εκτοπίσεις– 
αγροτική ένωση στη διάρκεια του 19282110, στα ίχνη της παλαιότερης του 1922. Στο τέλος 
του ίδιου χρόνου, επιτεύχθηκε η ίδρυση επίσημου σωματείου, με τίτλο Αγροτική Ένωσις 
Επανωμής. Περί τα 25 ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν γραμματέα το Μιχαήλ Σινάκο2111

Στις αρχές του 1928, επιδιώχθηκε (χωρίς επιτυχή έκβαση) η σύσταση 
δευτεροβάθμιου οργάνου (Πανελλήνια Αγροτική Ένωσις

. 

2112), σε άλλη περίπτωση 
ημιδευτεροβάθμιου2113. Όπου παρουσιάσθηκε η δυνατότητα, προωθήθηκαν οι 
κομμουνιστικοί στόχοι μέσα από το συνεταιριστικό κίνημα2114. Αλλού, λειτούργησαν 
αγροτικές οργανώσεις και συγκροτήθηκαν κινήσεις άμεσα εξαρτώμενες από κομματικά 
όργανα2115

Οι κινήσεις ειδικής τακτικής συνεχίσθηκαν κατά το επόμενο του 1928 διάστημα, 
υπακούοντας στη γενική τακτική του ΚΚΕ, που υλοποιούσε τη θέση του 8ου συνεδρίου της 
Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας για μέτωπο εργατών, αγροτών και 
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Οι διεθνείς οργανισμοί, των οποίων το ελληνικό κόμμα 
αποτελούσε τμήμα, έθεταν ως βασικό καθήκον των κομμουνιστικών κομμάτων των 
βαλκανικών χωρών το επαναστατικό μέτωπο των προλετάριων, των αγροτών και των 
καταπιεσμένων εθνοτήτων για τη δημιουργία των υποκειμενικών συνθηκών εξέγερσης 
αυτών. 

. 

 
 
6.2.2.2.1.1.4. Συνδικάτα. 
 
 
Οργανωτικά μέτρα ελήφθησαν από το κομμουνιστικό κόμμα στην ύπαιθρο για την 

καθοδήγηση των εργατών μέσα από συνδικαλιστικούς φορείς. 
Στο Ασβεστοχώριον Θεσσαλονίκης, όπου ήταν συγκεντρωμένη πολυπληθής μάζα 

εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και βιοπαλαιστών, δημιουργήθηκαν, νωρίς –στα χρόνια 
                                                      
2108 Ibid., Νο 962. Καταστατικόν, 26-7-1928, 5 pp. 
2109 Στις περιοχές Δράμας (στην Τσατάλτζα [Χωριστή], στο Νουσρατλή [Νικηφόρος], στην 
Εφταλιά [Φτελιά Καλαμπακίου] και Μπόργιανη [Άγιος Αθανάσιος]) και Έβρου (Σουφλί, 
Διδυμότειχο, Νέα Ορεστιάδα), ιδρύθηκαν, στις αρχές του 1928, αγροτικές ενώσεις ως 
«όργανα ταξικής πάλης» (cf. Ριζοσπάστης, 11-2-1928). 
2110 Ibid., 10,15-1, 4-7, 28-9-1928. 
2111 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 1000, 
ημερομηνία αναγνώρισης 16-12-1928. 
2112 Ibid., Νο 897. 
2113 Στην περιοχή της Φλώρινας, ιδρύθηκε, το 1925, η Περιφερειακή Αγροτική Ένωση 
Φλωρίνης, με μέλη αγρότες των γύρω χωριών, cf. Ριζοσπάστης, 29-5, 15-6-1925. 
2114 Στα Κιμμέρια Ξάνθης, οι κομμουνιστές ίδρυσαν δικό τους συνεταιρισμό. Στον Ίασμο 
Ροδόπης, ανέλαβαν αγώνα ως πλειοψηφία στο συμβούλιο του συνεταιρισμού (ibid., 11-2-
1928). 
2115 Στην περιφέρεια Ξάνθης, έγινε σύγκληση 1ου Συνεδρίου Εργατοαγροτικής Νεολαίας, στις 
20 Φεβρουαρίου 1927, το οργανωτικό πρόγραμμα του οποίου εκπληρώθηκε από την τοπική 
οργάνωση της κομμουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ). Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν η θέση 
των νέων μέσα στα συνδικάτα, τις αγροτικές ενώσεις και λοιπές οργανώσεις, τα καθήκοντα 
αυτών, ο εργατικός αθλητισμός, τα πολιτικά καθήκοντα της νεολαίας (ibid., 16,21-2, 4-3-
1927). Στη Βέροια, στις 15 Μαρτίου 1927, η Επιτροπή Δράσης του εκλογικού μετώπου των 
κομμουνιστών (ΕΜΕΑΠ) οργάνωσε συγκεντρώσεις στην ύπαιθρο για τα αγροτικά ζητήματα 
(αγροφυλακή, Εθνική Τράπεζα, ιδιοκτησία γης), δάνεια, δρόμους, γέφυρες, φορολογία 
κεφαλαίου, αποζημιώσεις προσφύγων, εξοπλισμούς, νέους αγρότες, εργαλεία και ζώα (ibid., 
25-3, 8-4-1927). 



της πρώιμης ανάπτυξης του κομμουνιστικού κόμματος αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο–, δύο συνδικάτα μικτής σύνθεσης, τα εξής. 

Ένωσις Κατωτέρου Προσωπικού διαφόρων Επαγγελμάτων Ασβεστοχωρίου, με 
καταστατικούς σκοπούς τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα, ένταξη στη Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) [κομμουνιστικός φορέας]. Ιδρύθηκε στις 21 
Μαΐου 1919, από 8 ιδρυτικά μέλη (Λεωνίδας Σπάνδος, Βασίλειος Ηλ. Λόππας, Δημήτριος 
Ζωγράφος, Χρήστος Σαμαράς, Γεώργιος Καραπαλίσης, Γεώργιος Σακαλής, Αστέριος 
Μονζέλας, Γεώργιος Χουρτατσιάνης)2116

Σύνδεσμος Καραγωγέων, Αγωγιατών και Εργατών Ασβεστοχωρίου ο Προφήτης 
Ηλίας, με καταστατικούς σκοπούς την ηθική και υλική υποστήριξη των μελών υπό τις 
συνθήκες της πάλης των τάξεων. Ιδρύθηκε στις 15 Αυγούστου 1921. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 
οι Βασίλειος Μίλκας, Βασίλειος Σύκου, Σταύρος Σραμαλής, Χρήστος Μανιάτσης, Σταύρος 
Καραΐσκου, Νικόλαος Μάνιου, Ευάγγελος Λεμοντζής, Νικόλαος Μανιάτσης, Ιωάννης 
Σύκου, Αθανάσιος Γκόγκου, Δημήτριος Λιόκου, Δημήτριος Τσιουλάκης, Αστέριος 
Τσιουλάκης, Δημήτριος Λιόγκου, Βασίλειος Δ. Λιόγκος, Σωτήριος Ριτζιούλης, Αστέριος 
Σιαβός, Παναγιώτης Καραΐσκου, Σταύρος Τσιώτσης, Χρήστος Πισιάκης, Ιωάννης 
Καραγιάννης, Δημήτριος Γραμμένου, Κωνσταντίνος Μπαγιάτης, Ιωάννης Ρούντας, 
Αθανάσιος Τζουκάλας, Νικόλαος Μπουζίνης, Νικόλαος Κολοκοτρώνης. Στο διοικητικό 
συμβούλιο ήταν οι Χρήστος Πισιάκης, Σταύρος Τσιώτσης, Ιωάννης Καραγιάννης, Δημήτριος 
Λιόγκου, Αστέριος Σιαβός, Κωνσταντίνος Μπαγιάτης, Μιχαήλ Γιαννάκης

. 
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Στο Λιτόχωρο Πιερίας, έδρασε η Πανεργατική Ένωσις Διαφόρων Επαγγελμάτων 
Λιτοχώρου. Είχε καταστατικούς σκοπούς τα συμφέροντα στη βάση της πάλης των τάξεων, 
ένταξη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Ιδρύθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1924. 
Μέλη ήταν οι Αθανάσιος Γκέκας, Ευάγγελος Παπαθανασίου, Απόστολος Μασταγκάς, 
Πέτρος Γκίνος, Γεώργιος Καμπίσιος, Γεώργιος Φώτης, Κωνσταντίνος Καραβάρας, 
Αθανάσιος Τσιουμάκης, Αθανάσιος Κατέλας, Αθανάσιος Γραμματώσης, Νικόλαος 
Νικόπουλος, Κωνσταντίνος Τζιούκας, Νίκος Κακάλας, Χρήστος Μπουνοβόλιας, Αναστάσιος 
Κιτριώτης, Γρηγόριος Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Φαργκάνης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Νικόλαος Πλαδής, Γεώργιος Φαργκάνης, Χρήστος Λεμόνας, Σωτήριος Σακκούλας, 
Δημήτριος Σακκούλας, Γεώργιος Καραηλιάς, Δημήτριος Σαμαράς, Μιχαήλ Μπουνοβόλιας, 
Κωνσταντίνος Χιώτης, Ευάγγελος Δουλτσίνος, Δημήτριος Παπαγεωργίου, Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Τράντος, Ιωάννης Ζαχουδάκης, Ιωάννης Καστάνης, Χρήστος 
Κουκκιώτης, Γεώργιος Μπόντης, Θεόδωρος Κουτσιμανής, Κωνσταντίνος Πολυζάς, 
Γρηγόριος Λιόντας, Χρήστος Κάκκαλος, Νικόλαος Σταλίκας, Ιωάννης Κουτσιμανής, 
Αθανάσιος Φιλιάμος, Αριστείδης Μουκριώτης, Δημήτριος Κυριάκου, Αθανάσιος 
Φουρκιώτης, Μιχαήλ Κολωνιάρης, Ζήσης Βάμαγκας, Αθανάσιος Στουγιάνης, Γρηγόριος 
Μουκριώτης, Κωνσταντίνος Γάβρης, Δημήτριος Φέρλιας, Αθανάσιος Δήμκαρης, Χρήστος 
Κυριάκου, Ζαχαρίας Λιούτας, Γεώργιος Πάσχος, Δημήτριος Δημοφέρλιας. Εκλέχθηκαν 
γενικός γραμματέας ο Αθανάσιος Καρτσιούνας, ταμίας ο Αθανάσιος Τσικρικάς, σύμβουλοι 
οι Ελευθέριος Μπήκας, Καρτσιώτης

. 
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Στα Μαντεμοχώρια Χαλκιδικής, εκτυλίχθηκε, νωρίς επίσης, οργανωτική προσπάθεια. 
Ο Σύνδεσμος Μεταλλωρύχων Ισβόρου η Πρόοδος, στον Ίσβορο [Στρατονίκη], ιδρυθείς το 
1922 με σκοπό τα συμφέροντα και καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, ήταν μέλος του 
κομμουνιστικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι 
Σταμάτης Κυπαρίσσης, Ανδρέας Κούρμπασης, Εμμανουήλ Δασκαλάκης, Βασίλειος 
Μετερόζος, Κωνσταντίνος Παλαβράκης, Βασίλειος Σκορδέλης, Δημήτριος Μπόκαρης, 
Βασίλειος Σγουρός, Ηλίας Παύλου, Δημήτριος Μαρίνος, Ιωάννης Αλεξανδράς, 
Χριστόδουλος Καρακατσούλης, Δημήτριος Πανταζής, Μάρκος Σπυράκης, Γεώργιος 
Παράσχος, Νικόλαος Πέτρου, Γεώργιος Ξίστρος, Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Διονύσιος 
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2116 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 241, 
ημερομηνία αναγνώρισης 18-1-1920. Καταστατικόν, 8 pp. 
2117 Ibid., No 337, ημερομηνία αναγνώρισης 27-12-1921. Πρακτικόν Ιδρύσεως, 15-8-1921, 1 
p. Καταστατικόν, 30-10-1921, 12 pp. 
2118 Ibid., No 550, ημερομηνία αναγνώρισης 24-1-1925. Καταστατικόν, 7-12-1924, 5 pp. 



Παναγιώτου, Δημήτριος Καρακατσούλης, Δημήτριος Σαμπανής, Νικόλαος Λιμενής, 
Νικόλαος Καλυβάκης, Αθανάσιος Λαναράς, Γεώργιος Τσανανάς, Κωνσταντίνος Σιακαλλής, 
Κωνσταντίνος Παράσχος, Δημήτριος Καλογρίδης, Χριστόδουλος Μπρίκος, Νικόλαος 
Μούτσικας, Ιωάννης Μούτσικας, Ιωάννης Σουάνης, Κωνσταντίνος Γρηγορίου, Ιωάννης 
Ορφανός, Χρήστος Πανταζής, Δημήτριος Αλμπάνης, Κωνσταντίνος Μαχαιράς, Νικόλαος 
Παναγιώτου, Νικόλαος Μορφούλης, Ιωάννης Βαλανάς, Γεώργιος Ιμπέκης, Αθανάσιος 
Ζέρβας, Ιωάννης Καπατσίγκος. Εκλέχθηκε προσωρινή διοικητική επιτροπή που αποτέλεσαν 
οι Σταμάτης Κυπαρίσσης -γενικός γραμματέας, Ανδρέας Κούρμπασης, Εμμανουήλ 
Δασκαλάκης, Βασίλειος Μετερόζος, Κωνσταντίνος Παλαβράκης. Στις 15 Ιανουαρίου 1923, 
σε συνέλευση στο σχολείο, με πρόεδρο το Δημήτριο Μαρίνο, έγινε τροποποίηση 
καταστατικού2119

Μετά την έλευση των προσφύγων, με τη διασπορά της επεξεργασίας του καπνού 
εκτός των πόλεων και στα μικρά επίσης μέρη, ακολούθησε η οργάνωση των 
απασχολουμένων στα αγροτικά κέντρα καπνεργασίας της περιοχής Θεσσαλονίκης. 

. 

Οι προσληφθέντες στα χωριά πλησίον του Κιλκίς συνδικαλίσθηκαν στο Σωματείον 
Καπνεργατών Κιλκίς. Είχε καταστατικούς σκοπούς τα ηθικά και υλικά συμφέροντα, 
αλληλεγγύη, ένταξη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), στην Καπνεργατική 
Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) [όλοι, 
κομμουνιστικοί φορείς]. Ιδρύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1924. Μέλη ήταν οι Εμμανουήλ 
Μαγκαλόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Παύλος Ασλανίδης, Θεόδωρος Τσατσαρίδης, 
Ανέστης Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Άγγελος Ζουλουσίδης, Ειρήνη 
Ανθοπούλου, Αγγελική Τσιλικίδη, Χ. Σταύρου, Π. Παρασκευά, Ανίτσα Σταύρου, Μαρία 
Δήμου, Κωνσταντίνος Δήμου, Μωρφιά Σουμπανίδου, Μαρία Οντσελίδου, Γαλήνη 
Ζαφειριάδου, Ελπινίκη Κωνσταντίνου, Πασχαλή Αγγελίδου, Βασίλειος Αστρέας, 
Αλέξανδρος Στεφανίδης, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Ευστράτιος Κοκοβίδης, Μαρία 
Καραγιαννίδη, Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης. Εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο οι 
Εμμανουήλ Μαγκαλόπουλος, Ανέστης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Χαρτοματσίδης, Παύλος 
Ασλανίδης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Τσατσαρίδης, Αγγελάκης 
Τουλουμενίδης2120. Το συνδικάτο, το οποίο σε αλληλογραφία των αρχών αποκαλούνταν 
«Κομμουνιστικό Σωματείο καπνεργατών», έδρασε και επί δικτατορίας Παγκάλου έως τις 
αρχές 1926, κατόπιν η λειτουργία του απαγορεύθηκε. Με την πτώση της δικτατορίας, 
επιδίωξε τη νομική αποκατάσταση, αλλάζοντας τίτλο σε Σωματείον Καπνεργατών η 
Πρόοδος, με έδρα το Κιλκίς. Στα χαρτιά του συνδικάτου δηλώθηκε ημερομηνία ίδρυσης η 
10η Νοεμβρίου 1926, με καταστατικό σκοπό τα συμφέροντα. Εμφανίζονταν ιδρυτικά μέλη οι 
Ιωάννης Τριανταφύλλου, Δημήτριος Μανίτσας, Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης, Εμμανουήλ 
Παπαδόπουλος, Σταύρος Σταφυλάς, Ιωάννης Παντελής, Ιωάννης Σιδέρης, Αλέκος 
Δημητρίου, Δημήτριος Αντωνίου, Γεώργιος Αντωνίου. Σε εκλογές στις 14 Νοεμβρίου 1926, 
με προϊστάμενο συνέλευσης το Δημήτριο Μανίτσα, εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο οι 
γενικός γραμματέας Άγγελος Εβαρκιτσόπουλος, ταμίας Μιχαήλ Χατζημήτσου, Ιωάννης 
Χαραλάμπου, Γεώργιος Φωτιάδης, Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης, Ιωάννης Μιμίδης, και στην 
εξελεγκτική επιτροπή οι Αλέκος Δημητρίου, Ιωάννης Τριανταφύλλου, Εμμανουήλ 
Παπαδόπουλος2121. Μετά το Δεκέμβριο 1926, το συνδικάτο ανέπτυξε δράση αξιοσημείωτη, 
ως κομμουνιστικό κέντρο της περιφέρειας, με απήχηση στους εργατικούς κύκλους της 
περιοχής. Το 1927, ήταν πρόεδρος ο Κιλές2122, γραμματέας ο Κωνσταντίνος Παντελίδης2123

Στην περιοχή Σωχού, έδρασε το Σωματείον Καπνεργατών Σωχού η Ευδαιμονία. Είχε 
καταστατικό σκοπό τα συμφέροντα, ένταξη στην Καπνεργατική Ομοσπονδία Ελλάδος 

. 

                                                      
2119 Ibid., No 358. Καταστατικόν, 6-2-1922, 7 pp. Βασίλειος Σγουρός (γεν. 1904 στη Μεγάλη 
Παναγία), μαγνητοφωνημένη συνέντευξη 19-3-1991. 
2120 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, No 541, 
ημερομηνία αναγνώρισης 13-12-1924. Καταστατικόν, 18-9-1924, 5 pp. 
2121 Ibid., No 782. Ιδρυτικόν, 10-11-1926, 1 p. 
2122 Cf. Ριζοσπάστης, 6-2-1927. 
2123 Ibid., 1-9-1927. 



(κομμουνιστικός φορέας). Ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 1927 στο Σωχό και, οιωνεί 
δευτεροβάθμιο όργανο, κάλυπτε συνδικαλιστικώς σωματειακά τμήματα στα γειτονικά χωριά.  

Μέλη του συνδικάτου ήταν στο Σωχό οι Κωνσταντίνος Ξανθός, Σταμάτιος 
Νικολαΐδης, Αστέριος Ρόγγας, Κωνσταντίνος Κατσίνας, Νικόλαος Γουτακόλης, Γεώργιος 
Λιώλης, Απόστολος Κεμανιτζής, Χριστόδουλος. Γαφίλης, Ιωάννης Πώτσος, Ευάγγελος 
Σαρικίνου, Πασχάλης Μήτας, Παναγιώτης Βιολεστής, Χρίστος Ρίζος, Χρίστος Κατσίνας, 
Αθανάσιος Γλαβίνας, Χριστόδουλος Μπουτσούκης, Κωνσταντίνος Πάντσος, Χρίστος 
Δουβίσταλης, Θωμάς Τζανδάρης, Ιωάννης Καρακόλης, Δημήτριος Τίττας, Πολύμ. 
Αθανασιάδης, Ιωάννης Μπαρμαλάς.  

Στη Βισσώκα [Όσσα],  μέλη ήταν οι Ιωάννης Ούρδας,  Γεώργιος Ραμνούλης, 
Περικλής Χαριζάνης, Φώτιος Δελιγιάννης, Σταμάτιος Δειλγιάννης, Απόστολος Βαμβακάς, 
Ιωάννης Πάντος, Άγγελος Μπάμας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Χριστόδουλος Μήχας, 
Άγγελος Τρόπιος, Ιωάννης Βικελίδης, Κωνσταντίνος Μήλιου, Άγγελος Βικελίδης, Γεώργιος 
Μπάμας, Φώτιος Πέτκαρης, Γεώργιος Πέτκαρης, Γεώργιος Μήτσας, Κωνσταντίνος 
Παπαχρίστου.  

Στη Μπέροβα [Βερτίσκος], μέλη ήταν οι Δημήτριος Θεοχαρίδης, Δημήτριος 
Παπαδημητρίου, Ευάγγελος Παπαθανασίου, Αριστείδης Βλάχος, Θωμάς Στογιάννης, 
Χριστόδουλος Δράγας.  

Στη Χωρούδα, μέλη ήταν οι Γεώργιος Νικολαΐδης, Χρήστος Ηλιόπουλος, 
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, Ευθύμιος Ηλιόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Ξανθός ήταν γενικός 
γραμματέας2124

Η οργανωτική δραστηριότητα στην περιφέρεια Σωχού ενισχύθηκε και, στα τέλη του 
1927, οι καπνεργάτες της Μπέροβας ίδρυσαν χωριστό τοπικό συνδικάτο, το Σωματείον 
Καπνεργατών Μπερόβης η Αγάπη. Είχε καταστατικό σκοπό τα συμφέροντα των μελών στη 
βάση της πάλης των τάξεων, ένταξη στην Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών (ΕΓΣΕΕ) 
[κομμουνιστικός φορέας]. Ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1927 στο κοινοτικό κατάστημα, 
Ήταν ιδρυτικά μέλη οι Νικόλαος Χαλκιάς, Χρήστος Θεοχαρίδης, Αθανάσιος Χρυσαφίδης, 
Χριστόδουλος Χατζηδανιήλ, Σωτήριος Σιολκίδης, Προκόπιος Κολτσιάκης, Νέστωρ 
Κολτσιάκης, Αστέριος Κουταλάς, Γεώργιος Κουταλάς, Δημήτριος Χειμούδης, Θεμιστοκλής 
Κωσταντίνου, Αθανάσιος Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Βλάχου, Αλκιβιάδης Πασχαλούδης, 
Παναγιώτης Δάκου, Δημήτριος Σιόλκος, Παναγιώτης Μπακάλης, Βασίλειος Μπακάλης, 
Αθανάσιος Μπακάλης, Δανιήλ Τσιορμπαντζής, Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Γεώργιος 
Στουγιαννίδης, Ευάγγελος Πλόχορος, Ηλίας Μήτσκας, Παναγιώτης Βλάχος, Κωνσταντίνος 
Αλεξανδρής, Παναγιώτης Παράσχου, Α. Γκιγκούδης. Εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο 
οι γενικός γραμματέας Νικόλαος Χαλκιάς, ταμίας Χρήστος Θεοχαρίδης, σύμβουλοι 
Αθανάσιος Χρυσαφίδης, Χριστόδουλος Χατζηδανιήλ, Σωτήριος Σιολκίδης, Προκόπιος 
Κολτσιάκης, Αστέριος Κουταλάς, Δημήτριος Χειμούδης, και στην εξελεγκτική επιτροπή οι 
Θεμιστοκλής Κωσταντίνου, Αθανάσιος Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Βλάχου

. 
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Στη γειτονική περιοχή, στο Ζαγκλιβέρι, ιδρύθηκε άλλο συνδικάτο, το Σωματείον 
Καπνεργατών Ζαγκλιβερίου η Ένωσις. Είχε καταστατικό σκοπό τα συμφέροντα στη βάση 
της πάλης των τάξεων, ένταξη στην Ενωτική Ομοσπονδία Καπνεργατών και Στιβαδόρων 
Ελλάδος (κομμουνιστικός φορέας). Ιδρύθηκε επισήμως στις 22 Ιανουαρίου 1928. Ήταν 
ιδρυτικά μέλη οι Αντώνιος Καμπάκας, Βασίλειος Γκατζιόλης, Μιχαήλ Μηχαλούδης, 
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αστέριος Νικούδης, Γεώργιος Πολύμερος, Γεώργιος Μήτσας, 
Ιωάννης Λιάμος. Αστέριος Βογιατζής, Αστέριος Γιαγκούδης, Δημήτριος Αραμπατζής, 
Γεώργιος Ζάργος, Αστέριος Παπαχρήστου, Κωνσταντίνος Καραμπελιάς, Ευάγγελος 
Μαργαρίτης, Όμηρος Κουτρής, Κωνσταντίνος Σκουφάς, Χρήστος Παπουτσής, Θεόφραστος 
Βρανιάς. Νικόλαος Γκατζώλης, Γεώργιος Μηχαλούδης, Γεώργιος Γκατζώλης, Κωνσταντίνος 
Κουτσουκάκος. Γεώργιος Λιάμου. Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν οι γενικός γραμματέας 

. 

                                                      
2124 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 1052. 
Καταστατικόν, 17-4-1927, 3 pp. 
2125 Ibid., Νο 878. Καταστατικόν, 5 pp. Ουρανία Θεοχαρούδη, Βερτίσκος, προπτυχιακή 
εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 
2010, υλικό προφορικών συνεντεύξεων. 



Αντώνιος Καμπάκας, ταμίας Βασίλειος Γκατζιόλης, σύμβουλοι Μιχαήλ Μηχαλούδης, 
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αστέριος Νικούδης, και στην εξελεγκτική επιτροπή οι Γεώργιος 
Πολύμερος, Γεώργιος Μήτσας, Θεόφραστος Βρανιάς2126. Το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
παρέλαβε από το σωματείο το φάκελλο με τα δικαιολογητικά (καταστατικό και λοιπά) στις 
20 Φεβρουαρίου 1928, αλλά άργησε να το αναγνωρίσει (μόλις στις 10 Μαρτίου 1928). Η 
καθυστέρηση οφειλόταν σε ενέργειες της υπηρεσίας ασφαλείας Θεσσαλονίκης προς τους 
δικαστικούς υπαλλήλους με την υπόδειξη να μη αναγνωρισθεί, διότι οι ιδρυτές ήταν στην 
πραγματικότητα τα μέλη του κομματικού πυρήνα, άεργοι [εννοούνταν, επαγγελματικά 
στελέχη] οι πλείονες, δρώντες με στόχο την κομμουνιστική προπαγάνδα2127

Οι καπνεργάτες των χωριών της Πιερίας καθοδηγήθηκαν από το Σωματείον 
Καπνεργατών Κατερίνης η Ένωσις. Είχε καταστατικό σκοπό τα συμφέροντα στη βάση της 
πάλης των τάξεων. Ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1927 στο καφενείο Πόντος του Ηρακλή 
Μυροπούλου. Ήταν ιδρυτικά μέλη οι Χαραλάμπης Κοροσιάδης, Ευθύμιος Σιδηρόπουλος, 
Χαραλάμπης Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Κοτσαγιαννίδης, Γεώργιος Υφαντίδης, Αλέξιος 
Κοτσαγιαννίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Μιλτιάδης Τσαλαζίδης, Αναστάσιος Τσαπακίδης, 
Χρήστος Αφοροζίδης, Νικόλαος Υφαντίδης, Ευάγγελος Αναστασιάδης, Αλέκος Κοσμίδης, 
Δαμιανός Αναστασιάδης, Αβραάμ Ισραήλογλου, Ιωάννης Ισραήλογλου, Μιχαήλ 
Χρηστοφορίδης, Ιωάννης Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Χουσουρίδης, Χαράλαμπος 
Πουλατίδης, Χαράλαμπος Κοτακίδης, Κωνσταντίνος Πουλατίδης, Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος Ποικιλίδης, Ευάγγελος Σκαμαγκάς, Δημήτριος Μηλιόρης, 
Κωνσταντίνος Κερμελής, Κωνσταντίνος Σκαμαγκάς, Νικόλαος Γουργιώτης, Λάζαρος 
Παπαδόπουλος, Θωμάς Πάσχου, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ανέστης Παπαδόπουλος, 
Αριστείδης Μεταλλίδης, Μιλτιάδης Ορκόπουλος, Πηνελόπη Μαυροφρύδη, Γεώργιος 
Κορόκας, Κωνσταντίνος Κορόκας, Κωνσταντίνος Δελιαγιαννίδης, Νικόλαος Παπάζογλου. 
Στο διοικητικό συμβούλιο ήταν οι γενικός γραμματέας Χαραλάμπης Κοροσιάδης, ταμίας 
Αβραάμ Ισραήλογλου, σύμβουλοι Θωμάς Πάσχου, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος 
Κερμελής, Ευάγγελος Σκαμαγκάς, Δαμιανός Αναστασιάδης, Ιωάννης Παναγιωτίδης, 
Κωνσταντίνος Χουσουρίδης

. 
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6.2.2.2.1.2. Δράση ανάμεσα στους αγρότες, εργάτες.  
 
 
Ακολουθώντας το βηματισμό των ενεργειών των κομμουνιστών στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, στην ύπαιθρο αναπτύχθηκε προσπάθεια μετάδοσης της κίνησης στους 
γηγενείς, εργάτες και αγρότες. Σε ένα απάνθισμα, καταγράφονται πλευρές της 
κομμουνιστικής δραστηριότητας. 

Τον Απρίλιο 1920, προσχώρησε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) η 
Πανεργατική Ένωσις Ασβεστοχωρίου2129. Το σωματείο ανέπτυξε ορισμένη δράση, 
προωθώντας αιτήματα των κατοίκων της περιοχής Χορτιάτη. Σε μία περίπτωση, τον 
Αύγουστο 1920, υπέβαλε αρμοδίως διαμαρτυρία για το πρόβλημα της περίθαλψης των 
χωρικών2130

Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1920, χρησιμοποιήθηκαν στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης χωρικοί από την εγγύς περιφέρεια για την επάνδρωση των ομάδων κρούσης 

. 

                                                      
2126 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 895. 
Καταστατικόν, 23-1-1928, 5 pp. 
2127 Ibid., (συνημμένα:) Υποδιοίκησις Χωροφυλακής Λαγκαδά προς Διοίκηση Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς 9-2-1928, 1 p. Διεύθυνσις Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης προς 
Πρόεδρο Πρωτοδικών, Θεσσαλονίκη 14-2-1928, 1 p. Σταθμός Χωροφυλακής Ζαγκλιβερίου 
προς Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ζαγκλιβέριον 5-2-1928, 1 p. 
2128 Cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 843. 
Καταστατικόν, 1-9-1927, 7 pp. 
2129 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 16-4-1920. 
2130 Ibid., 28-8-1920. 



στις συμπλοκές με τους βενιζελικούς μαγκουροφόρους. Προσφέρονταν συνήθως για αυτή τη 
δουλειά δυνάμεις που μεταφέρονταν από το Ασβεστοχώριον και την Επανωμή, αλλά και από 
πιο μακρυά, από τα Μαντεμοχώρια –το Βάβδο, τον Ίσβορο και τα άλλα–. Στις αρχές 
Οκτωβρίου, οι συμπλοκές στην περιοχή Λευκού Πύργου ήταν καθημερινές, με 
τραυματισμούς των κομμουνιστών, μερικές φορές σοβαρούς. Ρίπτονταν πυροβολισμοί. Το 
κόμμα διαμαρτυρήθηκε στις αρχές, με το ερώτημα εάν είχαν σκοπό να κάνουν ελεύθερες 
εκλογές, και ζήτησε την ανάκληση του διευθυντή αστυνομίας Εμμανουήλ Βογιατζάκη, 
ενορχηστρωτή των επεισοδίων, και διάλυση του τάγματος ασφαλείας, εκτελεστικού οργάνου 
των εκτρόπων. Το Εργατικό Κέντρο απείλησε με απεργία. Στα χωριά, περιόδευσαν οι 
υποψήφιοι Ν. Σαργολόγος και Γ. Γεωργιάδης για ενίσχυση της δράσης των τοπικών 
κομματικών πυρήνων, με διοργανώσεις συσκέψεων (ολιγομελείς μαζώξεις χωρικών) που τις 
διαφήμισαν μέσω του τύπου ως ανοικτές συγκεντρώσεις. Ο Σαργολόγος μαζί με το Ν. 
Δημητράτο μετέβησαν στα Βασιλικά, όπου συστήθηκε τοπική εκλογική επιτροπή, και σε 
κώμες της Χαλκιδικής, τη Γαλάτιστα, Λιαρίγκοβα [Αρναία], Πολύγυρο2131

Με τον τερματισμό της «τυραννίας του γουναρικού καθεστώτος», το 1922, όταν 
επανιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη σωματεία και αναδιοργανώθηκαν άλλα, με επανέναρξη 
συνελεύσεων και συνεδριάσεων των οργάνων, λειτούργησαν στην ύπαιθρο το σωματείο 
μεταλλωρύχων Ισβόρου, οι Εργατοαγροτικές Ενώσεις Γαλατίστης, Επανωμής, 
Ασβεστοχωρίου. Οι αλιείς Κουλακιάς [Χαλάστρα] έφυγαν από τις Συντεχνίες και 
προσχώρησαν στο Εργατικό Κέντρο (ΕΚΘ)

. 

2132. Συνετέλεσε η εξέγερση των εργατών και 
αγροτών κατά της αισχροκέρδειας και εκμετάλλευσης, επίσης η αποστράτευση και 
επιστροφή των στελεχών του εργατικού κινήματος στις δουλειές τους, η διεύρυνση της 
εργατικής μάζας με την έλευση προσφύγων, η προσφορά εργασίας κατά την οικονομική 
ανασυγκρότηση. Στις 10 Φεβρουαρίου 1923, η Εργατοαγροτική Ένωσις Γαλατίστης 
κατήγγειλε με έγγραφο στην κυβέρνηση τον ανθυπομοίραρχο Ευριπίδη Αλεξάκη, σταθμάρχη 
Γαλατίστης, ότι κινούνταν για να αντικαταστήσει το κοινοτικό συμβούλιο με δικούς του 
παλαιοκομματικούς. Υπέγραφαν ο πρόεδρος του σωματείου Μ. Πο υρνάρης και ο  γενικός 
γραμματέας Άγγελος Κάρτας2133. Τον Ιούλιο 1923, η Εργατοαγροτική Ένωσις Επανωμής 
υποστήριζε τους συνεταιριστές του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Επανωμής, με 
μέλη καθαρά γεωργούς, ο οποίος συγκρουόταν με άλλο τοπικό συνεταιρισμό, συγκροτημένο 
επί Γούναρη από πλουσίους του χωριού. Το επίδικο ήταν τα κτήματα μπέηδων, τα οποία 
επιτάχθηκαν από τον πρώτο αλλά διεκδικούνταν από μέλη του δεύτερου με πωλητήρια που 
είχαν αποκτήσει το 1921 υπό την προστασία του τότε γενικού διοικητή Γεώργιου 
Αλεξανδρόπουλου2134

Κατά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1923, γνωστοποιήθηκε εκ μέρους του 
κόμματος λίστα ονομάτων υποψηφίων –ορισμένα στη συνέχεια άλλαξαν–. Στη Χαλκιδική, 
αναφέρονταν οι Ιωάννης Αικατερινάρης -αγρότης, Α. Πιλαφίδης -πρόεδρος του σωματείου 
μεταλλουργών Ισβόρου, Γρηγόριος Παπανικολάου. Στη Θεσσαλονίκη, εμφανίσθηκε ένας 
αγρότης, ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος (τα υπόλοιπα στελέχη ήταν κάτοικοι της πόλης)

. 

2135

                                                      
2131 Ibid., 2 έως 20-10-1920. Ριζοσπάστης, 1-11-1920. 

. 
Το Νοέμβριο 1923, οι κομμουνιστές προπαγάνδισαν προς κάθε κατεύθυνση την είδηση ότι, 
με ρεύμα ενίσχυσης του κόμματος, συγκροτήθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής κομματικές εκλογικές επιτροπές στη Γαλάτιστα, Ραβνά [Πετροκέρασα], 

2132 Cf. Ριζοσπάστης, 14-4-1923. 
2133 Ibid., 13-2-1923. 
2134 Ibid., 6-7-1923. 
2135 Αυτοί ήταν οι Ευάγ. Ευαγγέλου, Λ. Χατζησταύρου, Γ. Παπανικολάου (γενικός 
γραμματέας Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης), Κ. Ασπρόπουλος -διοικητικό συμβούλιο 
Τυπογράφων Θεσσαλονίκης, Ι. Ταχογιάννης -Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης, Α. 
Παπαδόπουλος -Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης, Θ. Ρηγινός -δημοσιογράφος, Δημ. 
Αδαμίδης -καπνεργάτης, Ν. Σαργολόγος, Α. Μαστρογιάννης -σιδηροδρομικός, Βασ. 
Ευρόπουλος -ιατρός, Γ. Παγγόπουλος -επιθεωρητής τροχιοδρόμων, Παντελής Σακελλαρίου -
γραμματέας Ομοσπονδιακής Ενώσεως Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης, Ι. Πετσίβας 
(ibid., 15-10, 13-11-1923). 



Δουμπιά, Σανά, Ρεβενίκια [Μεγάλη Παναγία], Βάβδο, Ζαγκλιβέρι, Αδάμ, Λειβάδι, 
Περιστερά, Βασιλικά, Κρήνη, Πολύγυρο. Δημιουργήθηκε συντονιστικό όργανο (κεντρική 
εκλογική επιτροπή περιφερείας). Συστήθηκε εκλογική επιτροπή Ισβόρου. Στη χερσόνησο της 
Κασσάνδρας, στα χωριά Άφυτος, Αγία Παρασκευή, Καψόχωρα, Πολύχνητος, Άγιος Μάμας, 
τοποθετήθηκαν παντού επιτροπές. Στη Σιθωνία, σε όλα τα μέρη μέχρι τη Συκιά, 
εμφανίζονταν υποστηρικτές με ακράτητο ενθουσιασμό (αλλά όχι επιτροπές)2136

Η δημογραφική αλλαγή με την έλευση των προσφύγων, πραγματικών προλετάριων 
(χωρίς περιουσία, χωρίς ρίζες στους τόπους εγκατάστασης), λειτούργησε επιβοηθητικά στις 
κομμουνιστικές στρατολογίες, με μαζικοποίηση του παλαιοπολεμιστικού κινήματος. Η 
Ομοσπονδιακή Αλληλοβοηθητική Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Θεσσαλονίκης μοίρασε 
προκήρυξη σε όλες τις οργανώσεις της Μακεδονίας και Θράκης για το συνέδριο στην Αθήνα 
στις 20 Απριλίου 1924, με πρόσθετα στοιχεία για τις διώξεις και τα βάρβαρα μέτρα εναντίον 
των μελών στην Επανωμή, Ασβεστοχώριον, Πολύγυρο, Νάουσα, Έδεσσα, Βέροια και άλλα 
μέρη, που είχαν σκοπό να πνίξουν τη λαϊκή φωνή

. Οι 
προσδοκίες παραμόρφωναν τα γεγονότα στην κρίση των ανθρώπων, όπως έδειξε το φτωχό 
προϊόν σε ψήφους. 
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Στα χωριά, μοιράσθηκε στους κομμουνιστές σχέδιο ψηφίσματος με περιεχόμενο 
αντίστοιχο προς τους πολιτικούς στόχους, στο οποίο προσθέτονταν, κάθε φορά –κατά την 
υποβολή τους προς έγκριση σε συγκεντρώσεις των χωρικών–, τοπικά αιτήματα. Για 
παράδειγμα, στον Ίσβορο, την 1η Μαΐου 1924, σε συγκέντρωση οπαδών στη θέση Τούμπα, 
χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο ψηφίσματος με πρόσθετο τοπικό αίτημα την κατασκευή 
συγκοινωνιακών έργων στη Χαλκιδική

. Η δραστηριότητα των Παλαιών 
Πολεμιστών επεκτάθηκε στη διοργάνωση συλλαλητηρίων με προβολή διαμαρτυριών για 
υπαρκτά προβλήματα (ανεργία, ακρίβεια, αισχροκέρδεια) και αξιώσεων για τροφοδοσία της 
αγοράς με προϊόντα και ποινικοποίηση της απόκρυψης αγαθών, αποκατάσταση προσφύγων, 
προστασία καπνοπαραγωγών, απαλλοτρίωση τσιφλικιών και μοναστηριακών γαιών. Οι 
κομμουνιστές μετέδιδαν το σύνθημα ότι μόνο πειθαρχικές και σιδερένιες οργανώσεις 
εφέδρων μπορούσαν να ματαιώσουν νέες αιματοχυσίες του μιλιταρισμού για τα «ιδανικά της 
φυλής» και για το  μεγάλωμα της «πατρίδας». Συλλέγονταν με εράνους χρήματα για τους 
κρατουμένους, τα οποία παραδίδονταν στις οικογένειές τους. 
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Τον Ιούνιο 1924, έγινε στην περιοχή Χορτιάτη ανασύσταση του σωματείου 
Πανεργατική Ένωσις Ασβεστοχωρίου

. 

2139. Το Σεπτέμβριο 1924, η Ένωσις Παλαιών 
Πολεμιστών Ασβεστοχωρίου (Λεωνίδας Σπάνδος, Δημήτριος Νεράντζης, Χρήστος 
Δαβράνης) και η τοπική κομματική οργάνωση (Νικόλαος Μαντίκος, Δημήτριος Κουρτζίνος), 
σε ανταγωνισμό με τους ρεφορμιστές της Θεσσαλονίκης (ασκούσαν επιρροή στους εργάτες 
του χωριού) για τα κοινοτικά αξιώματα, συνεργάσθηκαν με το γεωργικό συνεταιρισμό 
(Βασίλειος Γραμματικός, Χαρίλαος Πασχάλης, Δημήτριος Πελτέκης)2140

Το 1925, περιόδευσαν στα χωριά ο Σπύρος Πρίφτης [Άγις Στίνας], ο Γρηγόριος 
Παπανικολάου

. 

2141. Εντύπωση θετική προκλήθηκε στην περιοχή από τις δηλώσεις του 
Σοβιετικού πρέσβυ Ουστίνωφ για τα ρωσσικά κτήματα στο Άγιον Όρος, ότι η σοβιετική 
κυβέρνηση ανάμεσα στους πρόσφυγες και Ρώσσους καλογήρους διάλεγε τους πρόσφυγες2142

Επί Παγκάλου, οι κομμουνιστές αντιμετώπισαν συνέπειες. Εξορίζονταν μέχρι και 
μοναχοί του Αγίου Όρους. Ο καλόγερος Γρηγόριος Χρυσόστομος, εκτοπισθείς τον Ιανουάριο 
1926, ανισόρροπος, πολιτικός φίλος του σοσιαλιστή Δ. Στρατή, με τον οποίο είχε 
αλληλογραφία, και του ανθυπομοίραρχου Ναξάκη, ήταν βάρος για τους υπόλοιπους 
εξορίστους

. 

2143

                                                      
2136 Ibid., 22-11-1923. 

. Μετά την πτώση της δικτατορίας, το κόμμα ζήτησε από το γενικό διοικητή 

2137 Ibid., 7-4-1924. 
2138 Ibid., 9-5-1924. 
2139 Ibid., 19-6-1924. 
2140 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10,11,14-9-1924. 
2141 Cf. Ανέστης Παρλαπάνης (Θέρμη), μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 8-5-1991. 
2142 Cf. Ριζοσπάστης, 21-3-1925. 
2143 Ibid., 4,7-9-1926. 



Αχιλλέα Καλεύρα, το Σεπτέμβριο 1926, την αποφυλάκιση των μελών του2144. Προεκλογικά, 
άρχισαν οι συγκεντρώσεις οπαδών. Ομίλησαν, στις 26 Σεπτεμβρίου 1926, στην περιοχή 
Καλαμαριάς οι Φ. Καμμώνας, Ξ. Φανερός, Θ. Σαπουντζής, Α. Παπαδόπουλος, στην Τούμπα 
οι Καμμώνας και Γρ. Παπανικολάου, στην Επανωμή οι Χρ. Βορδωνάς και Αχιλ. Τάκης 
(τροχιοδρομικός)2145. Στις 29 Οκτωβρίου 1926, έγινε συγκέντρωση στους Καπουτζήδες 
[Πυλαία] –προπύργιο του μοναρχισμού–, με ομιλητές το γιατρό Γεώργιο Ζουράρι και τον 
τροχιοδρομικό Γρηγόριο Σάρρη. Ήταν παρόντες 200 κάτοικοι2146 (σύμφωνα με άλλη εκδοχή, 
οι κομμουνιστές ομιλητές αποδοκιμάσθηκαν αγρίως –τους κυνήγησαν με μαντρόσκυλα–2147). 
Στο χωριό Γιουντζήδες [Κύμινα], ομίλησε ο Παπανικολάου. Στα Νέα Μάλγαρα (εκεί ο Μ. 
Πατρίκιος, που είχε μεταβεί για να ομιλήσει, έφυγε κακήν κακώς), ομίλησαν οι Ασημ. 
Θεοδωρίδης, Παπανικολάου. Στην Κουλακιά [Χαλάστρα], ομίλησε ο Παπανικολάου σε 
συγκέντρωση την οποία διέκοψε ο αστυνόμος Κυριακάκης διότι γινόταν υπαίθρια. Άνοιξαν 
τα γραφεία της κοινότητας και συνέχισαν εκεί2148. Στη Θεσσαλονίκη, στην 11μελή εκλογική 
επιτροπή περιλαμβάνονταν από τα χωριά οι αγρότες Σωτήριος Μπένης (από το 
Ασβεστοχώριο) και Χρήστος Βορδωνάς και από τους προσφυγικούς συνοικισμούς των 
περιχώρων ο Γ. Χουλιαρίδης, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Τούμπας η 
Αλληλοβοήθεια. Στους συνδυασμούς, υποψήφιος στην πόλη, προερχόμενος από την ύπαιθρο 
ήταν ο Μ. Σινάκος, από την Επανωμή, και στη Χαλκιδική οι Αχιλ. Τάκης και Γ. Μάκρας2149

Το Μάρτιο 1927, η οργάνωση Παλαιών Πολεμιστών Επανωμής προώθησε, με 
συγκεντρώσεις χωρικών, τις διεκδικήσεις για τα αγροτικά προβλήματα (οι ακτήμονες 
απαιτούσαν την οριστική απαλλοτρίωση του αγροκτήματος Μετοχίου, του Κριτσιανά και 
λοιπών και διανομή τους, οι μικροπαραγωγοί οινοπνεύματος ζητούσαν ελεύθερη πώληση του 
προϊόντος)

. 

2150. Η Ένωσις Παλαιών Πολεμιστών Ασβεστοχωρίου προχώρησε σε 
επανασύσταση της προϋπάρχουσας οργάνωσης, στις 4 Σεπτεμβρίου 1927, με εκλογή 
προσωρινής επιτροπής. Η ζωηρή κίνηση και η διανομή προκήρυξης ενόχλησαν τον 
αστυνομικό σταθμάρχη, ο οποίος επιχείρησε να διαλύσει συνεδρίαση της οργάνωσης στις 13 
Σεπτεμβρίου2151

Στο Ασβεστοχώριο, στο σανατόριο, κατάλληλο ήταν το έδαφος για κομμουνιστική 
δράση. Αναπτυσσόταν προπαγάνδα εκ μέρους των κομμουνιστών ασθενών, απαίτηση για 
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προβολή διεκδικήσεων (τον Αύγουστο 1927, 
εξωθήθηκαν οι ασθενείς σε αθρόα κάθοδο στην πόλη)

. 

2152

Τον Ιανουάριο 1928, στην περιφέρεια Επανωμής - Γαλάτιστας σχηματίσθηκε 
οργανωτική επιτροπή για σύγκληση αγροτικής συνδιάσκεψης. Συμμετείχαν από την 
Επανωμή οι Μιχαήλ Σινάκος -γραμματέας της οργανωτική επιτροπής, Γεώργιος Λυκισάς, 
Σωτήριος Κοντσίντσιος, από τη Γαλάτιστα ο Άγγελος Κάρτας, από τα Βασιλικά ο Ηλίας 
Ματσούδης, από την Αγία Τριάδα ο Ζανέτος Ζανετάκης, από το Αδαλή [Κάτω Σχολάριον] ο 
Άγγελος Αρκούδης. Οργανώθηκαν συγκεντρώσεις σε 15 χωριά από τους περιοδεύοντες 
αντιπροσώπους της οργανωτικής επιτροπής για την εκλογή αντιπροσώπων για τη 
συνδιάσκεψη, με διανομή προκηρύξεων. Στην Επανωμή, στις 6 Ιανουαρίου 1928, σε 
συγκέντρωση στο δημοτικό σχολείο για την εκλογή 35 αντιπροσώπων, προσήλθαν άνω των 
300 αγροτών. Οι τσορμπατζήδες, με επικεφαλής το φαρμακοποιό, μεγαλοκτηνοτρόφο 
Βασίλειο Βογιατζή [κοινοτάρχης το 1929-1930], με τη συνέργεια των αρχών αντέδρασαν, 

. 

                                                      
2144 Cf. Μακεδονικά Νέα, 24-9-1926. 
2145 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 27-9-1926. 
2146 Cf. Ριζοσπάστης, 29-10-1926. Γεώργιος Ζουράρις (γεν. 1902), μαγνητοφωνημένη 
συνέντευξη, 10-3-1990. 
2147 Cf. Μακεδονικά Νέα, 30-10-1926. 
2148 Cf. Ριζοσπάστης, 29-10-1926. 
2149 Ibid., 14,31-10, 4-11-1926. Εφημερίς των Βαλκανίων, 19 έως 23-10-1926. Μακεδονικά 
Νέα, 16,17,21,22,23,26-10-1926. 
2150 Cf. Ριζοσπάστης, 18-3-1927. 
2151 Ibid., 20-9-1927. 
2152 Cf. Μακεδονικά Νέα, 2-8-1927. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-8-1927, 8-1-1928. 
Ριζοσπάστης, 15-1-1928. 



εξαπολύοντας επιθέσεις μπράβων (οι Αντώνιος Σακκάς, Θεόδωρος Σπας, Αντώνιος 
Τελιούσης, Νικόλαος Καβαρδένας, Αστέριος Σαρβάνης) κατά αντιπροσώπων. Στη Νέα 
Μηχανιώνα, στήθηκε ενέδρα κατά των αντιπροσώπων από την ομάδα του μπράβου Κτενίδη, 
ομοίως στην Αγία Τριάδα. Στη Νέα Καλλίπολη [Περαία (όνομα πριν από την υιοθέτηση της 
επίσημης ονομασίας)] ο φασίστας Καρακώστας με τον αντιδραστικό γιατρό Γεώργιο 
Πανδίρη2153 απείλησαν τους πρόσφυγες με μπλοκάρισμα των δανείων του Εποικισμού. Το 
αγροτικό μπλοκ με το ν Αθανάσιο Τανούλα τους συκοφαντούσε. Παρά τα εμπόδια, στις 8 
Ιανουαρίου 1928 εμφανίσθηκαν 50 αντιπρόσωποι. Ήλθε δύναμη από τη Θεσσαλονίκη με το 
μοίραρχο Παπαδόπετρο και απαγόρευσε τη συνδιάσκεψη2154. Το πλέον δραστικό μέτρο ήταν 
η εκτόπιση, την παραμονή της συνδιάσκεψης, των Σινάκου και Δημόπουλου. Η απάντηση 
του γενικού διοικητή Αχ. Καλεύρα προς επιτροπή κατοίκων της Επανωμής για τις απελάσεις 
ήταν ότι υπήρχε η εμπειρία των πόλεων για την αναχαίτιση του κομμουνισμού. Του 
αντιτάχθηκε η παρατήρηση –υπονοώντας την επίδραση της στρατοκρατίας επί της πολιτικής 
εξουσίας– ότι ο νομάρχης και ο εισαγγελέας, ως τα δύο πολιτικά μέλη της 3μελούς επιτροπής 
ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ψήφισαν κατά της εκτόπισης και το τρίτο αστυνομικό μέλος 
επέτυχε την αναθεώρηση της απόφασης στο υπουργείο εσωτερικών2155

Το 1928, κομμουνιστικός δάκτυλος βρισκόταν πίσω από απαιτήσεις, στα χωριά, για 
αναστολή πληρωμής των χρεών προς την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, για 
καταβολή των αποζημιώσεων. Στο χωριό Καπουτζήδες [Πυλαία], στα κοινοτικά πράγματα 
αναπτύχθηκε αντιπολίτευση των κομμουνιστών εναντίον του προέδρου, μεταξικού 
Σούμπαση, και του αντιπροέδρου, «σοσιαλιστή» Α. Παπαδαφνιάδη

. 

2156. Στις προεκλογικές 
ζυμώσεις τον Αύγουστο 1928, ιδιαίτερη κίνηση υπήρξε στην Επανωμή2157

Στα Μαντεμοχώρια, αναπτύχθηκε, μετά το 1929, αξιοσημείωτο κίνημα στους 
μεταλλωρύχους, υπό την καθοδήγηση του ιατρού Κ. Γυφτοδήμου. Συνεργάτες του στη δράση 
στην ανατολική Χαλκιδική ήταν γηγενείς χωρικοί, οι Γεώργιος Παντελής, Περικλής 
Γκούτζος, Αργύρης Παπαργύρης

. 

2158

Η κομμουνιστική νεολαία, επιλέγοντας τα σχολεία ως στόχους ανάπτυξης 
προπαγάνδας και στρατολογιών, έριξε δίχτυα και στο κολλέγιο Ανατόλια

. 

2159. Το 1927, 
προσδόθηκε στο ίδρυμα από μαθητές του –κομμουνιστές– ο χαρακτηρισμός του οργάνου της 
αμερικανικής προπαγάνδας. Οι συνθήκες για τους 200 Αρμένιους και Έλληνες 
παρουσιάζονταν απαίσιες, η σίτιση στο οικοτροφείο άθλια, το ίδιο η στέγη (παράγκες που 
πλημμύριζαν με μία ψιχάλα). Το προσωπικό του ιδρύματος υπέφερε2160. Άλλη 
προπαγανδιστική τακτική, μέσω του αθλητισμού2161, εξελίχθηκε για τους κομμουνιστές σε 
ευχάριστο καθήκον. Οι κομμουνιστικές ομάδες (Εργατικοί Αστέρες –παραδείγματος χάριν, 
Εργατικός Αστήρ Ασβεστοχωρίου2162–) συμμετείχαν σε συναντήσεις με τα «αστικά» 
σωματεία. Σε μία περίπτωση, διεξήχθη φιλικός αγώνας ανάμεσα στις ομάδες Όρχος 
Αεροπορίας Σέδες και Εργατικός Αστήρ Θεσσαλονίκης, στις 24 Οκτωβρίου 1926. Το σκορ 
διαμορφώθηκε σε 4-12163

                                                      
2153 Ήταν αδελφός του Ιωάννη Πανδίρη, πατέρα των αγροτιστών Αργύρη και Δημήτριου (cf. 
Πανδίρης, συνέντευξη, op. cit.). 

. Ορθώς αντιλαμβάνονταν οι κομμουνιστές νέοι το καθήκον 
συγχρωτισμού με τους άλλους χώρους, προς αναζήτηση διαύλων. Ήταν, ως εκ τούτου, 

2154 Cf. Ριζοσπάστης, 10,15-1-1928. 
2155 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-1-1928. Ριζοσπάστης, 5-2-1928. 
2156 Cf. Ριζοσπάστης, 31-3-1928. 
2157 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-8-1928. 
2158 Cf. Γκούτζος, συνέντευξη, op. cit. 
2159 Cf. Ανέστης Κουγιουμτζόγλου (γεν. 1908, τρόφιμος του κολλεγίου το 1924), 
μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 19-2-1992. 
2160 Cf. Ριζοσπάστης, 3-1-1927. 
2161 Για την καθοδηγούμενη ανάπτυξη του εργατικού [κομμουνιστικού] αθλητισμού διεθνώς, 
cf. André Gounod, « Sport réformiste ou sport révolutionnaire ?», Les origines du sport 
ouvrier en Europe, sous la direction de Pierre Arnaud, L’Harmattan, Paris 1994, pp. 219-245. 
2162 Cf. Μακεδονικά Νέα, 6-4-1927. 
2163 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-10-1926. Μακεδονικά Νέα, 25-10-1926. 



επιτρεπτό στο Γεώργιο Καρρά, κομμουνιστή από τα Βασιλικά, ποδοσφαιριστή στην ομάδα 
της Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, να παρευρεθεί σε χοροεσπερίδα του σωματείου, στις 
8 Ιανουαρίου 1927, στο κοσμικό κέντρο Νέον Φάληρον μαζί με τα τέκνα των 
Θεσσαλονικέων αστών2164

Στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές το 1934, μετά από επίμονες προσπάθειες, 
εκλέχθηκαν «κόκκινοι» κοινοτάρχες ο Γεώργος Καζάκος στην Περαία

. 

2165, ο Κώστας 
Αγγέλου στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής2166

Το καλοκαίρι του 1935, οι κομμουνιστές αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της ιδέας του μετώπου. Σε μία περίπτωση, στις 4 Ιουλίου 1935, συνήλθαν οι 
εκπρόσωποι των δημοκρατικών κομμάτων και της αριστερής παράταξης των συνοικισμών 
Καλαμαριάς, Κατιρλή, Κουρή, Αρετσούς, Δερκών, Κρήνης, Ρυσίου σε κοινή σύσκεψη για 
ανταλλαγή απόψεων επί της πολιτικής κατάστασης και του επικείμενου κινδύνου μοναρχικής 
παλινόρθωσης. Με ανακοίνωση, τάχθηκαν υπέρ της δημοκρατίας και κάλεσαν τους 
δημοκρατικούς πολίτες των συνοικισμών πάσης κομματικής αποχρώσεως να συμμειχθούν 
στο δημοκρατικό συνασπισμό

. 

2167

Το Μάιο 1936, στη Θεσσαλονίκη, επιτελικά καθήκοντα κατά τις ημέρες της 
αναταραχής και των απεργιών είχε ο εργατικός βουλευτής Μ. Σινάκος. Στους στόχους ήταν 
να κινητοποιήσει, εκτός από τους εργαζόμενους της πόλης, τους αγρότες και εργάτες στην 
ύπαιθρο. Ειδοποιήθηκαν οι συντοπίτες στην Επανωμή, οι ομοϊδεάτες κάτοικοι των 
γειτονικών χωριών, να προστρέξουν και να ενωθούν με τους απεργο ύς στην πόλη

. 

2168

Επί δικτατορίας Μεταξά, άντεξε το κίνημα, για μικρό διάστημα, σε παράνομη 
λειτουργία. Σε μία περίπτωση, ο Κ. Αγγέλου, κοινοτάρχης της Μεγάλης Παναγίας 
Χαλκιδικής, ήταν, το 1938, στην καθοδήγηση της παράνομης κομματικής οργάνωσης του 
νομού Θεσσαλονίκης, έως το 1939 που συνελήφθη. 

. Ο 
Τάσος Τούσης, θύμα των πυροβολισμών της αστυνομίας (με διαταγή του αστυνομικού 
διευθυντή Γεώργιου Ντάκου) στις 9 Μαΐου 1936, ήταν κάτοικος Ασβεστοχωρίου, 
εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη ως σωφέρ. Η μάνα του βρισκόταν, και αυτή επίσης, στη 
διαδήλωση στους δρόμους. Η καθοδήγηση των κινητοποιήσεων, την οποία ανέπτυξε ο 
Σινάκος, κρίθηκε, αργότερα, από το κομματικό επιτελείο ανεπαρκής, υπό το βάρος 
εκτιμήσεων ότι ήταν δυνατή η ανατροπή της εξουσίας (καταλύθηκαν οι αρχές –
συναδέλφωση απεργών και στρατιωτών– επί δύο εικοσιτετράωρα και αποκαταστάθηκε η 
τάξη από στράτευμα που κατέφθασε από την Παλαιά Ελλάδα). Η εκ των υστέρων κομματική 
αξιολόγηση των συνθηκών –δυνατότητες αποτροπής των σχεδιασμών του τοπικού και 
διεθνούς παράγοντα για επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας– απαιτούσε όμως προφητείες, όχι 
αντικειμενική αποτίμηση των δεδομένων ανά χείρας και αποφυγή τυχοδιωκτικών κινήσεων. 

 
Τοπικά στελέχη ξεχώρισαν, στον κομμουνιστικό χώρο, κατά την ανάπτυξη του 

κινήματος. Σε ένα απάνθισμα, ο Γρηγόριος Παπανικολάου, από τη Μπάλτζα 
[Μελισσοχώριον] Θεσσαλονίκης, ήταν υποδηματοποιός2169

                                                      
2164 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 10-1-1927. 

. Μετά το 1922, επιδόθηκε σε 

2165 Ο Καζάκος (1896-1986), γεννήθηκε στην περιοχή Σμύρνης. Το 1922, εθελοντής στον 
ελληνικό στρατό, μέλος του ΚΚΕ, συνελήφθη για αντιπολεμική δράση στο μέτωπο Μικράς 
Ασίας. Το 1923 ήλθε ως πρόσφυγας στην Περαία. Η σύζυγος Βασιλεία ήταν κομματικό 
μέλος από το 1932. Ο γάμος ήταν ατυχής, με τραγική κατάληξη, και νυμφεύθηκε για δεύτερη 
φορά το 1933 (πληροφορίες). 
2166 Ο Αγγέλου (1909-1984), γηγενής, ήταν καπνεργάτης. Το 1928 συνδέθηκε με την 
Εργατική Βοήθεια, το 1930 οργανώθηκε στο ΚΚΕ (πληροφορίες). 
2167 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-7-1935. 
2168 Cf. Σανίδας, συνέντευξη, op. cit. Παρλαπάνης, συνέντευξη, op. cit. 
2169 Ο Παπανικολάου (1883-1965) ανήκε στο δυναμικό του πρώιμου ελληνικού 
επαγγελματικού κινήματος, το οποίο εμφανίσθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μετά το 1912, 
συνενώθηκε με το κίνημα της Παλαιάς Ελλάδας και συνέβαλε στη δημιουργία πανελλήνιου 
τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου και εργατικού κόμματος (πληροφορίες 
Κωνσταντίνος Μπακιρτζής, απόγονος τρίτης γενεάς της οικογένειας Παπανικολάου). 



αναδιοργάνωση των συνδικάτων σε όλη τη χώρα, ιδίως στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Διατέλεσε βουλευτής του ΚΚΕ το 1926-1928. Διαγραφείς στη συνέχεια, προσχώρησε στους 
σπαρτακιστές (τροτσκιστές). Άλλο στέλεχος, ο ιατρός Κώστας Γυφτοδήμος2170, μετέβη το 
καλοκαίρι του 1928 στη Χαλκιδική, όπου ήταν εγκατεστημένος ο πατέρας του (ειρηνοδίκης 
στην Αρναία), και ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη των ορυχείων Στρατονίκης. Είχε την 
κατοικία του στη γειτονική Ιερισσό. Επιδόθηκε σε διαφώτιση των χωρικών και οργάνωσε 
εργατικές απεργίες. Οι κινητοποιήσεις των μεταλλωρύχων Στρατονίκης τον Ιανουάριο 1929, 
με μεγάλη διάρκεια, με συγκρούσεις και συλλήψεις εργατών, τελούσαν υπό την 
αποτελεσματική παρέμβασή του, παρά την αντίδραση των ηγετών του τοπικού σωματείου, 
μέλους του ρεφορμιστικού Πανεργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης2171. Στην Ιερισσό, ο 
Γυφτοδήμος (άτομο αρρενωπό, που παρουσίασε και εξωκομματικές επιδόσεις) παρέμεινε έως 
τη δικτατορία Μεταξά, στη συνέχεια εξορίσθηκε. Έτερο στέλεχος, ο Αλέξανδρος Φιτσιώρης, 
από το Σέδες [Θέρμη] Θεσσαλονίκης, γεννηθείς το 1886, διακρίθηκε ως καπνεργάτης στις 
συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Στην κρίσιμη φάση αναδιάρθρωσης της σιγαροποιίας 
(εισαγωγή μηχανών στην παραγωγή –έως τότε χειροποίητη–, μαζικές απολύσεις 
προσωπικού), μετείχε στα δύο ταυτόχρονα συνέδρια σιγαροποιών και καπνεργατών (3ο 
συνέδριο της Παγκαπνεργατικής Ομοσπονδίας), στις 17 έως 19 Ιανουαρίου 1920, που 
οδήγησαν σε διάλυση της Παγκαπνεργατικής Ομοσπονδίας και ίδρυση της ομοσπονδίας 
καπνεργατών, και εκλέχθηκε στην εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας2172. Το συνέδριο, 
το οποίο ανακηρύχθηκε σε Α΄ Καπνεργατικό Συνέδριο ιδρυτικό της Καπνεργατικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος (επεξεργασίας φύλλου), έλαβε ιστορική απόφαση για συνεργασία με 
το κομμουνιστικό κόμμα (οργανική σύνδεση)2173. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1920, ο Φιτσιώρης 
συμμετείχε ως αντιπρόσωπος του σωματείου Διεθνής Καπνεργατική Ένωσις Θεσσαλονίκης 
στο 2ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο στην Αθήνα, όπου εκλέχθηκε πρόεδρος του προεδρείου 
του συνεδρίου2174

                                                      
2170 Ο Γυφτοδήμος (Καραγιώργης), γεννηθείς το 1905, εμφανίσθηκε ως αντιπρόσωπος της 
οργάνωσης κομμουνιστικής νεολαίας Πειραιώς στο 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της πανελλήνιας 
κομμουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ), όπου γνωρίσθηκε με τα στελέχη της Θεσσαλονίκης, τον 
Εβραίο Ζακ Βεντούρα και τους άλλους (cf. Η Νεολαία, 15-12-1922. Πληροφορίες Μαρία 
Καραγιώργη, Μηλεές Πηλίου). Κατά το μεγάλο κύμα των καταδιώξεων επί Παγκάλου το 
1926, σύμφωνα με την εφημερίδα τοίχου Ο Εξόριστος των εκτοπισμένων της Ανάφης, 
στάλθηκαν στο νησί από την Αθήνα ο Κωνσταντίνος Γυφτοδήμος, τελειόφοιτος ιατρικής, ο 
Ανδρόνικος Χαϊτάς, φοιτητής νομικής, ο Γεώργιος Κολοζώφ, φοιτητής, και ο Κώστας 
Σκλάβος, υπάλληλος (cf. Ριζοσπάστης, 4,7-9-1926). 

. Τον Ιούνιο 1925, ομίλησε σε παλαιοπολεμιστικό συνέδριο στη 

2171 Cf. Ταχυδρόμος, 10-1-1929. 
2172 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 12,21-1-1920. Ριζοσπάστης, 18,19,20-1-1920. Εργατικός 
Αγών, 26-1-1920. Οι άλλοι εκτελεστικοί επίτροποι ήταν οι Δ. Αδαμίδης, Σ. Μόσχου, Λ. 
Χατζής, Σ. Τακαβίτης. Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι Πιγχά Άντζελ, Μιχαηλίδης, 
Φουρνέλης και αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της εργατικής συνομοσπονδίας (ΓΣΕΕ) οι 
Μόσχος, Αδαμίδης (ibid.). 
2173 Ibid. 
2174 Συμμετείχαν τα σωματεία Διεθνής Καπνεργατική Ένωση Θεσσαλονίκης, Ευδαιμονία 
Δράμας, Καπνεργατών Σερρών η Ένωσις, Επαγγελματικός Όμιλος Καβάλλας, Καπνεργατών 
Κοζάνης η Πρόοδος, Παγκαπνεργατικός Σύλλογος Βόλου, Σωματείον Καπνεργατών Βόλου η 
Αλληλεγγύη, Καρδίτσης, Αλμυρού, Αθηνών-Πειραιώς, Πατρών, Μεσολογγίου, Αγρινίου. Με 
συμβουλευτική ψήφο συμμετείχαν οι όμιλοι Πάρου, Καλαβρύτων, Ίου, Αμοργού, Σύρου. 
Σύνεδροι ήταν οι Σ. Τακαβίτης (γραμματέας της Ομοσπονδίας), Ζ. Σωτήρης, Δ. Τσαρδάκας, 
Κ. Παλάσκας, Π. Νικητόπουλος, Α. Δόλκυρας, Ε. Παρασκευόπουλος, Λ. Φουρνέλης, Κ. 
Γερολυμάτος, Σ. Τσακίρης, Σ. Μόσχου, Πιγχά Άντζελ, Σ. Λευή, Β. Βασιλείου, Ν. Καμένος, 
Β. Σβίγγος, Γ. Σαμαράς, Λάμπρος Χατζής και άλλοι. Στο προεδρείο του συνεδρίου 
εκλέχθηκαν, εκτός από το Φιτσιώρη, γραμματείς οι Φουρνέλης και Παρασκευόπουλος. 
Ομίλησε ο Ευάγγελος Ευαγγέλου, γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, και έγινε λογοδοσία 
πεπραγμένων από το Μόσχου. Εκείνη την ώρα ήλθε τηλεγράφημα για το θάνατο του Π. 
Ζέκου, γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και γραμματέα της 



Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Σκαίτιγκ, εκ μέρους της Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών 
Θεσσαλονίκης μολονότι δεν χρημάτισε στρατιώτης, διότι ήταν ειδικός γραμματέας της 
οργάνωσης («δηλαδή υπάλληλος αυτής»), επίσης μέλος της ΟΚΝΕ. Δεν μίλησε περί 
ανεξάρτητης Μακεδονίας,  ό μως υιο θετούσε το  σύνθημα.  «Μήπως δεν έχω δικαίωμα να 
μιλήσω για εθνικό ζήτημα», είπε, «επειδή δε θυσιάστηκα ως τα τώρα στα πεδία των μαχών, 
δηλαδή στο βωμό του Ιμπεριαλισμού;»2175

Στα Βασιλικά, οι Καρράδες προσχώρησαν οικογενειακώς στο κίνημα. Η μάνα, 
Βαγγελή, έκανε έξι παιδιά. Τα τέσσερα αγόρια διορίσθηκαν όλα στην Ηλεκτρική Εταιρεία 
Θεσσαλονίκης, με μεσολάβηση του θείου τους, Μαυρουδή, ανώτερου υπαλλήλου επί 
οθωμανικής κυριαρχίας. Ο Ηλίας, γεννηθείς το 1906, περάτωσε το δημοτικό σχολείο και 
«λίγο γυμνάσιο» στο χωριό και προσελήφθη το 1925 στην εταιρεία ως ηλεκτρολόγος, όπου 
στρατολογήθηκε στην κομμουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ). Το 1927, ανυπότακτος, έφυγε έως το 
1930 στη Σοβιετική Ένωση, επέστρεψε και κινήθηκε στον κομματικό χώρο παράνομος, 
συνελήφθη και στάλθηκε ως ναύτης στον πειθαρχικό ουλαμό Καλπακίου το 1932. 
Δραστηριοποιήθηκε με την ιδιότητα του επαγγελματικού στελέχους [με μισθό από το κόμμα] 
έως το 1939 που συνελήφθη και φυλακίσθηκε

  

2176.  Ο αδελφός του Ηλία, Γεώργιος Καρράς,  
γεννηθείς το 1904, ηλεκτρολόγος στην εταιρεία, είχε συναφή κομματική δράση2177. Μεταξύ 
των στελεχών ήσσονος παρουσίας, ο Γεώργιος Σανίδας, ανταλλάξιμος από την περιοχή 
Στενημάχου Βουλγαρίας, παλαιός κομμουνιστής (μέλος του βουλγαρικού κόμματος), 
διέμενε, από το 1925, στο Σέδες [Θέρμη] Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με το Στέργιο 
Τάτση, επίσης φυγάδα κομμουνιστή από τα Βοδενά Βουλγαρίας, και τον Τερζή, συγγενή ο 
οποίος είχε μετοικήσει στη Θεσσαλονίκη το 1914, πρώην τροχιοδρομικό υπάλληλο 
απολυθέντα για τη δράση του2178. Σε σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Κατρανιά, από το χωριό 
Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], συνέστησαν κομματική ομάδα2179. Άλλοι οπαδοί και 
κομματικά μέλη στη Νέα Ραιδεστό, ο Δημήτριος Λεγκάκης, ο Φίλιππος Σιδηρόπουλος, οι 
Σωκράτης και Χαράλαμπος Αρβανιτίδης, συνεργάζονταν στο τοπικό κίνημα2180

Διαφορετική ήταν η πορεία του Ανέστη Παρλαπάνη, από το Σέδες, γεννηθέντος το 
1912. Το 1925 φοίτησε στο γυμνάσιο, στη Θεσσαλονίκη, και το 1932 στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, όπου προσχώρησε στον αρχειομαρξισμό και ακολούθως στον τροτσκισμό

.  

2181

 
. 

 
6.2.2.2.1.3. Καταστολή. 
 
 

                                                                                                                                                        
Διεθνούς Καπνεργατικής Ένωσης Θεσσαλονίκης (αποβίωσε, ένεκα των κακουχιών, στις 
φυλακές Καβάλας), διακόπηκαν οι εργασίες και συντάχθηκε διαμαρτυρία (cf. Ριζοσπάστης, 
31-7, 29-8-1919, 15,22-7, 22,23-9-1920). 
2175 Ibid., 16-6-1925. 
2176 Ο Ηλίας Καρράς το 1943 απέδρασε, προσχώρησε στον ΕΛΑΣ, ανέλαβε καπετάνιος της 
8ης μεραρχίας Ηπείρου, στο δεύτερο αντάρτικο έμεινε έως το τέλος, κατέφυγε στην Πολωνία. 
Αποβίωσε το 1984 (cf. Γεώργιος Καρράς [γεν. 1904], μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 5-4-
1991). 
2177 Κατ’ εξαίρεση, ο μεγάλος αδελφός, Κωνσταντίνος Καρράς, γεννηθείς το 1899, εντάχθηκε 
στην Ηλεκτρική Εταιρεία στο μηχανισμό καταστολής και εξελίχθηκε, στα επόμενα χρόνια, 
επί γερμανικής κατοχής και μετά την απελευθέρωση, σε στέλεχος των παρακρατικών 
σχηματισμών (cf. Κωνσταντίνος Καρράς [γεν. 1898], μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 4-1-
1995). 
2178 Cf. Σανίδας, συνέντευξη, op. cit. 
2179 Ibid. Ο Κατρανιάς, γεννηθείς το 1908, καπνεργάτης, εργάσθηκε στη Δράμα και 
Προσωτσάνη, όπου μυήθηκε στον κομμουνισμό. Στρατολογήθηκε στο κομμουνιστικό κόμμα 
το 1923 (ibid. Πληροφορίες Άγγελος Γκρόζος, Νέα Ραιδεστός). 
2180 Δημήτριος Μίξιος του Ευστρατίου (γεν. 1924), Νέα Ραιδεστός, πληροφορίες. Άγγελος 
Γκρόζος, Νέα Ραιδεστός, πληροφορίες. 
2181 Cf. Παρλαπάνης, συνέντευξη, op. cit. 



Τα μέτρα των αρχών στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης συντονίσθηκαν με τη γενική 
κρατική πολιτική εφαρμογής κατασταλτικών μεθόδων. Τα σχόλια για ορισμένα από αυτά 
βρήκαν πρόσβαση στις στήλες του τύπου. Κατά περίπτωση, οι διωκόμενοι υπέστησαν ήπιες 
συνέπειες (διακρίσεις) έως μεσαιωνικές βασάνους. Οι κρατικές αποφάσεις για φυλακίσεις και 
εξορίες είχαν μαζική εφαρμογή και τα κρούσματα αυθαιρεσίας ήταν αμέτρητα. Σε μία 
εξαίρεση, καταγράφηκε επίσης ανθρωποκτονία. Ήταν η περίπτωση του Νικόλαου Τόμογλη ή 
Τομογλή, οικοδόμου, από την Περαία, μέλους του κομμουνιστικού κόμματος, ο οποίος 
συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Μάρτιο 1923, και 
οδηγήθηκε στο 3ο αστυνομικό τμήμα, όπου πυροβολήθηκε από τον ανθυπασπιστή του 
Τάγματος Εθελοντών Σταύρο Καλιομιχάλη.  Είχε προ ηγηθεί η εμφάνισή του μαζί με το 
Δημήτριο Πανδίρη και άλλους συγχωριανούς, κατά τις απόκριες στην πόλη, όπου, ντυμένοι 
καρναβάλια, παρίσταναν τους Εβραίους περιφέροντας μία ταμπέλα η οποία έγραφε 
υπονοούμενα για τις διώξεις εναντίον αυτών (αλληλεγγύη στους Εβραίους κομμουνιστές)2182

 Σε ένα ενδεικτικό χρονολόγιο διωκτικών μέτρων, διακρινόταν εξ αρχής η 
συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών. Η επαναστατική κίνηση στα χωριά 
αντιμετωπίσθηκε με συλλήψεις, παραπομπή σε δίκη, καταδίκες. Ο Αλέξανδρος Φιτσιώρης, 
από το Σέδες [Θέρμη] Θεσσαλονίκης, δραστήριο μέλος της Παγκαπνεργατικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος, καταδικάσθηκε, τον Αύγουστο 1919, και φυλακίσθηκε στη Δράμα. Παρέμενε 
έγκλειστος παρά τις ενέργειες της ομοσπονδίας

. 

2183. Οι Γρηγόριος Παπανικολάου από τη 
Μπάλτζα [Μελισσοχώριον] και Αλ. Φιτσιώρης παραπέμφθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 1920, 
κατηγορούμενοι για το αδίκημα της εξύβρισης αρχής σε ομιλία σε συνέλευση (είχαν επιτεθεί 
φραστικά κατά του αστικού κράτους). Αθωώθηκαν, δύο χρόνια αργότερα, λόγω αμνηστίας 
των πολιτικών αδικημάτων2184. Τον Απρίλιο 1924, ο Θωμάς Καλφίδης, παλαιός πολεμιστής, 
καπνεργάτης, φθισικός στο τελευταίο στάδιο, στάλθηκε με έξοδα του συνδικάτου Δράμας 
στο φθισιατρείο Ασβεστοχωρίου αλλά δεν έγινε δεκτός. Αποφάσισε να μη περιμένει το 
μοιραίο και αυτοκτόνησε. Η οργάνωση παλαιών πολεμιστών, με μακρό έγγραφο προς την 
κυβέρνηση, κατήγγειλε τις υγειονομικές υπηρεσίες του Ασβεστοχωρίου και άλλους, στην 
περιφρονητική στάση των οποίων απέδωσε την ενέργεια του καπνεργάτη2185. Το καλοκαίρι 
του 1924, διάλυση συγκεντρώσεων και άλλα κατασταλτικά μέτρα έλαβαν χώρα στην 
Επανωμή και Ασβεστοχώριον Θεσσαλονίκης, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής2186

Η υπόθεση του όρχου αεροπορίας Σέδες, το 1925, ήταν σοβαρή περίπτωση 
διάβρωσης του κράτο υς εκ των έσω, έναντι της ο πο ίας επιδείχθηκε απο φασιστική, 
ανενδοίαστη στάση του κατασταλτικού μηχανισμού. Η οργάνωση της κομμουνιστικής 
νεολαίας (ΟΚΝΕ) στον όρχο αεροπορίας στο Σέδες [Θέρμη], αποτελούμενη από κληρωτούς, 
έδρασε στις 3 Φεβρουαρίου 1925 σκορπίζοντας προκηρύξεις με περιεχόμενο τα –πρόσφατα, 
τότε– αντεθνικά συνθήματα του κόμματος (ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη). 
Διενεργήθηκαν ανακρίσεις και, στις 7 Φεβρουαρίου, συνελήφθησαν 70 στρατιώτες, μεταξύ 
αυτών οι Μαυρουδής, Δράκος, Παπαδημητρίου, Κονιαβίτης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 40 
συλλήψεις στο πυροβολικό, 25 στα πεζικά, 10 στο τάγμα γεφυροποιών, 5 στη φρουρά. Μόνο 
στη Θεσσαλονίκη πιάστηκαν 154 φαντάροι. Στον όρχο, ο λοχαγός Γ. Θεμελής και ο 
υπολοχαγός Καραμήτσος, μεταβληθέντες σε δήμιους, εφάρμοσαν βασανιστήρια στους 
κρατουμένους για να ομολογήσουν (το μαρτύριο του φάλαγγα [κτυπήματα στα πέλματα], 
κτυπήματα στο σώμα με βούρδουλα, μπήξιμο  αγκίδων κάτω από  τα νύχια). Τελικά 
απόλυσαν, στις 4 Μαρτίου 1925, τους 60 και έστειλαν 10 στο φρουραρχείο, όπου ήδη 40 
φαντάροι από τα υπόλοιπα σώματα κρατούνταν και βασανίζονταν (το μαρτύριο της σιδηράς 
στεφάνης –την έσφιγγαν με κοχλία και πίεζε τους κροτάφους και το μέτωπο–). 

. 

                                                      
2182 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 14-3-1923. Ριζοσπάστης, 19,22-3, 3,8-4-1923. Πανδίρης, 
συνέντευξη, op. cit. 
2183 Cf. Ριζοσπάστης, 31-7, 29-8-1919. 
2184 Cf. Αρχείο Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, Ποινικαί Αποφάσεις, 1922, Ν° 5846, 28-
10-1922. 
2185 Cf. Ριζοσπάστης, 8,17-4-1924. 
2186 Ibid., 7-4, 29-7-1924. Το ίδιο συνέβη στη Νάουσα, Έδεσσα, Βέροια, Κορησσό, Σουφλίον, 
Λεβαδειά, Αθήνας. Φυλακίσθηκαν μέλη στο Βόλο, Λεβαδειά, Καλαμπάκα (ibid.). 



Φυλακίσθηκαν όλοι, στις 11 Μαρτίου, στο Γεντί Κουλέ. Την επομένη, 12 Μαρτίου, 
μετέβησαν οι Θεμελής, Καραμήτσος και 3 αξιωματικοί του φρουραρχείου με ένα επιλοχία 
της Δημοκρατικής Φρουράς, ο οποίος πρωτοστάτησε σε νέα βασανιστήρια (κτυπήματα στο 
σώμα με σιδερένια βέργα), με τη συμμετοχή και των υπόλοιπων όταν αυτός κουραζόταν. Για 
ψυχολογική πίεση, ο κάθε βασανισμός γινόταν μπροστά στους κρατουμένους, με απειλές ότι 
θα υποστούν την ίδια μεταχείριση. Δικάσθηκαν όλοι στις 4 Ιουλίου 1925, 34 κρίθηκαν 
ένοχοι. Ο Δράκος αποβίωσε το 1928 εξαιτίας των βασανιστηρίων2187

Ο Γρ. Παπανικολάου εκ Μπάλτζας υπέστη δίωξη για το μακεδονικό. Σε δίκη στη 
Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο 1925, τα επιχειρήματα στην απολογία του ήταν ότι η αστική τάξη 
ετοίμαζε ένα νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και, στη Μακεδονία και Θράκη, διασταυρώνονταν οι 
βλέψεις και οι ανταγωνισμοί των πλουτοκρατών της Βαλκανικής. Το ΚΚΕ πρότεινε τη 
θεραπεία με μη συνωμοτικό τρόπο, διότι ήταν οργανικό τμήμα της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, παγκόσμιας οργάνωσης του προλεταριάτου, που δεν επικοινωνούσε με τους 
κομιτατζήδες του Τσαγκώφ ούτε διαπραγματευόταν με τη σερβική μπουρζουαζία για να 
παραχωρήσει τμήματα της ελληνοκρατούμενης Μακεδονίας. Το ΚΚΕ δεν ζήτησε την 
αυτοδιάθεση της ελληνοκρατούμενης Μακεδονίας, αλλά διακήρυξε, μαζί με τα άλλα 
βαλκανικά κόμματα, την αυτοδιάθεση όλων των μακεδονικών τμημάτων, όπως και μαζί με το 
ιταλικό κόμμα την αυτοδιάθεση των Δωδεκανήσων και με το βρετανικό κόμμα την 
αυτοδιάθεση της Κύπρου. Ο κατηγορούμενος συμπλήρωσε την απολογία με προσωπικά 
στοιχεία, ότι ήταν έξι χρόνια γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και 
ότι στην πραγματικότητα το μακεδονικό ήταν η αφορμή για νέες εργατικές διώξεις. «... Δεν 
μας καταδιώκετε πραγματικά για το Μακεδονικόν, καταδιώκεται η εργατική τάξις της οποίας 
τυγχάνω ταύτην την στιγμήν εκπρόσωπος, καταδιώκονται αι ιδέαι μας»

. 

2188. Για την 
κατηγορία του εκμεταλλευτή και ότι είχε τρία σπίτια, «... καίτοι μπορούσα να κάμω σπίτια, 
μπορούσα μάλιστα στο 1920, όταν ήρχοντο έως το σπίτι μου οι διάφοροι βασιλικοί 
πολιτευταί να με πάρουν στο συνδυασμό τους, να γίνω και βουλευτής, διότι, με συγχωρείτε, 
αν τότε εδένανε ένα ζώον με κλάδον ελαίας εις την κάλπην, θα εξελέγετο βουλευτής, αλλ’ 
όμως ούτε τα οφίκια επεδίωξα ούτε την τάξιν μου επρόδωσα, η μόνη δε οικονομική 
κατάστασίς μου είνε ένα δωμάτιον επί ενοικίω εις ερείπια της συνοικίας του Κουλέ-Καφέ, 
ένα πανταλόνι και αι φυλακαί του Επταπυργίου.2189

Στις 17 Δεκεμβρίου 1925, συνελήφθη στο Ασβεστοχώριον για την ίδια αιτία 
(προπαγάνδα υπέρ της αυτονομίας της Μακεδονίας) ο κομμουνιστής Γ. Μπήκας

» 

2190

Το Σεπτέμβριο 1927, με την τακτική διακρίσεων που υιοθέτησε ο γενικός διοικητής 
Αχ. Καλεύρας, διώχθηκε από το σανατόριο Ασβεστοχωρίου ο κομμουνιστής Ιορδάνης 
Παπάζογλου. Διαμαρτυρήθηκε το καπνικό σωματείο ότι ο Καλεύρας τον εκδίωξε για τα 
φρονήματά του, στραφείς πλέον και κατά των καταδικασμένων σε θάνατο με αναστολή 
[φθισικοί]. «... Δεν μένει παρά να εκστρατεύση και κατά των από  αιώνων κεκο ιμημένων 
επαναστατών εργατών για να κορέση το πάθος του.

. 

2191

Το Μάρτιο 1927, ο καπνέμπορος Σαρηγιαννίδης, με εγκαταστάσεις επεξεργασίας στο 
Ζαγκλιβέριον, Σωχό και Κιλκίς, επιχείρησε παραβίαση του 8ώρου. Οι καπνεργάτες 
αντέδρασαν και αυτός κήρυξε λοκάουτ. Συνελήφθησαν δύο καπνεργάτριες και, σε δίκη στις 
17 Μαρτίου 1927, καταδικάσθηκαν. Μετά βίας άφησαν τη μάρτυρα υπεράσπισης Ι. 

» 

                                                      
2187 Ibid., 4-7-1929. 
2188 Ibid., 9-6-1925. Εφημερίς των Βαλκανίων, 31-5, 2-6-1925. Μακεδονικά Νέα, 31-5, 2-6-
1925. Για την κατασκευή, εκ μέρους του διεθνούς κομμουνιστικού κέντρου (Κομιντέρν, 
Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία), της θέσης για το μακεδονικό, cf. Γιώργος 
Λεοντιάδης - Μποριάννα Μπουζάσκα, Το ΚΚΕ μέσα από τα αρχεία του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Βουλγαρίας, Νόβολι, Αθήνα 2010, pp. 183-187. 
2189 Cf. Ριζοσπάστης, 13-6-1925. 
2190 Cf. Μακεδονικά Νέα, 18-12-1925. 
2191 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 30-9, 1-10-1927.  



Δημητριάδου να μιλήσει2192. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1927, εκδικάσθηκε η υπόθεση παραπομπής 
5 καπνεργατών του Σωχού, μεταξύ τους ο γενικός γραμματέας του σωματείου Σωχού2193

Η κρατική επέμβαση κατά της δραστηριότητας του ΚΚΕ ανάμεσα στους χωρικούς το 
1928 εκδηλώθηκε με μέτρα τρομοκρατίας κατά του αγροτικού κινήματος, με παρεμβολή 
εμποδίων σε εκδηλώσεις των Αγροτικών Ενώσεων, διαγραφές παραγωγών από τους 
συνεταιρισμούς. Επαναλαμβανόταν η ίδια αντίδραση σε κάθε αγροτική εκδήλωση. Στις 5 
Ιανουαρίου 1928, στην Επανωμή, συνελήφθησαν οι Μιχαήλ Σινάκος και Βασίλειος 
Δημόπουλος και στη συνέχεια εξορίσθηκαν επί 1 έτος (αδίκαστοι –η απόφαση λαμβανόταν 
εξωδικαστικά, από επιτροπή ασφαλείας–). Το μέτρο ελήφθη, όπως ήδη περιγράψαμε, την 
παραμονή αγροτικής εκδήλωσης (αγροτική συνδιάσκεψη Επανωμής - Γαλατίστης) για να 
οργανωθούν οι αγρότες σε Αγροτικές Ενώσεις

. 

2194. Για πρώτη φορά εκτοπίζονταν αγρότες. Η 
τακτική των εξοριών είχε εφαρμοσθεί επί κυβέρνησης Θ. Σοφούλη (από τον Ιούλιο έως 
Οκτώβριο 1924), με την απέλαση ομάδων κοινωνικών επαναστατών στα νησιά, και 
συνεχίσθηκε επί Α. Μιχαλακοπούλου (από τον Οκτώβριο 1924 έως Ιούνιο 1925). Κατά το 
κύμα καταδιώξεων επί δικτατορίας Παγκάλου (τον Ιούνιο 1925 έως Ιούλιο 1926), οι 
εκτοπισθέντες ήταν πολλοί2195.  Μετά από διαμαρτυρίες των προ έδρων Επανωμής και 
Περαίας στη γενική διοίκηση, στις 12 Ιανουαρίου 1928, ότι οργανώνονταν κομμουνιστικές 
συγκεντρώσεις και όφειλε το κράτος να επέμβει2196, αφ’ ετέρου λόγω διαβήματος 
διαμαρτυρίας των κομμουνιστών στις 25 Ιανουαρίου 1928 για τις απελάσεις Σινάκου και 
Δημόπουλου, ο γενικός διοικητής Καλεύρας μετέβη για διαλεύκανση στις 26 Ιανουαρίου 
στην Επανωμή, τόπο της αγροτικής εκδήλωσης, επίσης στην Περαία και Γαλάτιστα όπου 
κυκλοφόρησαν κομμουνιστικές προκηρύξεις2197. Ο Σινάκος, με επιστολή από τη νήσο 
Φολέγανδρο προς τους συγχωριανούς στις 15 Φεβρουαρίου 1928, ερμήνευσε την αιτία των 
εκτοπίσεων2198. Οι κομματικοί οπαδοί συνέθεσαν ένα τραγούδι, με στίχους που περιέγραφαν 
πώς πιάστηκαν ο  Σινάκο ς και ο  Δημό πο υλο ς και πώς πετάχτηκαν στα ξερονήσια επειδή 
αγωνίστηκαν για τα συμφέροντα των φτωχών ενάντια στους τσορμπατζήδες. Το τραγούδι 
κυκλοφόρησε σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική από στόμα σε στόμα. 
Στις 3 Μαρτίου 1928, 50 αγρότες της Επανωμής πήγαν στα χωράφια του Σινάκου για να μη 
τα αφήσουν ακαλλιέργητα, ψάλλοντας το τραγούδι των εξορίστων. Κατόπιν, 
συγκεντρώθηκαν, το βράδυ, στις 22:00, στο καφενείο της πλατείας του χωριού μαζί με 
άλλους, συνολικά 300 άτομα (σύμφωνα με άλλη καταμέτρηση, 90), ζητωκραυγάζοντας υπέρ 
των εξορίστων. Τους επιτέθηκαν οι τσορμπατζήδες και οι «χαφιέδες» (υποτακτικοί) αλλά 
έλαβαν δυναμική απάντηση, με ξυλοδαρμούς. Διαλύθηκαν βίαια από τη χωροφυλακή, με 10 
συλλήψεις (μετήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, παραπέμφθηκαν και καταδικάσθηκαν)2199. Το 
Σεπτέμβριο 1928, ο βουλευτής Μ. Σαμαράς, που εκλεγόταν με τοπικές ψήφους, απειλούσε 
τους φτωχούς πρόσφυγες στην Επανωμή αναφέροντας ότι αυτός έστειλε εξορία το Σινάκο 
και Δημόπουλο2200

Το καλοκαίρι του 1928, οι αυθαιρεσίες της αστυνομίας στην ύπαιθρο συνιστούσαν 
ρουτίνα. Στη Χαλκιδική, υφίσταντο τρομοκρατία οι χωρικοί. Στην εγγύς περιοχή της 
Επανωμής, ο σταθμάρχης ανθυπασπιστής Κωνσταντίνος Μπάρλας απείλησε, στον 
προσφυγικό συνοικισμό Αδαλή [Κάτω Σχολάριον],  τα μέλη της Αγρο τικής Ένωσης και 
συνδρομητές της εφημερίδας Αγροτική Ένωση ότι θα τους εκτοπίσει. Ο ίδιος στους Νέους 
Επιβάτες ξυλοκόπησε το γεροπρόσφυγα Ζαριφέ για διακίνηση της εφημερίδας και δεν 
θεώρησε την άδεια του αδειούχου στρατιώτη Ευάγγελου Τσέλιου διότι ήταν κομμουνιστής. 
Ζητούσε μερτικό μέσω των αγροφυλάκων από τους μικροκτηνοτρόφους. Τον πλαισίωναν οι 
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2192 Cf. Ριζοσπάστης, 23-3-1927. 
2193 Ibid., 28-9-1927. 
2194 Ibid., 28-9-1928. 
2195 Ibid., 7-4, 29-7-1924, 4,7-9-1926. 
2196 Cf. Μακεδονικά Νέα, 13-1-1928. 
2197 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25,26-1-1928. 
2198 Cf. Ριζοσπάστης, 9-3-1928. 
2199 Cf. Μακεδονικά Νέα, 6-3-1928. Ριζοσπάστης, 14-3-1928. 
2200 Cf. Ριζοσπάστης, 28-9-1928. 



«χαφιέδες» Β. Τσιρώνας, Π. Μυλωνάς, Γρ. Σακκάς. Συνεργαζόταν επίσης με το διδάσκαλο Ι. 
Σταύρου. Στη Γαλάτιστα, ο σταθμάρχης, μετά την εξορία του γραμματέα της Αγροτικής 
Ένωσης, Άγγελου Κάρτα, στη Σκιάθο, τρομοκρατούσε τους φτωχούς αγρότες. Ο σταθμάρχης 
Βασιλικών συνέλαβε τους αδελφούς Ωρολογά κατά τη διανομή προκηρύξεων για αγροτική 
συνδιάσκεψη. Ο σταθμάρχης Νέας Μηχανιώνας καταπίεζε τους πρόσφυγες που προέβαλλαν 
αιτήματα. Με τους μπράβους Κτενίδη, Προβατάρη και Κοτσαβίδη, σκηνοθέτησε ανύπαρκτη 
κατηγορία εις βάρος των αγροτών Α. Πεφτίτση και Χρ. Μαυρίδη2201. Προεκλογικά, στο 
Ασβεστοχώριον, τον Αύγουστο 1928, απαγορεύθηκε από τον αστυνομικό σταθμάρχη 
συγκέντρωση του Μετώπου (κομμουνιστές)2202

Στις 26 Ιανουαρίου 1929, με τη διαιτητική επέμβαση των αρχών για τον τερματισμό 
της απεργίας των μεταλλωρύχων στη Στρατονίκη και τη μετάβαση του νομάρχη Χαλκιδικής 
για συμβιβασμό εταιρείας και απεργών, αντιπρόσωπος του κομμουνιστικού Εργατικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, που κατέφθασε για οικονομική ενίσχυση των απεργών, 
ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας

. 

2203. Στις 28 Ιανουαρίου, εγένετο σύλληψη 
κομμουνιστή που διένειμε στους μεταλλωρύχους απεργούς προκηρύξεις και τους καλούσε να 
προβούν σε καταστροφή των εγκαταστάσεων της εταιρείας μεταλλείων2204

Στους προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής Καλαμαριάς, στις 23 Αυγούστου 
1929, η αστυνομική διεύθυνση, φοβούμενη ταραχές, απαγόρευσε τη συγκέντρωση των νέων 
εργατών οικοδόμων, προγραμματισθείσα για τις 25 Αυγούστου

. 

2205. Την 1η Νοεμβρίου 1929, 
η απεργία τροχιοδρομικών και ηλεκτροτεχνιτών στη Θεσσαλονίκη υποστηρίχθηκε από την 
κομματική οργάνωση Καλαμαριάς, με τη διανομή προκηρύξεων στο Ντεπώ (αποθήκη των 
οχημάτων τραμ), στις παρυφές της πόλης. Το περιεχόμενό τους κρίθηκε επαναστατικό, 
κατασχέθηκαν, οι διανομείς (Ευστάθιος Κοσμίδης, Ι. Λεντζοτζίδης και Κ. Μουντάκης) 
συνελήφθησαν2206. Με αφορμή απεργιακές κινητοποιήσεις, συγκεντρώθηκαν σε καφενείο 
στην Καλαμαριά, τη νύχτα της 25ης Μαρτίου 1930, εργάτες και άρχισαν να ζητωκραυγάζουν 
υπέρ της απεργίας και κατά της κυβέρνησης. Ο αστυνόμος θέλησε να συλλάβει τους 
υπαιτίους, αλλά αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Την επομένη, συνελήφθησαν οι αδελφοί Γ. και Ε. 
Στοΐδης ως πρωταίτιοι της συγκέντρωσης2207

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 1931, πολυμελής επιτροπή εργατών παρουσιάσθηκε στο 
γενικό διοικητή Σ. Γονατά, για να διαμαρτυρηθεί για την απαγόρευση εκδρομής, την 
επομένη, στη Νέα Μηχανιώνα. Ο Γονατάς δικαιολόγησε την επέμβαση με το επιχείρημα ότι 
δεν ήταν δυνατό να επιτραπεί εκδρομή εργατών σε πολυσύχναστο μέρος. Η οργανωτική 
επιτροπή ανέβαλε την εκδρομή και κάλεσε σε διαμαρτυρία τους εργάτες για τα ανελεύθερα 
κυβερνητικά μέτρα

.  

2208

Με την εφαρμογή του νόμου για το ιδιώνυμο αδίκημα –μαζικές εκτοπίσεις–, το 1928, 
και την αναζήτηση εναλλακτικά μορφών δραστηριότητας με νομιμοφανείς τρόπους, σε 
μορφωτικούς κύκλους στα χωριά το κομμουνιστικό κόμμα δίδασκε τη μαρξιστική θεωρία και 
ανέπτυσσε προπαγάνδα υπέρ της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Άλλοι μαζικοί φορείς, όπως η 
Εργατική Βοήθεια, λειτουργούσαν ως εργαλεία δράσης. Όμοια τακτική είχε υιοθετήσει η 
οργάνωση αρχειομαρξιστών. Σε μία περίπτωση, αθρόες συλλήψεις εργατών διενεργήθηκαν 
από την υπηρεσία ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στις 20 Σεπτεμβρίου 1931, στους Καπουτζήδες 
[Πυλαία] και Ασβεστοχώριον, με την κατηγορία παραβίασης του ιδιωνύμου. Οι 
συλληφθέντες δίδασκαν και προπαγάνδιζαν υπέρ του κομμουνισμού στους τοπικούς 
μορφωτικούς ομίλους. Άνδρες με πολιτική περιβολή συνέλαβαν οκτώ μέλη ομίλου 
αρχειομαρξιστών που είχαν συγκεντρωθεί στην τοποθεσία Πλάτανος στους Καπουτζήδες, 
μεταξύ αυτών οι υποδηματεργάτες Ι. Πόντικας, Ν. Κούρτης, Ν. Γεωργόπουλος. Επί της οδού 

. 

                                                      
2201 Ibid., 4-7-1928. 
2202 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 5-8-1928. 
2203 Cf. Ταχυδρόμος, 27-1-1929. 
2204 Ibid., 29-1-1929. 
2205 Ibid., 24-8-1929. 
2206 Ibid., 2-11-1929. 
2207 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 26-3-1930. 
2208 Ibid., 29-8-1931. 



Ασβεστοχωρίου, συνελήφθησαν μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο των οργάνων της υπηρεσίας 
οι Π. Τζινιέρης, γραμματέας της κομμουνιστικής οργάνωσης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Β. 
Ευθυμιάδης -εμποροϋπάλληλος, Παπαδόπουλος -καπνεργάτης, Πανταζής -υποδηματεργάτης. 
Σε άλλο απροειδοποίητο έλεγχο, συνελήφθησαν οι Λαλούμης, λιθογράφος, Βάλσαμος και 
Τσιρώνης, καπνεργάτες, και Β. Πλεντζής, ραπτεργάτης, μέλη της διοίκησης της Εργατικής 
Βοήθειας, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι –δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους–. Οι 
υπόλοιποι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της ασφαλείας για τα περαιτέρω. Η περιφερειακή 
επιτροπή Θεσσαλονίκης της Εργατικής Βοήθειας, με ανακοινωθέν προς τους τοπικούς 
ομίλους και τμήματα της οργάνωσης, διαμαρτυρήθηκε. «Ύστερα από τις αλλεπάλληλες και 
αδικαιολόγητες συλλήψεις, για την τρομοκράτηση των εργατών, τους ξυλοδαρμούς στα 
αστυνομικά κρατητήρια και τις επιδρομές εναντίον των εργατικών σωματείων και την εις 
επισφράγιση σύλληψη του Κ. Θέου, γενικού γραμματέα της Ενωτικής Γενικής 
Συνομοσπονδίας...», η οργάνωση κάλεσε τους χωρικούς σε κινητοποίηση για «... την 
κατάπαυση των μεσαιωνικών μέτρων που ασκούνται κατά της εργατικής τάξης και την 
ελεύθερη άσκηση των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών της, την κατάργηση του 
νόμου περί τύπου, του ιδιώνυμου και των επιτροπών ασφαλείας, την άμεση απόλυση του 
γενικού γραμματέα της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας, Κ. Θέου, αμνηστία στους 
φυλακισμένους και εξόριστους αγωνιστές της εργατικής τάξης» 2209

Την 1η Μαΐου 1934, κατόπιν κίνησης των συνδικάτων για πανηγυρικό εορτασμό της 
εργατικής πρωτομαγιάς παρά τις απαγορευτικές αποφάσεις, από τη διοίκηση χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης λήφθηκαν έκτακτα μέτρα για την τήρηση της τάξης και ματαίωση κάθε 
εργατικής εκδήλωσης στην ύπαιθρο. Ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις Ασβεστοχωρίου, 
όπου υπήρχαν φόβοι ότι οι κομμουνιστές θα επιχειρούσαν να θορυβήσουν

.  

2210

Επί δικτατορίας Μεταξά, στελέχη και οπαδοί του κόμματος εκτοπίσθηκαν. 
Ενδεικτικά, στο Λαγκαδά, ο Αναστάσιος Νταλκαράνης εξορίσθηκε το 1938 στον Άγιο 
Ευστράτιο

. 

2211. Στο ίδιο νησί εστάλησαν ο Γεώργιος Σινάκος από την Επανωμή, οι Γεώργος 
Καζάκος και Δημήτριος Πανδίρης από την Περαία. Το καθεστώς εκπόνησε πραγματείες, 
αποκαλύπτοντας ότι οι κομμουνιστές, κηρυσσόμενοι οπαδοί και υπερασπιστές της 
δημοκρατίας, ψεύδονταν ασύστολα, διότι τροποποιούσαν την τακτική ανάλογα με τις 
περιστάσεις, προβαίνοντας σε ελιγμούς που είχαν μοναδικό σκοπό την παγκόσμια 
επανάσταση2212

                                                      
2209 Ibid., 21-9-1931. 

. Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, υφυπουργός δημοσίας ασφαλείας, ανέλυσε 
την εξέλιξη του κομμουνισμού. Μετά το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
σημειώθηκαν επιτυχίες των κομμουνιστών. Τον Ιανουάριο 1936, το ΚΚΕ δημοσίευσε 
έκκληση προς τον ελληνικό λαό, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του λαϊκού μετώπου. Η 
τακτική υποστηρίχθηκε και από αστικά κόμματα, δυστυχώς, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό 
των κομμουνιστικών ψήφων στις εκλογές. Εκδηλώθηκε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 1936, 
έντονη επαναστατική δράση με 238 απεργίες, εξ ων 65 γενικές. Διακόσια κομμουνιστικά 
έντυπα εκδίδονταν καθημερινά, με μηνιαία κυκλοφορία 400.000 φύλλων. Στις μεγάλες 
πόλεις, υπήρχαν συνολικά 250 πυρήνες νεολαίας, οι οποίοι πραγματοποιούσαν 
κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και φοιτητών. Όπως προέκυψε από τα 
κατασχεθέντα αρχεία του κόμματος, είχαν διατεθεί για την κομμουνιστική προπαγάνδα, από 
το Σεπτέμβριο 1935 έως τον Ιούλιο 1936, 35 εκατομμύρια δραχμές, προϊόν εξωτερικής 
βοήθειας [ρούβλια] ή εράνων στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε, στις 9 Μαΐου 

2210 Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 29-4-1934. 
2211 Ο Νταλκαράνης, γεννηθείς το 1908 στα Μάλγαρα, ακολούθησε την οικογένεια το 1914 
στο Λαγκαδά. Το 1925, προσχώρησε στο ΚΚΕ. Στις πλημμύρες, την άνοιξη του 1936, στην 
πεδιάδα του Λαγκαδά, συμμετείχε σε κινητοποιήσεις, για τις οποίες έγινε δίκη το χειμώνα 
1937 στη Θεσσαλονίκη, με αθώωση των παραπεμφθέντων. Το 1941 κλείσθηκε στη φυλακή 
Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, το 1943 συμμετέσχε στον ΕΛΑΣ (πληροφορίες Θεοδώρα 
Νταλκαράνη). 
2212 Cf. Frédéric Eccard, « Moscou à Paris », Revue des deux mondes, No 1, 1936, για τις 
αρχές της Διεθνούς (τμήματα, κλπ.). Το νέον κράτος (Αθήναι), 2, Νο 13, 1938, pp. 1060-1069. 
Ο Eccard ήταν θεωρητικός, σοβιετολόγος. 



1936, προεπαναστατική κατάσταση και η Κομμουνιστική Διεθνής εξέφρασε την ευαρέσκειά 
της. Για τους διανοούμενους αστούς δημοκράτες, που συνεργάσθηκαν με τους κομμουνιστές, 
ο Μανιαδάκης διευκρίνισε ότι στη χώρα υπήρχαν «διανοητικοί και μικρολόγοι κριτικάντηδες 
φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές» οι οποίοι καλλιεργούσαν ασυναίσθητα τις αποσυνθετικές 
θεωρίες του μαρξισμού και ανέπτυσσαν έναν επικίνδυνο κομμουνισμό του σαλονιού2213. 
Πέραν της θεωρίας, το καθεστώς εφάρμοσε την πρακτική της ηθικής εξουδετέρωσης των 
κομμουνιστών, με τη μέθοδο της απόσπασης δηλώσεων μετανοίας, που δημοσιεύονταν, σε 
κάθε περιοχή, στον τοπικό τύπο. Δεκάδες χιλιάδες πρόσωπα διασύρθηκαν. Σε ένα απάνθισμα 
περιπτώσεων στα χωριά, το Μάρτιο 1937 δημοσιεύθηκε η δήλωση αποκήρυξης του 
κομμουνισμού του Παναγιώτη Ανδρεάδη, εργάτη, κατοίκου Καλαμαριάς2214, και, τον Ιούνιο 
1937, του Νικόλαου Πέτσιου, υποδηματοποιού, κατοίκου Ασβεστοχωρίου2215. Τον Ιούλιο 
1937, δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις του Χριστόφορου Δρακόλια του Πολυχρονίου, από την 
Καλλίπολη Πλαγιαρίου Θράκης, κάτοικου Αγίας Παρασκευής Βασιλικών Θεσσαλονίκης, του 
Ματθαίου Τιτόπουλου του Γεωργίου, από το Σοχούμ Καυκάσου Ρωσσίας, κάτοικου επίσης 
Αγίας Παρασκευής2216, του Γεωργίου Σιαββού του Δημητρίου, κάτοικου Ασβεστοχωρίου, και 
του Νικόλαου Κοβρακίδη, κάτοικου Ταγαράδων Βασιλικών Θεσσαλονίκης2217. Τον 
Αύγουστο 1937, δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις του Νικόλαου Βέργου του Γεωργίου, κάτοικου 
Βασιλικών Θεσσαλονίκης, γεωργού2218, του Φώτιου Ν. Ταβουλάρη από την Ανατολική 
Θράκη, κάτοικου Ταγαράδων Βασιλικών2219, και του Δημήτριου Γερμακόπουλου του 
Στυλιανού, κάτοικου επίσης Ταγαράδων Βασιλικών2220. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1939, 
δημοσιεύθηκε η δήλωση αποκήρυξης των κομμουνιστικών αρχών του Αντώνιου Κώνου του 
Σταύρου, από τον Αίνο της Θράκης, κάτοικου Μαντζάρηδων [Νέα Ραιδεστός], ετών 56, 
οργανοπαίκτη, με την οποία αναγνώριζε υπεύθυνα ότι, κατά το παρελθόν πριν από την 4η 
Αυγούστου 1936, λόγω του πνεύματος που επικρατούσε τότε, εκφραζόταν υπέρ των 
αριστερών κομμάτων και του κομμουνισμού, αλλά στην τρέχουσα κατάσταση αποκήρυσσε 
με όλη τη δύναμη της ψυχής του την κομμουνιστική ιδεολογία και τασσόταν ανεπιφύλακτα 
στο πλευρό του «Ελληνικού Κράτους»2221. Το Φεβρουάριο 1939, υπέβαλαν στο υφυπουργείο 
ασφαλείας δηλώσεις αποκήρυξης των κομμουνιστικών αρχών χωρικοί καταγόμενοι από τη 
Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσα σε αυτούς οι Κωνσταντίνος Γολιχάς εκ Νέας Μαδύτου, κτίστης, 
Χρήστος Σουλτάνης από την Ιερισσό, Αθανάσιος Καλογιάννης από το Λιτόχωρο2222. Το 
Μάιο 1939, κατατέθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις των Παναγιώτη Αποστολίδη και Σαράντη 
Τσιμιλίμη, κατοίκων Αγίας Τριάδος. Αποκήρυσσαν τις κομμουνιστικές αρχές, τις οποίες 
είχαν ασπασθεί στο παρελθόν από αφέλεια και ουτοπία, και αναγνώριζαν αυτές ως ολέθριες 
και καταστρεπτικές για την κοινωνία, «... τασσόμενοι ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Εθνικής 
Κυβερνήσεως»2223

                                                      
2213 Cf. Το νέον κράτος, 3, Νο 24, 1939, pp. 507-513. 

. Τον Οκτώβριο 1939, δημοσιεύθηκε η δήλωση του Κωνσταντίνου Πάππου 
του Γεωργίου, γεννηθέντος το 1914 στους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης, μόνιμου κατοίκου 
Νέων Επιβατών, αμπελουργού. Συμπάθησε τις κομμουνιστικές ιδέες το 1932, παρασύρθηκε 
σε αυτές από τον τύπο, ο οποίος τότε ήταν ελεύθερος, και παρέμεινε στο  κό μμα μέχρι το 
1936. Μετά την 4η Αυγούστου 1936, αντιλήφθηκε την ουτοπία της κομμουνιστικής θεωρίας 
και τη γενικά ανήθικη εκμετάλλευση των αγροτών και των αγροτικών ζητημάτων. Μίσησε με 
όλη τη δύναμη της ψυχής του την ιδεολογία αυτή και από την 4η Αυγούστου και μετά έπαψε 
να συμπαθεί τους κομμουνιστές και τάχθηκε αντιμέτωπος αυτών, επειδή αντιλήφθηκε ότι οι 
ιδέες τους ήταν αισχρές και βδελυρές «... και αντιτείνονται στην Πατρίδα, τη θρησκεία και 

2214 Cf. Το Φως, 10-3-1937. 
2215 Ibid., 29-6-1937. 
2216 Ibid., 24-7-1937. 
2217 Ibid., 28-7-1937. 
2218 Ibid., 6-8-1937. 
2219 Ibid., 3-8-1937. 
2220 Ibid., 10-8-1937. 
2221 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 28-11-1939. 
2222 Ibid., 15-2-1939. 
2223 Ibid., 5-5-1939. 



την οικογένεια». Για όλους αυτούς τους λόγους, μετανοούσε για τη συμπάθειά του στον 
κομμουνισμό και τον αποκήρυσσε δηλώνοντας ότι, στο εξής, θα ζούσε νομιμοφρόνως και 
εντός του πλαισίου του αστικού καθεστώτος, πράγμα το οποίο έπραττε από το 19362224

Εκτός των μετανοούντων, υπήρχαν αμετανόητοι. Σε ένα σταχυολόγημα, τον Ιούνιο 
1938 η αστυνομία, παρακολουθώντας από καιρό την παράνομη κίνηση, κατόρθωσε να τεθεί 
επί τα ίχνη της κομμουνιστικής οργάνωσης των διδασκάλων και καθηγητών. «... Έτσι η 
δράση του κομμουνισμού πλήττεται καιρίως από όλες τις πλευρές». Το κομμουνιστικό 
κόμμα, δια του παλαιού κομμουνιστή και πρώην υπαλλήλου του υπουργείου συγκοινωνίας 
Μπασιάκου, καθοδηγητή της Πανυπαλληλικής Κομματικής Οργανώσεως Θεσσαλονίκης, 
επιδίωξε –παράλληλα προς τους κομματικούς πυρήνες οι οποίοι είχαν ιδρυθεί μέσα στο 
διδασκαλικό και άλλους υπαλληλικούς οργανισμούς– να καταλάβει τους προμηθευτικούς 
συνεταιρισμούς, πράγμα το οποίο τελικώς επέτυχε. Μεταξύ τούτων ήταν ο Προμηθευτικός 
Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών Υπαλλήλων, αριθμών υπέρ τα χίλια μέλη, όλα ανήκοντα στους 
διδασκαλικούς κύκλους Θεσσαλονίκης και περιχώρων. Χάρη στην επέμβαση του κράτους 
της 4ης Αυγούστου, η διαλυτική δράση τους ανακόπηκε. Οι συλληφθέντες εκπαιδευτικοί, των 
οποίων η ενοχή απεκαλύφθη πλήρως, ήταν 22. Ως κυριώτερος στόχος θεωρούνταν ο 
Κωνσταντίνος Τσίρκας, δημοδιδάσκαλος του Α΄ Δημοτικού Σχολείου, ο οποίος περί τα τέλη 
του 1937 εξελέγη γραμματέας της κομμουνιστικής ακτίδος δημοσίων υπαλλήλων. Συνένοχος 
ήταν η Κατίνα Οικονόμου σύζυγος Κωνσταντίνου Τσίρκα, από τη Βάλτα [Κασσανδρεία] 
Χαλκιδικής, δημοδιδασκάλισσα του προτύπου παιδαγωγικού. «Δεν συνελήφθη διότι τυγχάνει 
λεχώ»

. 

2225. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν οι δημοδιδάσκαλοι του σχολείου 
Ασβεστοχωρίου Α. Κούσουλας εκ Λοκρίδος, και Γ. Βλαχόπουλος2226

                                                      
2224 Ibid., 17-10-1939. 

. Τον ίδιο μήνα, Ιούνιο 

2225 Ibid., 4-6-1938. Το παιδί απέθανε σε ηλικία 6 ετών. Ο Τσίρκας ήταν μεταξύ των 200 
εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944 (πληροφορίες οικογένειας 
Οικονόμου). 
2226 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-6-1938. Οι άλλοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούσαν στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, ήταν ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς, εκ Νεοχωρίου Υπάτης, 
δημοδιδάσκαλος του 5ου δημοτικού σχολείου, υπεύθυνος επί του παρανόμου κομμουνιστικού 
τύπου, ο Περικλής Καλοδίκης. φιλόλογος καθηγητής Γ΄ γυμνασίου αρρένων, ο Ευάγγελος 
Λαδάς, καθηγητής πρακτικού λυκείου Θεσσαλονίκης, εκ Κεφαλληνίας –ανέλαβε τη 
γραμματεία του κομμουνιστικού πυρήνα των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης και εξελέγη 
πρόεδρος του προμηθευτικού συνεταιρισμού εκπαιδευτικών–, η Μαρία Λογοθέτου, 
μετεκπαιδευόμενη καθηγήτρια στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης –
«τυγχάνει γραμματέας του κομμουνιστικού πυρήνα των καθηγητριών και διδασκαλισσών»–, 
ο Αν. Βασάτης, δημοδιδάσκαλος του Α΄ Ισραηλιτικού Δημοτικού Σχολείου, γραμματέας 
κομμουνιστικών πυρήνων διδασκάλων από το 1935, ο Γ. Παντελίδης, δημοδιδάσκαλος του 
ίδιου σχολείου, γραμματέας του πυρήνα δημοδιδασκάλων δυτικής πλευράς, ο Δημ. 
Χαστάρας, παλαιός δημοδιδάσκαλος του Γ΄ δημοτικού σχολείου, ο Μ. Μαρούσης, 
δημοδιδάσκαλος Α΄ δημοτικού σχολείου, μέλος του ίδιου κομμουνιστικού πυρήνα με το 
δημοδιδάσκαλο Τσίρκα, ο Ευάγγελος Αντωνιάδης, εκ Κούλων Μ. Ασίας, δημοδιδάσκαλος 
του 19ου δημοτικού σχολείου, ο Εμμ. Κρονάκης, εκ Μιρομβέλου Κρήτης, καθηγητής 
μαθηματικών του Β΄ γυμνασίου αρρένων, η Παπαθεοφάνους, εκ Κωνσταντινουπόλεως, 
διδασκάλισσα στο δημοτικό πειραματικό σχολείο του πανεπιστημίου, η Αλεξάνδρα Κεσανλή, 
δημοδιδασκάλισσα στο ίδιο σχολείο, η Όλγα Μπρεδήμα, καθηγήτρια φιλολογίας Γ΄ 
γυμνασίου θηλέων, ο Παναγιώτης Κυριακίδης, εκ Θράκης, καθηγητής αποσπασμένος στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Αντώνιος Αναγνώστου, δημοδιδάσκαλος 8ου δημοτικού 
σχολείου, ο Νέστωρ Ζώγας εκ Σιατίστης, δημοδιδάσκαλος Α΄ δημοτικού σχολείου, ο 
Νικόλαος Δροσάκης, δημοδιδάσκαλος 8ου δημοτικού σχολείου, μέλος της κομμουνιστικής 
φράξιας του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού, ο Ανδρέας Θυμιογιάννης, δημοδιδάσκαλος Δ΄ 
δημοτικού σχολείου, ο Χρήστος Τσουκαλάς, δημοδιδάσκαλος 8ου δημοτικού σχολείου, 
γραμματέας του κομμουνιστικού πυρήνα, ο Ζαχαρίας Φουντουλάκης, δημοδιδάσκαλος 7ου 
δημοτικού σχολείου, ο Κ. Αρναούτογλου, δημοδιδάσκαλος Α΄ δημοτικού σχολείου 



1938, συνεχίζονταν οι συλλήψεις των κομμουνιστών τριατατικών [υπάλληλοι ΤΤΤ 
(τηλεφώνων, τηλεγράφων, ταχυδρομείων)] και τραπεζικών υπαλλήλων, ανάμεσα σε αυτούς 
του Α. Υψηλάντη, προϊσταμένου Ασβεστοχωρίου, τηλεγραφητή, ο οποίος ήταν γραμματέας 
του κομμουνιστικού πυρήνα Ασβεστοχωρίου2227

 
.  

 
6.2.2.2.2. Μετωπική πολιτική. 
 
 
Στην επιλογή πολιτικής συμμαχιών, το κόμμα, in principio εκπρόσωπος της 

εργατικής τάξης, επιχείρησε να προσεγγίσει την αγροτική μάζα, κοινωνικό στρώμα με 
επιμέρους διαστρωμάτωση στο χωριό. Το ζητούμενο ήταν, σε ένα αρχικό στάδιο αστικής 
δημοκρατικής αλλαγής, η προσέλκυση των αγροτών σε μία εργατική-αγροτική συμμαχία, 
στηριγμένη στη διάθεσή τους να αμφισβητήσουν τα φεουδαρχικά κατάλοιπα. Στο επόμενο 
στάδιο, οι χωρικοί θα προσέφεραν ευμενή ουδετερότητα στην πάλη των εργατών εναντίον 
της αστικής τάξης. Για την επιτυχία της κοινωνικής συμμαχίας, οι κομμουνιστές όφειλαν να 
απευθύνουν προτάσεις σύμπραξης στις πολιτικές οργανώσεις των αγροτών (αγροτικά 
κόμματα) και να επεξεργασθούν ένα πρόγραμμα, το οποίο, με την εμβέλεια των αιτημάτων 
του, να ήταν ελκυστικό. 

Από την εμφάνιση του φασισμού, το 1922, η πολιτική όλων των κοινωνικών 
δυνάμεων (αστοί δημοκράτες, αγροτιστές, σοσιαλιστές, κομμουνιστές) έλαβε πλατωνικά 
υπόψη τον υπό επώαση κίνδυνο, χωρίς πρόνοια για λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τον 
Ιανουάριο 1933 (άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία), έγινε κατανοητή η αναγκαιότητα μίας 
ενωτικής δημοκρατικής στάσης. Το ΚΚΕ, το οποίο παρήγαγε πολιτική χωρίς επίγνωση του 
φασιστικού προβλήματος, προσλάμβανε το φαινόμενο συγκεχυμένα, απεικονίζοντας την 
εσφαλμένη στάση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Δεν είχε τεθεί ορισμός του φασισμού, ούτε 
ανάλυση για τα κοινωνικά ερείσματα, για τα κοινωνικά στρώματα που είχαν ενταχθεί, τους 
πάτρωνες και αντιπάλους, τη θεωρητική πρόταση και την αιτία της διάδοσής του, τις 
αδυναμίες του. Στην Ελλάδα, οι τοπικές σοσιαλδημοκρατικές θεωρίες διευκρίνιζαν ότι ο 
φασισμός στην εξουσία ήταν δικτατορία των μικροαστικών στρωμάτων, οι τροτσκιστές 
πίστευαν ότι ήταν δικτατορία του λούμπεν προλεταριάτου. Οι ανεδαφικές προσεγγίσεις, που 
δεν καθόριζαν την ταξική διάρθρωση του φασιστικού κινδύνου –θεωρίες ότι η φασιστική 
εξουσία ήταν υπεράνω τάξεων–, αντικρούονταν από το ΚΚΕ με αναλύσεις περί κυρίαρχων 
κύκλων της εξουσίας. Η αδυναμία της πολιτικής ανάλυσης του κόμματος εντοπιζόταν στο 
γεγονός ότι δεν προσδιοριζόταν το τμήμα των κυρίαρχων ομάδων που υποστήριζε το 
φασισμό. Το 1931, το κόμμα διευκρίνιζε ότι ο φασισμός ήταν μία δικτατορία προς την οποία 
έτειναν όλες οι μερίδες της κεφαλαιοκρατίας, άρα η αντιδικία ήταν μεταξύ κομμουνισμού και 
                                                                                                                                                        
Νεαπόλεως (ibid. Ζαχαρίας Φουντουλάκης [γεν. 1907], μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 17-4-
1992). 
2227 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 6-6-1938. Οι άλλοι τριατατικοί ήταν ο Ηρ. Πασχαλίδης, 
τηλεγραφητής, γραμματέας πυρήνα, οι Μ. Κώστογλου, Νικ. Τζόλας, Θ. Καρακασίδης και Μ. 
Γροσομανίδης, τηλεγραφητές, ο Αλ. Αστυφίδης, ταχυδρομικός, οι Στ. Χατζηδάκις, Γεώργιος 
Τροφίδης, Δ. Μολίδης και Αντ. Βερνέζης, διανομείς. Οι συλληφθέντες τραπεζικοί υπάλληλοι 
ήταν ο Κύρκος, υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης, ο Αρ. Σακελλαρίδης υπάλληλος Τραπέζης 
Ελλάδος, παλαιό στέλεχος του κομμουνιστικού κόμματος, ο Ελ. Τυρόπουλος υπάλληλος 
Εθνικής Τραπέζης, εκ των παλαιών στελεχών του κομμουνιστικού κόμματος, ο Αθ. Λίγδας 
υπάλληλος της Τραπέζης Ελλάδος, γραμματέας του πυρήνα, ο Σπ. Λαμπρινίδης, υπάλληλος 
Εθνικής Τραπέζης, ο Γ. Βολιώτης, υπάλληλος Τραπέζης Ελλάδος, ο Θωμ. Καραμήτσιος 
υπάλληλος Τραπέζης Ελλάδος με σοβαρή κομμουνιστική δράση, οι Μ. Πεσπαρής και Γ. 
Λεμονίδης, υπάλληλοι Τραπέζης Ελλάδος, ο Κ. Καλεμκέρης, υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης, 
ο Δ. Κασούρης, υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης –είχε αναπτύξει έντονη δράση δια της 
διανομής κομμουνιστικών εντύπων–, ο Δ. Ταβλαρίδης, υπάλληλος Ιονικής Τραπέζης, οι Γ. 
Γεωργιάδης και Κολύμπας, υπάλληλοι Οθωμανικής Τραπέζης, ο Λ. Κατούλας, υπάλληλος 
Τραπέζης Αθηνών (cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 4-6-1938). 



φασισμού. Ο ορισμός της 13ης ολομέλειας της εκτελεστικής επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς για τις οικονομικά προηγμένες χώρες δεν αξιοποιήθηκε θεωρητικά από το ΚΚΕ, για 
να ληφθεί ως πρότυπο προσέγγισης του φασιστικού φαινομένου, να αξιοποιηθεί ως αφετηρία 
εξέτασης της ελληνικής πραγματικότητας και να προσαρμοσθεί στην οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση της χώρας. Ο εντοπισμός του φάσματος κοινωνικών δυνάμεων πίσω 
από τη φασιστική δικτατορία θα αποκάλυπτε τους υποστηρικτές, αλλά επίσης τους 
συμμάχους –σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα– των κομμουνιστών. Ο χαρακτηρισμός 
των δυνάμεων του αστικού συμπλέγματος, συλλήβδην, ως φασιστικών, ο προσδιορισμός των 
διαθέσεών τους ως ευνοϊκών στην επιβολή φασιστικής δικτατορίας, παρουσίαζε το ΚΚΕ 
απομονωμένο μέσα στη δίνη του Μεσοπολέμου2228. Από τον αφορισμό ότι η κυβερνητική 
πολιτική, η πολιτική στάση και πρακτική των κυβερνώντων, ήταν φασιστικές, προερχόταν η 
ταύτιση της κατάστασης (φασισμός) με τη διαδικασία (φασιστικοποίηση), εξαγόταν το 
συμπέρασμα ότι το καθεστώς ήταν φασιστικό και ότι οι πολιτικές εξελίξεις αντικατόπτριζαν 
το βαθμό μετάβασης σε απροκάλυπτη φασιστική δικτατορία. Το ΚΚΕ αποκαλούσε τα άλλα 
κόμματα, ανεξαιρέτως, φασιστικά, με τη λογική της πρόσδεσης και εξυπηρέτησης των 
βλέψεων της κυρίαρχης τάξης. Ενδεχομένως, κομματικά στελέχη δεν πίστευαν αυτά που 
υποστήριζαν, επιχειρώντας υστερόβουλα να προσεγγίσουν τη σοσιαλιστική επανάσταση με 
απόσπαση υποστηρικτών από τις άλλες δυνάμεις. Επρόκειτο για πολιτική αμβλυωπία, αφού 
οι φασιστικές ενέργειες δεν στρέφονταν μόνο κατά των κομμουνιστών αλλά επίσης εναντίον 
των αστικών θεσμών (δικαιώματα, ελευθερίες), εξουδετερώνοντας τους συνεπείς 
δημοκρατικούς κοινωνικούς σχηματισμούς ή τα ηθικά άτομα. Η πολιτική του κόμματος, με 
τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθιστούσε εχθρούς τους εν δυνάμει συμμάχους. Οι 
απλοί άνθρωποι αποκτούσαν αντανακλαστικά, φόβο για τους κομμουνιστές, δυσπιστία σε 
προτάσεις που ήταν ορθές. Η κομμουνιστική προπαγάνδα, επιμένοντας να αγνοεί τις 
συνέπειες, συνέχιζε, επιδεικνύοντας βουλησιαρχία, να προωθεί την πρόταση της ανατροπής 
θεωρώντας ότι το ΚΚΕ ήταν επίφοβο για την εξουσία, ότι η επαναστατικότητα ανερχόταν. Η 
πραγματικότητα διέψευδε, η κομματική δύναμη αντί για αύξηση είχε φυλλορροήσει2229

Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε, τον Αύγουστο 1931, εναντίον των αγροτιστών, σοσιαλιστών, 
αστών δημοκρατών. Στις ζυμώσεις για προσέγγιση των αγροτιστών Θεσσαλονίκης με τους 
σοσιαλιστές και το κάλεσμα του Αγροτικού Κόμματος στη Δημοκρατική Ένωση 
(Αγροτοεργατικό Κόμμα –του Αλ. Παπαναστασίου–) να καταδικάσει τη μέχρι τότε μη ταξική 
πολιτική της, το κομμουνιστικό κόμμα παρενέβη, με βιαιότατα σχόλια στο κομματικό όργανο 
Ριζοσπάστης, κατά των προσώπων του Παπαναστασίου (συνεργάτη του δικτάτορα του 
μεγάλου κεφαλαίου, Ελευθέριου Βενιζέλου), του Ν. Γιαννιού (βενιζελικού σοσιαλιστή που 
επικρότησε μαζί με τον Παπαναστασίου την ουκρανική εκστρατεία του Βενιζέλου εναντίον 
των μπολσεβίκων το 1919), του Ι. Πασαλίδη (μενσεβίκου από εκείνους που βάδισαν μαζί με 
το Βράνγκελ [στρατηγός των Λευκών] κατά της μπολσεβικικής επανάστασης το 1920), του 
γερουσιαστή Δ. Στρατή. Σαρκαστικά παρατήρησε ότι οι αγροτιστές θα έκαναν προτάσεις στη 
Δημοκρατική Ένωση για συνεργασία εφόσον αυτή αποκτούσε ταξικό χαρακτήρα, δεν 
συνεργάζονταν όμως με τους κομμουνιστές «... που έχουν το “ελάττωμα” να παίρνουν στα 
σοβαρά την πάλη των τάξεων»

. 
Ίσχυε ωστόσο το στοιχείο ότι οι κομμουνιστές ήταν επίφοβοι, διαθέτοντας μικρή μεν δύναμη 
αλλά υψηλή μαχητικότητα. Η πείρα των ρωσσικών εξελίξεων έδειχνε ότι οι ανατροπές 
μπορούσαν να είναι αναπάντεχες. Απέμενε το ζήτημα της απόκτησης μαζικότητας. 

2230

Μετά το Νοέμβριο 1931, η πολιτική του κόμματος παρουσίασε πρόοδο σε σύγκριση 
με την προηγούμενη περίοδο. Επεξεργάσθηκε πραγματιστικούς στόχους, στρατολογία νέων 
μελών εργατών, ανάπτυξη δράσης κατά της αστικής πολιτικής, του φασισμού και του 
πολέμου, καθοδήγηση συνδικαλιστικών αγώνων για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και 
των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Στους καθημερινούς οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες 

. 

                                                      
2228 Cf. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, t. 1, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 
1968, p. 490. Ibid., t. 2, p. 68. Ibid., t. 3, pp. 257, 387. 
2229 Cf. Δημήτρης Σάρλης, Η πο λιτική το υ ΚΚΕ στο ν αγώνα κατά το υ μο ναρχοφασισμο ύ 
(1929-1936), Αθήνα, 19812, pp. 98-103. 
2230 Cf. Ριζοσπάστης, 9-8-1931. 



εναντίον του κεφαλαίου, του κράτους και των κυρίαρχων δυνάμεων πίσω από το κράτος, ο 
τακτικός ελιγμός ήταν η σύμπτυξη ενιαίου μετώπου εργατών και αγροτών, από τα κάτω (στη 
βάση). Πολιτικοί και κοινωνικοί αντίπαλοι ήταν στο επίπεδο τάξεων το αστικό κοινωνικό 
καθεστώς, στο επίπεδο διακυβέρνησης το αστικό δημοκρατικό πολίτευμα, στο συνδικαλισμό 
οι σοσιαλιστές ρεφορμιστές –ο εσωτερικός εχθρός στην εργατική τάξη–, στην προσέλκυση 
του κόσμου της υπαίθρου οι αγροτιστές –ο κύριος εχθρός μέσα στα αγροτικά στρώματα–. 
Στην ανάπτυξη της προσπάθειας οικοδόμησης μετώπου από τα κάτω στηριζόταν η προσδοκία 
διάβρωσης της ανθρώπινης βάσης των ανταγωνιστικών πολιτικών και κοινωνικών 
σχηματισμών. Με αυτό το σκεπτικό, το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τα άλλα κόμματα ως 
φασιστικά, ανέμενε κομματικά οφέλη. Το πρώτο κέρδος θα ήταν η κατάκτηση της εργατικής 
μάζας, η συσπείρωση και ενότητα πίσω από τα ταξικά συνδικάτα –πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, τριτοβάθμιο (κομμουνιστική συνομοσπονδία [Ενωτική ΓΣΕΕ])–. Σε 
επόμενες διαδοχικές φάσεις προβλέπονταν η κυριαρχία στο χωριό μέσω της εργατικής-
αγροτικής συμμαχίας και ο προσεταιρισμός των φτωχών των πόλεων. Με την πλειοψηφία 
του λαού πίσω του, το κόμμα θα έφθανε στο στρατηγικό στόχο, την επανάσταση. Σε νέα 
φάση, τα εκκρεμή αστικά δημοκρατικά προβλήματα θα επιλύονταν μέσα στη σοσιαλιστική 
κοινωνία, υπό καθεστώς δικτατορίας του προλεταριάτου, κατά το πρότυπο της επανάστασης 
των μπολσεβίκων της Ρωσσίας. Από το διάγραμμα της επικείμενης επανάστασης στην 
Ελλάδα, προέκυπτε για ένα εξωτερικό παρατηρητή το συμπέρασμα ότι η διευθέτηση 
προβλημάτων της ημερήσιας διάταξης –η απειλή του φασισμού και πολέμου– εντάχθηκε 
στον επιτελικό σχεδιασμό μίας άμεσης προλεταριακής σοσιαλιστικής επανάστασης. Η 
ορθότητα της κομματικής γραμμής ανέμενε επαλήθευση από τη δημιουργία ρεύματος 
στρατολογιών στο κίνημα, γενίκευσης της αγωνιστικής ετοιμότητας. Αντ’ αυτών, η εμβέλεια 
της καθημερινής εργατικής δράσης παρέμενε στατική, χωρίς να εξυπηρετούνται οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι, με αναποτελεσματικότητα τροφοδοτούμενη από την προσκόλληση 
σε ανεδαφικά στερεότυπα, από την αστήρικτη πεποίθηση για την ωριμότητα των 
επαναστατικών συνθηκών και για το επικείμενο αντιστοίχησης σε αυτές του υποκειμενικού 
παράγοντα (βαθμός συνειδητοποίησης των εργατών και των κοινωνικών συμμάχων, διάθεση 
διεξαγωγής ταξικού αγώνα)2231

Οι αλλαγές στη διεθνή σκηνή, στις 30 Ιανουαρίου 1933 (οι Γερμανοί 
εθνικοσοσιαλιστές στην εξουσία

. 

2232), υποχρέωσαν το επιτελείο της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς να σοβαρευτεί. Προέβησαν, για την αντιμετώπιση του φασισμού, σε αναθεώρηση 
γραμμής. Στις 1 8 Φεβρουαρίου 1933, η σοσιαλιστική διεθνής δημοσίευσε, στη Ζυρίχη, 
μανιφέστο για το ζήτημα της προλεταριακής ενότητας, με το οποίο καλούσε τους εργάτες να 
συμμετάσχουν σε ένα Ενιαίο Μέτωπο πάλης ενάντια στο φασισμό και τον κίνδυνο 
αντεπανάστασης. Βεβαίωνε ότι «είναι έτοιμη να έλθει σε συνεννόηση με την Κομμουνιστική 
Διεθνή για το ζήτημα ενός τέτοιου κοινού αγώνα, αν αυτή δήλωνε πως θα ήταν πρόθυμη να 
το κάνει». Η Κομμουνιστική Διεθνής, σε απάντηση, κοινοποίησε εγκύκλιο στα κόμματα-
μέλη, εντελλόμενη να διαπραγματευθούν το πρόβλημα απευθείας με τα σοσιαλιστικά 
κόμματα στην κάθε χώρα2233

Το ΚΚΕ, παρά την οξύτητα της πολιτικής κατάστασης (επιδείνωση των συσχετισμών 
μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933, πολιτική ενίσχυση –αντικειμενικά, με την επιτυχία 
του Λαϊκού Κόμματος– της φιλομοναρχικής τάσης σε βάρος της δημοκρατικής εντός των 
κύκλων της εξουσίας και δημιουργία ευνοϊκού υποστρώματος για τις φιλοφασιστικές 
δυνάμεις), προτίμησε να υλοποιήσει την κατεύθυνση της εγκυκλίου περιορίζοντας τις επαφές 
του στο συνδικαλιστικό μονάχα χώρο. Απέκλεισε τις συναλλαγές με τα κόμματα, με το 
σκεπτικό ότι το σοσιαλιστικό κόμμα ήταν ανύπαρκτο, ενώ οι Αρχειομαρξιστές και 
Σπαρτακιστές, όργανα του γενικού επιτελείου στρατού και της υπηρεσίας ασφαλείας, ήταν 

.  

                                                      
2231 Cf. Σάρλης, Η πολιτική..., op. cit., pp. 121-122, 127-128. 
2232 Cf. Gilbert Badia, La fin de la République Allemande, 1929-1933, Editions Sociales, Paris 
1958, p. 118. 
2233 Cf. Δ. Στρατής, «Το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 1, t. 1, Νο 
4, Αθήναι 15-4-1933, p. 116. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 11-3-1933. 



αντεπαναστάτες2234. Η πρωτοβουλία ανελήφθη, στις 24 Μαρτίου 1933, από την Ενωτική 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών,  με μία «έκκληση» προ ς την εργατική τάξη2235,  και με 
αποστολή προσκλήσεων στις διοικήσεις των Ανεξάρτητων Εργατικών Συνδικάτων, της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και της Κεντρικής Πανυπαλληλικής 
Επιτροπής, για συζήτηση, στις 28 Μαρτίου 1933, περί συγκρότησης ενός Ενιαίου 
Συνδικαλιστικού Μετώπου2236. Η ΓΣΕΕ απέρριψε την πρόσκληση, δηλώνοντας ότι δεχόταν 
μόνο την οργανική ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος υπό την ηγεσία της και ότι θα 
οργάνωνε η ίδια μία σύσκεψη, στην οποία είχε πρόθεση να προσκαλέσει και τις 
αρχειομαρξιστικές οργανώσεις2237. Στο κάλεσμα του ΚΚΕ ανταποκρίθηκαν τα Ανεξάρτητα 
Εργατικά Συνδικάτα. Οι δύο αντιπροσωπείες (Ν. Πλουμπίδης, Γ. Σκαφίδας και Σ. 
Σκλάβαινας από το ΚΚΕ, Δ. Στρατής και Σαρρής από τα Ανεξάρτητα Εργατικά Συνδικάτα), 
χωρίς να είναι προετοιμασμένες στον απαιτούμενο βαθμό, συναντήθηκαν, στις 29 Μαρτίου, 
και κατέθεσαν απόψεις. Οι Σκαφίδας και Σκλάβαινας προέβαλαν τη θέση για δημιουργία του 
μετώπου «εκ των κάτω» και με «ανεξάρτητη ηγεσία», ενώ οι συνομιλητές τους πρότειναν 
εκλογές οριζοντίως (σε εδαφική βάση) και καθέτως (ανά επιχείρηση και παραγωγικό κλάδο), 
χωρίς η συζήτηση να οδηγήσει σε αποφάσεις2238. Τις επόμενες ημέρες, το όργανο των 
κομμουνιστών Ο Νέος Ριζοσπάστης αναλώθηκε σε κατηγορίες εναντίον των σοσιαλφασιστών 
για διασπαστική τακτική2239 (και επίσης, με την ευκαιρία, εναντίον των αρχειοφασιστών για 
απεργοσπαστικές ενέργειες2240). Για τη συγκρότηση μετώπου, κυκλοφόρησαν κείμενα 
αναντίστοιχα προς τις προσδοκίες για τόσο σοβαρά θέματα, χωρίς ο κομματικός λόγος να 
έχει αυστηρή διατύπωση. Οι σοσιαλιστές επιχειρηματολογούσαν επικαλούμενοι τη 
μαρξιστική άποψη, οι κομμουνιστές προέβαλλαν επιχειρήματα τα οποία στηρίζονταν σε 
πολιτικές θέσεις εξ αποκαλύψεως. Η προετοιμασία επίσης, στις συναντήσεις με τους άλλους, 
ήταν κατώτερη των περιστάσεων και των δυνατοτήτων του κομμουνιστικού χώρου. Στις 31 
Μαρτίου 1933, η ΓΣΕΕ (ο γενικός γραμματέας της, Αριστείδης Δημητράτος, και το μέλος της 
διοίκησης –και εργατικός γερουσιαστής, γραμματέας της Γερουσίας– Ι. Καλομοίρης) 
δέχθηκε, στα γραφεία της οργάνωσης, στον Πειραιά, τους αντιπροσώπους της Ενωτικής 
Συνομοσπονδίας (Σ. Σκλάβαινας), των αρχειομαρξιστικών σωματείων Αθήνας (Καραβίας), 
του Εργατικού Κέντρου Αθηνών (Ν. Καλύβας, Κ. Μαραγκάκης [Συλλόγου 
Εμποροϋπαλλήλων]) και των Ανεξάρτητων Συνδικάτων (Στρατής, Σαρρής). Σε αυτή τη 
δεύτερη σύσκεψη, ο Αρ. Δημητράτος επανέλαβε την πρόταση της ΓΣΕΕ περί οργανικής 
ενοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος αντί του Ενιαίου Συνδικαλιστικού Μετώπου, 
ζητώντας τη διάλυση των «αντισυνδέσμων» που ιδρύθηκαν από το 19262241

                                                      
2234 Cf. «Ι. Ενάντια στην αντίδραση και το σωβινισμό. ΙΙ. Η έκκληση της Κ.Δ.» 
(ανυπόγραφο), Κομμουνιστική επιθεώρηση, περίοδος Γ΄, 2, Νο 7/80, 1 Απρίλη 1933, pp. 5-6. 

 και την 
προσχώρηση όλων των οργανώσεων στη συνομοσπονδία. Ο Σκλάβαινας επέμεινε στην ιδέα 
περί μετώπου, με λεπτομερή περιγραφή της πρότασης. Ανέπτυξε τη θέση για καθορισμό των 

2235 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 24-3-1933, «Έκκληση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών. 
Εμπρός για το Ενιαίο Μέτωπο Πάλης». 
2236 Cf. Δ. Στρατής, «Το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, op. cit., 
p. 116. 
2237 Ibid. 
2238 Ibid., pp. 116-117.  
2239 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 29-3-1933, «Οι σοσιαλφασίστες αρχηγοί σαμποτάρουν το ενιαίο 
μέτωπο». Ibid., 30-3-1933, «Διασπαστές του Ενιαίου Μετώπου». 
2240 Ibid., 1-4-1933. 
2241 Απέφυγε να αναφερθεί στο ιστορικό των γεγονότων και στους λόγους που είχαν οδηγήσει 
στη διάσπαση (ως γνωστόν, στο τρίτο πανελλαδικό συνέδριο της ΓΣΕΕ, στις 28 Μαρτίου έως 
7 Απριλίου 1926, επί δικτατορίας Παγκάλου, συνελήφθησαν πλείστοι εκ των προσκειμένων 
στην απερχόμενη φιλοκομμουνιστική διοίκηση και κρατήθηκαν ώστε να μη συμμετάσχουν 
στην ψηφοφορία για νέο όργανο, με αποτέλεσμα να υπερισχύσουν, με μικρή πλειοψηφία, 
άτομα αρεστά στη δικτατορία. Το 1928, στο τέταρτο πανελλαδικό συνέδριο της 
συνομοσπονδίας, αποκλείσθηκαν εκ νέου οι φιλοκομμουνιστές συνδικαλιστές, cf. Dagkas, 
Recherches..., op. cit., passim). 



άμεσων διεκδικήσεων και της μορφής των κινητοποιήσεων, τις οποίες φανταζόταν δυναμικές 
(«κεραυνοβόλος δράση»). Ο Στρατής αντέκρουσε τη νοοτροπία της «κεραυνοβόλου 
δράσεως» ως τυχοδιωκτική, θεωρώντας απαραίτητη μία περίοδο προπαρασκευής. Ο Αρ. 
Δημητράτος, όχι απροσδόκητα για ένα προστατευόμενο της κυβέρνησης, έθεσε τον όρο 
περιορισμού του αγώνα μέσα στο ισχύον οικονομικό καθεστώς2242. Σε τρίτη κατά σειρά 
σύσκεψη –μετά από ζυμώσεις και ανταλλαγές κατηγοριών2243–, στις 6 Απριλίου 1933, στο 
Εργατικό Κέντρο Πειραιώς (αντιπρόσωποι Ι. Καλομοίρης, Αρ. Δημητράτος, Σ. Σκλάβαινας, 
Δ. Στρατής, ο αρχειομαρξιστής Σάκος και άλλοι), ο Στρατής θεώρησε ότι η συζήτηση όφειλε 
να περιστραφεί στο ζήτημα της οργανικής ενότητας, με οργανωτική εφαρμογή την εκλογή 
μίας κεντρικής επιτροπής, καθώς και διοικήσεων στα Εργατικά Κέντρα, όπου η καθεμία 
παράταξη θα εκπροσωπούνταν από ίσο αριθμό μελών. Σε παραγωγική βάση (ανά κλάδο και 
επιχείρηση), θα εκλέγονταν ενιαιομετωπικές επιτροπές. Σε επόμενη φάση, αυτά τα όργανα θα 
συνέτασσαν το πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων. Κατά το διάστημα ύπαρξης του μετώπου, 
η κάθε οργάνωση θα διατηρούσε την αυτοτέλειά της, διοικητική και οικονομική. Στραφείς 
κατά της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ο Στρατής υποστήριξε ότι η 
πρόταση περί δράσης στα πλαίσια του ισχύοντος καθεστώτος (οικονομικού, ή –όπως 
τροποποίησε ο Δημητράτος την πρότασή του– κοινωνικού) συνιστούσε εμπόδιο για τη 
συγκρότηση του μετώπου, γι’ αυτό έπρεπε να αντικατασταθεί από τη δήλωση περί αγώνα 
πο υ θα διεξαγό ταν επί της αρχής της πάλης των τάξεων. Εκ διαμέτρου αντίθετες, οι 
προτάσεις της κομμουνιστικής Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών περιείχαν 
λεπτομερείς άξονες δράσης και συνοδεύονταν από τη διευκρίνιση ότι τα επαναστατικά 
συνδικάτα δεν θα δέχονταν να ενωθούν με τα ρεφορμιστικά2244. Ο αστικός τύπος υποστήριξε 
τη ΓΣΕΕ. Μεταξύ της 31ης Μαρτίου και της 6ης Απριλίου 1933, η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε δια του 
τύπου ότι ματαιώθηκε το ενιαίο μέτωπο. Οι κομμουνιστές εννοούσαν –κατά δήλωσή τους εκ 
των υστέρων, μετά το ναυάγιο των συνομιλιών2245

Με την εμμονή στην εξειδίκευση των στόχων και στη μορφή της πάλης (το «τι» και 
το «πώς»), αποδεικνυόταν ότι το κομμουνιστικό κίνημα ήταν ανέτοιμο για τη μεγάλη 
στροφή, την οποία απαιτούσε η άμυνα κατά του φασιστικού κινδύνου. Προνοούσε για τη 
διατήρηση της ιδεολογικής ταυτότητάς του και αντίστοιχης πρακτικής με μέτρα οργανωτικά, 
με την πρόταση ενός συγκεκριμένου, ειδικού πλαισίου δράσης που δεν θα επέτρεπε τη μείξη 

– το ενιαίο μέτωπο πάλης πρώτα ως 
ενότητα στην πάλη και μετά ως ενότητα οργανωτική. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, το 
γεγονός ότι οι εργάτες ανήκαν σε διαφορετικές οργανώσεις δεν εμπόδιζε την ανάπτυξη 
διεκδικητικών αγώνων. Μέσα από την πάλη για διεκδικήσεις, θα ερχόταν η επαγγελματική 
ενότητα. Η διάσταση των κομμουνιστικών από ψεων και των αντίστοιχων των άλλων 
παρατάξεων φανέρωνε τις επιδιώξεις εκάστης. Η κομμουνιστική συνομοσπονδία ήταν η μόνη 
που επιδίωκε συμφωνία όχι επί του γενικού αλλά επί του ειδικού. Στην πρώτη σύσκεψη, 
πρότεινε, επί του οργανωτικού, τη δημιουργία νέας συνδικαλιστικής πυραμίδας, από τα κάτω, 
ώστε να εκφρασθεί ένα αδέσμευτο αίσθημα και να αναπτυχθεί εκλογική διάθεση μεταξύ των 
εργατών. Αυτοί όμως θα είχαν ήδη χειραγωγηθεί ιδεολογικά υπέρ των θέσεων και προσώπων 
της Ενωτικής Συνομοσπονδίας, της μόνης δύναμης με μηχανισμό προπαγάνδας και ευθεία 
πρόσβαση στη μάζα, χωρίς κρατική, εργοδοτική, οικονομική (χρηματοδοτική) ή άλλου είδους 
διαμεσολάβηση. Ήταν μία πρόταση η οποία δεν συνέφερε στις άλλες εργατικές παρατάξεις.  

                                                      
2242 Cf. Στρατής, «Το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, op. cit., pp. 
117-118. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 1-4-1933. 
2243 Cf. Στρατής, «Το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, op. cit., p. 
118, αιτιάσεις των σοσιαλιστών κατά των κομμουνιστών και της ΓΣΕΕ, και Ο Νέος 
Ριζοσπάστης, 2-4-1933, οξύτατους χαρακτηρισμούς των κομμουνιστών ενάντια σε κάθε άλλη 
παράταξη. 
2244 Cf. Στρατής, «Το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, op. cit., pp. 
118-120. Id., «Γιατί εναυάγησε το ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο: Τα αίτια και οι υπεύθυνοι», 
Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 1, t. 1, Νο 5, Αθήναι 15-5-1933, pp. 132-134. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 
7,8-4-1933. 
2245 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 7,8-4-1933. 



μαρξιστών-λενινιστών με απλούς μαρξιστές2246. Αφ’ ετέρου, η θέση των Ανεξάρτητων 
Συνδικάτων περί προετοιμασίας και όχι άμεσης δράσης επανέφερε τη διαφορά μεταξύ των 
συνεχιστών του κλασσικού μαρξισμού (Κάουτσκυ) και των ριζοσπαστών (Λένιν2247

Εξελίσσονταν ιστορίες παράλληλες. Η αναγκαία δυναμική σχέση –το ενιαίο μέτωπο–
, η οποία θα διευθετούσε τις αντιθέσεις όσο θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για κοινό 
μαζικό αγώνα, προσέκρουε στην ιστορικότητα της δημιουργίας των εργατικών τάσεων, στην 
αδυναμία αλληλοαναγνώρισης. Οι κομμουνιστές, δυστροπούντες, δεν συνέβαλλαν στην 
υπέρβαση της διάστασης. Νοιώθοντας ιδιοκτήτες του εργατικού χώρου, ήταν απρόθυμοι να 
δεχθούν τα αιτήματα του επίδοξου συνιδιοκτήτη. Όμως ο στοχασμός για ενδεχόμενη 
συμμαχία όφειλε να πυροδοτείται, πάντα, μετά –όχι πριν– από την αναγνώριση του άλλου. 
Απέναντι, η μεταρρυθμιστική πτέρυγα του εργατικού κινήματος κατέθετε την προσφορά της 
ανταγωνιστικά προς τις επαναστατικές ιδέες, σε ένα ιδεολογικό κατακερματισμό που 
συνέθετε την ποικιλία στο φάσμα των αντιλήψεών της περί πάλης των τάξεων. Με έλλειψη 
αυτοπεποίθησης, προβάλλοντας μικρές θεωρίες, ο ρεφορμισμός λειτουργούσε ιδεολογικά 
χωρίς επικινδυνότητα, εκ του ασφαλούς –γι’ αυτό χωρίς να συγκινεί τους εργαζομένους–. Οι 
σοσιαλιστικές κινήσεις, με αντικομμουνιστική ιδεολογία, λειτουργούσαν ως νομιμοποιητικές 
εστίες στο σύστημα θεσμικής κατοχύρωσης του καθεστώτος.  

). Θύμιζε 
την πρώιμη σοσιαλδημοκρατική εποχή της «επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ελληνικού 
προλεταριάτου», με την αντιδικία, μέσα στο ταξικό κίνημα, της ριζοσπαστικής τάσης με τους 
«προπαρασκευάδες».  

Το ΚΚΕ αντιμετώπιζε συνεχώς αποκαρδιωτικές καταστάσεις (μέσα από ένα άλλο 
πρίσμα, αδυνατούσε να ενισχύσει την αγροτοεργατική συμμαχία). Στις 11 Απριλίου 1933, ο 
αγροτοφασίστας Ι. Σοφιανόπουλος δέχθηκε να κατέλθει υποψήφιος με τους βενιζελικούς στις 
Σέρρες, στις αναπληρωματικές εκλογές το 1933 –οι βενιζελικοί τον θεωρούσαν χρήσιμο για 
το κόμμα τους–2248. Στις 30 Ιουνίου 1933, οι αγροτοφασίστες Σοφιανόπουλος, Κ. 
Γαβριηλίδης, Σ. Ανθρακόπουλος και ο σοσιαλφασίστας Ι. Πασαλίδης δικαιολόγησαν την 
προσχώρησή τους στο βενιζελικό συνδυασμό, όπου είχαν δύο υποψηφίους (Γαβριηλίδης, Αν. 
Τσιάρας), με το επιχείρημα ότι αγωνίζονταν υπέρ της δημοκρατίας. Ο Σοφιανόπουλος, «ο 
πράχτορας αυτός της κεφαλαιοκρατίας», με φτηνή δημαγωγία καταφερόταν παλαιότερα με 
λύσσα κατά των ενεχυροδανειστών και τοκογλύφων του συντηρητικού συνδυασμού2249

Στα τέλη του 1933, επιτεύχθηκε η πρώτη επαφή σοσιαλιστών και κομμουνιστών, με 
την Επιτροπή Βοήθειας στα Θύματα του Χιτλερισμού, ελληνικού τμήματος του διεθνούς 
συμβουλίου (Conseil International), με έδρα την Αθήνα (μέλη οι σοσιαλιστές Σ. Σωμερίτης, 
Ηλ. Τσιριμώκος, Ξ. Λευκοπαρίδης)

. 

2250. Τον Ιανουάριο 1934, το ΚΚΕ προέβη σε κίνηση για 
συγκρότηση αντιφασιστικού μετώπου και ίδρυση οργανωτικής επιτροπής για τη σύγκληση 
αντιφασιστικού συνεδρίου, το οποίο ποτέ δεν έγινε. Οι σοσιαλιστές δέχθηκαν να 
συμμετάσχουν, αλλά διαφώνησαν διότι δεν κλήθηκαν όλες οι αριστερές οργανώσεις2251

                                                      
2246 Ο «ιστορικός» της Τρίτης Διεθνούς Νίκος Πουλαντζάς (όπως χαρακτηριστικά τον 
αποκάλεσε ο Παναγιώτης Νούτσος, [«Ο Νίκος Πουλαντζάς ως “ιστορικός” της Γ΄ Διεθνούς», 
Η πολιτική σήμερα. Ο Νίκος Πουλαντζάς και η επικαιρότητα του έργου του, Θεμέλιο, Αθήνα 
2001, pp. 124-132]) υπέθεσε, όπως θα δούμε περαιτέρω, ως λογικό ένα στοιχείο (δημιουργία 
μετωπικών οργανώσεων) που μία πρωτογενής έρευνα θα του είχε δείξει ότι ήταν ιστορικό 
πρόβλημα, κοινός τόπος σύγκρουσης της μαρξιστικής σοσιαλιστικής με τη λενινιστική 
κομμουνιστική τακτική. H συναφής πρόταση του Ντιμιτρώφ στο 7ο συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς είχε, όπως θα δούμε, διαφορετική διάσταση. 

. Στις 
27 Ιανουαρίου, συμμετείχαν σε αντιφασιστική σύσκεψη οι Γ. Λάσκαρης (Ανεξάρτητα 
Εργατικά Συνδικάτα), Σάκος (Αρχειομαρξιστές), Σ. Σωμερίτης (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Σπ. 
Βαρουξής και Ν. Παπαδόπουλος (Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών), ορισμένοι 

2247 Για τον «καουτσκισμό», cf. V. I. Lénine, « Le socialisme et la guerre », Œuvres, t. 21, 
Editions Sociales, Paris 1960, pp. 322-323. 
2248 Cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 12-4-1933. 
2249 Cf. Ριζοσπάστης, 30-6-1933. 
2250 Cf. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 564.  
2251 Ibid., p. 565.  



άλλοι εκπρόσωποι φορέων (Βερούχης, Πηγαίος, Κανακουσάκης, Γάιος). Οι κομμουνιστές 
έθεσαν αντιπροτάσεις για αγώνες, καθύβρισαν τους υπολοίπους για την αντεργατική στάση 
τους –αναγκάσθηκαν οι θιγέντες να αντεπιτεθούν με κατηγορίες κατά του ΚΚΕ– και 
αποχώρησαν. Απαξιωτικό και σαρκαστικό, το στυλ της ανταπόκρισης στην κομματική 
εφημερίδα Ριζοσπάστης, με την αναφορά σε συγκέντρωση των «προδοτών των εργαζόμενων 
μαζών», καταδείκνυε την επιπολαιότητα των κομμουνιστών ως προς το αντιφασιστικό 
ζήτημα2252. Τον ίδιο μήνα, Ιανουάριο 1934, η 6η ολομέλεια του κόμματος, υπό υψηλή 
καθοδήγηση (αντιπροσωπεία της Κομμουνιστικής Διεθνούς συμμετείχε στις εργασίες2253), 
αποτόλμησε την ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα και τον 
επανακαθορισμό του χαρακτήρα της επικείμενης επανάστασης. Το 5ο συνέδριο του 
κόμματος, το Μάρτιο 1934, επικύρωσε τις αποφάσεις2254

Απέναντι στους σοσιαλιστές, η τακτική του ΚΚΕ ήταν να καλεί μεμονωμένες 
προσωπικότητες εξ αυτών, όχι το σοσιαλιστικό κόμμα

. Το πρόβλημα επιλογής της ορθής 
τακτικής για την προσέγγιση του στρατηγικού στόχου εξακολούθησε όμως να υφίσταται 
στην πολιτική κατεύθυνση της δράσης του κόμματος. Λανθασμένος καθορισμός των 
αντίπαλων δυνάμεων, λανθασμένος καθορισμός πολιτικών συμμαχιών, λανθασμένη 
ανάπτυξη του αγώνα κατά του μοναρχοφασισμού, έδειχναν ότι, απέναντι στο δίλημμα 
πολιτικής προσέγγισης ή μαζικής-ταξικής συσπείρωσης («από τα πάνω» ή «από τα κάτω»), 
το κόμμα επέμενε να μη κατανοεί την τρέχουσα ανάγκη επιδίωξης συμμαχιών και στην 
κορυφή επίσης, εκτός από τη βάση. Επιβίωσε η προηγούμενη θέση ότι τα αστικά κόμματα 
ήταν φασιστικά, παρέμειναν οι φραστικοί αφορισμοί «αγροτοφασίστες» και 
«σοσιαλφασίστες».  

2255. Στην Πανελλαδική Αντιφασιστική 
Συνδιάσκεψη της 3ης Ιουνίου 19342256, με συμμετοχή κομμουνιστών, σοσιαλιστών και 
αγροτιστών, επαναλήφθηκαν τα ίδια ατοπήματα και αναπαράχθηκαν οι διαχωρισμοί, 
ανατρέποντας την προσέγγιση των αντιφασιστικών δυνάμεων. Το σοσιαλιστικό κόμμα 
θεώρησε ότι παραμεριζόταν, αποσύρθηκε και οι εκλεγέντες στην κεντρική αντιφασιστική 
επιτροπή σοσιαλιστές και αγροτιστές αποχώρησαν2257. Οι σοσιαλιστές επιτέθηκαν βίαια στο 
ΚΚΕ για την τακτική του στην απεργία της Καλαμάτας, στις 8 Μαΐου 1934, που στοίχισε 7 
νεκρούς2258, κατηγορώντας το κό μμα για την ανάπτυξη δράσης που απέβλεπε στην 
προπαγανδιστική εκμετάλλευση μαχητικών διαδηλώσεων «... που δε γίνονται παρά μόνο στις 
στήλες του “Ριζοσπάστη” και τη φαντασία των “νεολαίων”.2259

Παρά το ασφυκτικό πλαίσιο της πολιτικής του κόμματος, ήταν αξιοπρόσεκτο το 
γεγονός ότι εξακολουθούσε η ουτοπία της κοινωνικής ισότητας να μαγνητίζει τους 

» 

                                                      
2252 Cf. Ριζοσπάστης, 28-1-1934. 
2253 Cf. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 4, 10. 
2254 Cf. Ριζοσπάστης, 22 έως 24-4-1934. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 37-83. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η Ελλάδα κατατασσόταν (μαζί 
με την Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ουγγαρία και τις άλλες βαλκανικές χώρες) στις 
περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως έχουσες μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού, με 
σημαντικά υπολείμματα ημιφεουδαρχικών σχέσεων στην αγροτική οικονομία, με ένα 
μίνιμουμ υλικών προϋποθέσεων που ήταν αναγκαίες για τη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση, με 
μη ολοκληρωμένο ακόμη τον αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό (ibid., p. 19). Η 
σπουδαιότερη ιδιομορφία ήταν η εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο, αγγλικό και γαλλικό. Η 
επικείμενη επανάσταση, με κινητήρια δύναμη τους αγρότες και εργάτες, θα είχε χαρακτήρα 
αστικοδημοκρατικό, με τάσεις γρήγορης μετατροπής σε «προλεταριακή σοσιαλιστική 
επανάσταση» (cf. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 21-1-1934. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 
19-20). 
2255 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 131. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 
567. 
2256 Cf. Ριζoσπάστης, 7,8-6-1934. 
2257 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 131. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 
566.  
2258 Cf. Ριζoσπάστης, 10-5-1934. 
2259 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 131. 



ανθρώπους και ο λαϊκός κόσμος να υποστηρίζει σε κάποιο βαθμό το κίνημα και να ψηφίζει 
τους κομμουνιστές –ιδίως στις πόλεις με συγκέντρωση εργατικών μαζών– στις εκλογικές 
αναμετρήσεις. 

Το ΚΚΕ επιδίωξε κοινή πολιτική δράση κατά του φασισμού με πρόσκληση 
συμπαράταξης, στις 9 Σεπτεμβρίου 1934, προς τους συνδικαλιστές εργάτες και βιοτέχνες 
εκτός κομμουνιστικού χώρου, σοσιαλιστές και αγροτιστές2260. Στην αλληλογραφία με το 
ΚΚΕ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έθεσε λογικούς όρους (παύση της πολεμικής κατά των 
σοσιαλδημοκρατών, διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις) και παρέπεμψε το ζήτημα στη γενική 
συνέλευση του κόμματος στις 13 Οκτωβρίου 1934. Το ΚΚΕ όρισε αντιπροσώπους του στις 
διαπραγματεύσεις τους Μ. Τατασόπουλο και Μ. Πορφυρογένη2261

Σχετικό σύμφωνο κοινής αντιδικτατορικής και αντιφασιστικής δράσης έγινε κοινά 
αποδεκτό στις 5 Οκτωβρίου 1934. Υπέγραψαν ο Γ. Σιάντος (Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία 
Εργατών), Ι. Καλομοίρης (ΓΣΕΕ), Γ. Λάσκαρης (Ανεξάρτητα Εργατικά Συνδικάτα), Μ. 
Τατασόπουλος (ΚΚΕ), οι Αθ. Τανούλας, Ε. Παγούρας και Α. Βογιατζής (Αγροτικό Κόμμα), 
ο Τ. Πυρπασόπουλος (Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα) και Σ. Σωμερίτης 
(Σοσιαλιστικό Κόμμα)

. 

2262. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με απόφαση γενικής συνέλευσης (13 έως 
18 Οκτωβρίου 1934) υιοθέτησε τη συμμετοχή του κόμματος στο κοινό αντιφασιστικό 
μέτωπο, προτείνοντας όμως επιπλέον κοινή δράση στη βάση μίας ευρύτερης συμφωνίας επί 
των οικονομικών-κοινωνικών προβλημάτων και της ειρήνης2263. Η εφαρμογή του «κοινού 
συμφώνου» εξελίχθηκε προβληματικά. Κατά τα λεγόμενα του ΚΚΕ, οι άλλοι συμβαλλόμενοι 
δεν το υλοποίησαν. Το 7ο συνέδριο της ΓΣΕΕ (14 Οκτωβρίου 1934, στον Πειραιά) επέτεινε, 
αντί να καταπραΰνει, τις αντιθέσεις που συντηρούσαν τη διάσπαση του επαγγελματικού 
κινήματος. Ούτε οι θέσεις κομμουνιστών και σοσιαλιστών γνώρισαν προσέγγιση, τουναντίον 
τονίσθηκαν αντί για τις κοινές επιδιώξεις οι διαφορές που τους χώριζαν2264. Σύμφωνα, 
ωστόσο, με το ΚΚΕ, η μετωπική πολιτική βρήκε κατά τόπους ενίσχυση, με ενότητα δράσης 
κατά των φασιστικών οργανώσεων2265. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, συνήλθαν –όπως 
προαναφέραμε–, στις 7 Οκτωβρίου 1934, αντιπρόσωποι κομμάτων (ΚΚΕ, Αγροτικό Κόμμα, 
Σοσιαλιστικό Κόμμα) και συνδικάτων και συμφώνησαν στην ανάληψη αντιφασιστικού και 
αντιδικτατορικού αγώνα2266. Κατατέθηκαν αντιπροτάσεις των σοσιαλιστών, την 1η 
Νοεμβρίου 1934, για σύσταση Ενιαίου Αντιφασιστικού Μετώπου, με αποδέκτες το ΚΚΕ, το 
Αγροτικό Κόμμα, το Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τη ΓΣΕΕ, την Ενωτική Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών και την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εργασίας (πρώην Ανεξάρτητα 
Εργατικά Συνδικάτα)2267

                                                      
2260 Cf. Ριζoσπάστης, 9-9-1934, ανοικτή επιστολή των Β. Νεφελούδη (ΚΚΕ) και Γ. Σιάντου 
(ενωτική εργατική συνομοσπονδία) προς τη ΓΣΕΕ, τα Ανεξάρτητα Εργατικά Συνδικάτα, το 
αγροτικό κόμμα (ΑΚΕ), το σοσιαλιστικό κόμμα (ΣΚΕ) και τη Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, για αντιφασιστικό μέτωπο. Επίσης cf. «Κείμενα και 
συζητήσεις», Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, No 1, Ιανουάριος 1935, p. 33. ΚΚΕ. Επίσημα 
κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 84-86, «Για το ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο των εργαζομένων». 
Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 30-33. 

. Συζητώντας για την επανενεργοποίηση του συμφώνου του 
Οκτωβρίου 1934, σημειώθηκαν διαξιφισμοί, ήπιοι σε σύγκριση με το παρελθόν αλλά, στην 

2261 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 30-36. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., 
pp. 569-570. 
2262 Cf. Ριζoσπάστης, 6-10-1934. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 133. ΚΚΕ. 
Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, «Σύμφωνο κοινής δράσης ενάντια στη στρατιωτικοφασιστική 
δικτατορία», pp. 87-92. 
2263 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 37-38. 
2264 Cf. Ριζoσπάστης, 21-12-1934, 11-2-1935. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 140-
144, 151-154. 
2265 Cf. Ριζoσπάστης, 5,6-11, 7-12-1934. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 93-97, 137-
139. 
2266 Cf. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος, 8-10-1934. 
2267 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 1, Ιανουάριος 1935, p. 33, «Κείμενα και 
συζητήσεις». Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 39-47. 



ευαίσθητη φάση προσέγγισης, καθοριστικοί για την παράταση της διένεξης2268. Οι 
σοσιαλιστές θεώρησαν ότι οι λεκτικές τοποθετήσεις του αντιπροσώπου της Ενωτικής Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών, Π. Πολυχρονιάδη, στο συνέδριο της Πανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας Εργασίας –εις απάντησιν της επίθεσης του γενικού γραμματέα της 
συνομοσπονδίας Γ. Λάσκαρη κατά των κομμουνιστών– παραβίασαν τα συμφωνημένα και 
την εκεχειρία2269. Με την ευκαιρία, οι σοσιαλιστές κατηγόρησαν το ΚΚΕ ότι είχε προτείνει 
τον Οκτώβριο 1934 τη σύσταση αντιφασιστικού μετώπου, χωρίς ευρύτερη συνεννόηση 
μεταξύ των δυνάμεων που θα προσέρχονταν, εκτιμώντας τα γεγονότα του αδιεξόδου στην 
εκλογή προέδρου δημοκρατίας και τη διαφαινόμενη κίνηση για δικτατορία2270. Η κίνηση 
αυτή ήταν μία ελπίδα για το υς εργαζομένους, ενώ για την αστική παράταξη συνιστούσε 
απειλή, όπως έδειξαν τότε οι αντιδράσεις του φίλα προσκείμενου τύπου (κατέγραψε την 
είδηση με καταφανή ταραχή και φόβο), όμως, με την παρέλευση του κινδύνου, οι 
κομμουνιστές έθεσαν πιο σύνθετους όρους, τη δημιουργία μετώπου από τα κάτω μέσα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα2271. Με αυτές τις αντεγκλήσεις, οι κρούσεις των κομμουνιστών για 
την οριστικοποίηση του συμφώνου της 5ης Οκτωβρίου 1934 βρήκαν τελικώς άρνηση από 
την πλευρά των σοσιαλιστών. Η χειροτέρευση της διαμάχης των τάσεων στο εσωτερικό του 
συνδικαλιστικού κινήματος μετά το 7ο πανεργατικό συνέδριο και η ασυνέπεια των 
κομμουνιστών στην τήρηση ενωτικής στάσης και παύση της πολεμικής ήταν τα επιχειρήματα 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος ώστε να απορρίψουν την πρόταση των αντιπροσώπων του 
ΚΚΕ (Μ. Πορφυρογένης και Μ. Τατασόπουλος) για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με 
στόχο μία οριστική αντιφασιστική συμφωνία. Υποσχέθηκαν ότι θα τηρούσαν το πνεύμα του 
συμφώνου της 5ης Οκτωβρίου 1934, προσβλέποντας σε εξομάλυνση του εδάφους της κοινής 
δράσης για την πρόοδο της ενότητας2272

Στις 16 Ιανουαρίου 1935, διαμορφώθηκαν νέες προτάσεις του ΚΚΕ (Β. Νεφελούδης) 
και της Ενωτικής ΓΣΕΕ (Κ. Λαζαρίδης) προς το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αγροτικά κόμματα και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το προτεινόμενο Ενιαίο Μέτωπο θα έθετε τις βάσεις για μία 
«ενιαία, άμεση, παλλαϊκή, αντιφορολογική και αντιπολεμική εξόρμηση» με γενικά 
οικονομικά αιτήματα υπέρ των εργατών, αγροτών, επαγγελματιών, μικροαστών, ανέργων και 
κατά του μεγάλου κεφαλαίου και των ξένων εταιρειών (Ούλεν, Πάουερ, Μαρκόνι). 
Επιπροσθέτως, προτείνονταν αντιπολεμικά και πολιτικά αιτήματα (παύση νέων εξοπλισμών, 
φραγμός στη φασιστική τρομοκρατία, στη μοναρχική παλινόρθωση και στα σχέδια επιβολής 
δικτατορίας). Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (Σ. Σωμερίτης) απάντησε στους κομμουνιστές ότι 
συμμεριζόταν τις ανησυχίες για τις εξελίξεις και συμφωνούσε για την αναγκαιότητα 
σύστασης ευρέως μετώπου, όμως η διάσταση αντιλήψεων στο επίπεδο της προγραμματικής 
προοπτικής και της τακτικής και μεθόδων αγώνα, επίσης η στάση τους κατά το τρίμηνο 
διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο 1934 (δυστροπία στην τοπική εφαρμογή των 
συμπεφωνημένων –για παράδειγμα στην Ξάνθη, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη–), δεν παρείχαν 
τις ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να δεχθούν τις προτάσεις για κοινή δράση των κομμάτων

. 

2273

Η υποψία των σοσιαλιστών ότι οι κομμουνιστές παρέμεναν αμετανόητοι στη 
διατήρηση της ίδιας, αμετάλλακτης στάσης ήταν βάσιμη. Μεταξύ μαρξιστών της 
σοσιαλιστικής διεθνούς και λενινιστών εξακολουθούσε να υπάρχει ασύμπτωτη αντίληψη για 
την τακτική και μεθόδους άμεσης πάλης στην πορεία προς τον αντικειμενικό σκοπό –την 
κατάκτηση της λαϊκής πλειοψηφίας– και στη χρησιμοποίηση της εξουσίας για λήψη 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μέτρων που θα οδηγούσαν στο σοσιαλισμό. Η 
εμπειρική παρατήρηση των σοσιαλιστών στοιχειοθετούσε υποκειμενικά συμπεράσματα για 
τυχοδιωκτισμό, άκρατη αδιαλλαξία, νηπιακή πολιτική σκέψη του ΚΚΕ

. 

2274

                                                      
2268 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 39-47. 

. Ενισχύονταν οι 

2269 Ibid. 
2270 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 1, Ιανουάριος 1935, pp. 22-23, «Τι συμβαίνει;». 
2271 Ibid. 
2272 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 46-47. 
2273 Cf. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 573. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 1, 
Ιανουάριος 1935, pp. 32-33, «Κείμενα και συζητήσεις». 
2274 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 1, Ιανουάριος 1935, p. 39, «Η κριτική μας». 



βεβαιότητές τους για την κομμουνιστική πρόθεση: δημιουργία επαναστατικής ζύμωσης, με 
υιοθέτηση όλων των αιτημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνηση τα δυσαρεστημένα 
χαμηλά κοινωνικά στρώματα και να τα συσπειρώσουν περί τον επαναστατικό πυρήνα. Η 
συναίνεση για σύμπλευση με μία τακτική αυτής της φύσης σήμαινε, κατά τη γνώμη τους, την 
εγκατάλειψη, εκ μέρους του συστήματος σοσιαλιστικών αντιλήψεων, κάθε προγραμματικής 
κατεύθυνσης και την υποταγή στο λενινισμό, στη θεωρία του επαναστατικού 
πραξικοπήματος. Έως αυτό το σημείο, οι σοσιαλιστές ορθά διαπίστωναν ότι ο ελληνικός 
κομμουνισμός δεν είχε εγκαταλείψει την ταξική επίθεση και δεν έδειχνε διατεθειμένος να 
συνεργασθεί με δυνάμεις που υιοθετούσαν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις έναντι της 
αστικής δημοκρατίας.  Από  την άλλη πλευρά,  οι ίδιοι διολίσθαιναν στη θεωρητικά 
ατεκμηρίωτη, πολιτικά απαράδεκτη θέση ότι η κομμουνιστική δράση συντελούσε στην 
ανάπτυξη του φασισμού στη συνείδηση της αστικής τάξης και των χαμηλών στρωμάτων2275

Στις αρχές του 1935, υπήρξε συμμετοχή του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις εργασίες 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Στις 18 Φεβρουαρίου 1935, 
συγκλήθηκε στον Πειραιά κοινή πανελλαδική διάσκεψη της ΓΣΕΕ και του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος ειδικά για την εξέταση του κινδύνου του φασισμού και του πολέμου. Παρέστησαν 
εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος ο Β. Τρουπάκης, ο οποίος προήδρευσε της 
συνάντησης, ο Σ. Σωμερίτης, γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που έκανε 
τη γενική εισήγηση, ο Ηλίας Νερέτας, που κατέθεσε στη διάσκεψη την πρόταση προς 
ψήφιση.  Εκ μέρους της ΓΣΕΕ συμμετείχαν ο ι Ν.  Κωστής,  δεύτερος πρόεδρος της 
συνάντησης, και Ι. Καλομοίρης, δεύτερος εισηγητής. Παρέστη αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και 
της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών, που υποστήριξε τις γνωστές προτάσεις για 
κοινή δράση των πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η απόφαση της σύσκεψης 
διαπίστωνε εντεινόμενη αντεργατική τρομοκρατία, εκφασισμό του κράτους, καταπάτηση των 
δημοκρατικών ελευθεριών, κατάπνιξη της σκέψης, κατάργηση των πολιτικών-κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Δήλωνε ότι θα μετέλθει του όπλου της γενικής απεργίας κατά της απειλής νέου 
πολέμου. Συγκροτήθηκε μόνιμη μικτή επιτροπή των δύο οργανισμών, για το συντονισμό της 
αντιφασιστικής και αντιπολεμικής προπαγάνδας και για τη διοργάνωση πανελλήνιου 
αντιφασιστικού συνεδρίου

. 
Το άλλοθι των κυρίαρχων κύκλων για τις αντιδημοκρατικές εκτροχιάσεις –η δικτατορία ως 
άμυνα κατά της κομμουνιστικής πίεσης– αναγόταν σε θεωρητική θέση των σοσιαλιστών, 
πολιτικού χώρου που επιθυμούσε να ανήκει στο φάσμα των δυνάμεων κατά του κεφαλαιικού 
συστήματος. 

2276. Οι σοσιαλιστές δήλωσαν υπερήφανοι για την «... καθαρή, 
έντιμη, ειλικρινή, χωρίς άκαρπους δογματισμούς» πολιτική αναθεώρησης γραμμής, που, μετά 
από 5 χρόνια [1930] αποκατέστησε την ενότητα στους κόλπους της ΓΣΕΕ, διακόπτοντας τις 
ενδοταξικές διαιρέσεις, σε φάση κατά την οποία ο εχθρός βρισκόταν επί θύραις, 
συσπειρωμένος «... κάτω από τα κοινά συνθήματα του φασισμού, του αντιμαρξισμού και της 
υποδούλωσης των εργαζομένων στην πιο επαίσχυντη δουλεία.2277» Εντός του Φεβρουαρίου, 
πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των Ανεξάρτητων Συνδικάτων Ελλάδας με τη ΓΣΕΕ2278. 
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έτεινε χείρα συνεργασίας στους κομμουνιστές, διαδηλώνοντας 
ειλικρινή πόθο να προσχωρήσουν στην εργατική ενότητα σεβόμενοι την ανεξαρτησία του 
συνδικαλισμού2279

                                                      
2275 Ibid., 3, t. 3, Νο 1, Ιανουάριος 1935, p. 33, «Κείμενα και συζητήσεις». 

. Μία αναδρομή στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος έδειχνε, κατά 
την άποψή τους, ότι, από το 4ο έως το 7ο συνέδριο της ΓΣΕΕ (από το 1928 μέχρι το 1934), το 
συνδικαλιστικό κίνημα είχε ξαναβρεί, μετά την κρίσιμη φάση των διασπαστικών κινήσεων 
των κομμουνιστών, την καλύτερη εποχή του. Η διάσπαση του 1928, καθ’ υπαγόρευση της 
Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, ήταν ένα έγκλημα, του οποίου η συντήρηση ήταν τόσο 
απαίσια όσο ενισχυόταν καθημερινά το κύμα του φασισμού. Η εργατική πτέρυγα των 

2276 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, pp. 72-73, «Η κοινή συνδιάσκεψη Γ.Σ.Ε. 
και Σ. Κόμματος». 
2277 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, p. 41, «Καινούργια περίοδος». 
2278 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, p. 65, «Το εργατικό κίνημα: διαπιστώσεις 
και προοπτική» (υπογραφή: Μ. Κόμπος). 
2279 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, pp. 42-43, «Καινούργια περίοδος». 



κομμουνιστών –κατά βάση οι καπνεργάτες–, με την επιρροή της σε κάμψη, αδυνατούσε να 
συναγωνισθεί σε δυναμικότητα τις άλλες συνδικαλιστικές τάσεις2280

Εξελισσόταν το φαινόμενο να ανευρίσκουν οι σοσιαλιστές, υπό την πίεση των 
αδιεξόδων –σχεδόν ανύπαρκτη ανθρώπινη βάση–, την τροχιά μίας ορθής τακτικής, 
ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις των καιρών, συνεργαζόμενοι με συνδικαλιστές που τους 
χώριζαν ιδεολογικές αντιδικίες και προσωπική έχθρα. Ενώπιον της πραγματικότητας 
(φασισμός και πόλεμος), η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας κατέληγε να αποτελεί για 
τους θιγόμενους (κομμουνιστές) ήσσον ζήτημα. Η διαμαρτυρία των σοσιαλιστών για την 
κρατική βία επί του κομμουνιστικού συνδικαλισμού (γεγονότα 1926, 1928, αδιάκοπη 
αποψίλωση του κομμουνιστικού κινήματος από τα στελέχη του με την εφαρμογή του 
ιδιωνύμου) ήταν πλατωνική, με αποτελέσματα ευνοϊκά για τον φιλοκυβερνητικό 
συνδικαλισμό και το συνδικαλισμό που το κράτος ανεχόταν. Ωστόσο, πράγματι, δεν ήταν 
κατάλληλη η στιγμή για να απο δο θο ύν ηθικές ευθύνες.  Ήταν ο  καιρό ς του πραγματισμού, 
των ταξικών συμβιβασμών. 

. 

Το Φεβρουάριο 1935, σε προτάσεις των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών προς το 
Αγροτικό Κόμμα για κοινή δράση κατά του φασισμού και πολέμου, ο γενικός γραμματέας 
του, Απόστολος Βογιατζής, απάντησε αντικρούοντας τις προσυνεδριακές θέσεις το υ 7ου 
συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς και δηλώνοντας συμφωνία κατ’ αρχήν με τη μέθοδο 
και τακτική του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με το οποίο άλλωστε οι προγραμματικές διαφορές 
δεν ήταν ανυπέρβλητες2281

Η καχυποψία προς την κομμουνιστική τακτική δεν ήταν, αυτή τη φορά, τελείως 
δίκαιη. Η πείρα των παρελθόντων προπηλακισμών και των συγκρούσεων είχε πείσει τους 
αγροτιστές ότι οι κομμουνιστές απέβλεπαν, μέσω τακτικών ελιγμών, στην προλεταριακή 
επανάσταση και εγκαθίδρυση σοβιετικής εξουσίας και ότι ούτε σε αυτή τη φάση σκόπευαν 
να συμμορφωθούν. Η πρόσληψη του Αγροτικού Κόμματος για το ΚΚΕ ήταν ότι 
προσδοκούσε πάντα την ταξική επιτυχία και το κομματικό όφελος, γι’ αυτό έθετε προτάσεις 
διεύρυνσης των αιτημάτων του αντιφασιστικού μετώπου περί δημοκρατίας με σκοπούς που 
έδιδαν ταξική οξύτητα στον αγώνα. Οι κομμουνιστές δεν σέβονταν τις προγραμματικές 
διαφο ρές με το υς άλλους χώρους και προωθούσαν πολιτικούς στόχους εις βάρος των 
συνεργατών τους. Συναινούσαν στις αγροτιστικές προκαταλήψεις έναντι των κομμουνιστών 
η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Κομμουνιστικής Διεθνούς και σοσιαλιστικής διεθνούς και η 
στασιμότητα στις σχέσεις των γαλλικών κομμάτων Σοσιαλιστικού και Κομμουνιστικού. Θα 
ήταν παρακινδυνευμένη η αισιοδοξία για μία πρόβλεψη ότι η ελληνική συνεννόηση θα 
εξελισσόταν σε πρότυπο ομαλής προσέγγισης, δεδομένου μάλιστα ότι η συμφωνία για το 
ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο είχε ήδη υποστεί παρερμηνείες και παραβιάσεις. Η 
διορατικότητα των αγροτιστών σε αυτή τη φάση αποδείχθηκε περιορισμένη. Δεν εκτιμήθηκε 
η σοβαρότητα της στροφής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ούτε η προϊούσα αλλαγή 
νοοτροπιών μέσα στο ΚΚΕ. Ευτυχώς, η νηφάλια αντιμετώπιση του φασιστικού 
προβλήματος, η οποία υποδείκνυε την ισχύ εν τη ενώσει, ώθησε το Αγροτικό Κόμμα στην 
πρόταση να συγκληθεί σύσκεψη των κομματικών και συνδικαλιστικών οργανισμών όπου θα 
εξετάζονταν οι δυνατότητες προσδιορισμού μίας τελικής συμφωνίας στηριγμένης στις 
προηγούμενες συνεννοήσεις για κοινή δράση

. 

2282

Νέα εσφαλμένη εκτίμηση κατάστασης, κατά την ανοικτή σύγκρουση βενιζελικών και 
αντιβενιζελικών στο κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935, διατυπώθηκε από το ΚΚΕ

.  

2283

                                                      
2280 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, pp. 66-69, «Το εργατικό κίνημα: 
διαπιστώσεις και προοπτική» (υπογραφή: Μ. Κόμπος). 

. Ανάμεσα 
στις δύο φατρίες των κυρίαρχων κύκλων στην εξουσία, φιλελευθέρους και λαϊκούς, απέτυχε 

2281 Ibid., 3, t. 3, Νο 2-5, Φεβρουάριος-Μάιος 1935, pp. 73-74, «Το Αγροτικό Κόμμα και το 
ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο». 
2282 Ibid. 
2283 Cf. απόφαση πολιτικού γραφείου και κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ στις 23 Μαρτίου 
1935 και επικύρωση αυτής από την 3η ολομέλεια της κεντρικής επιτροπής τον Απρίλιο 1935, 
Κομμουνιστική Επιθεώρηση [ΚΟΜΕΠ] (Αθήνα), Νο 6, 1-4-1935. Πέντε χρόνια αγώνες 1931-
1936, Έκδοση ΚΕ/ΚΚΕ, Αθήνα 1945, pp. 271-278. 



να εντοπίσει στα γεγονότα τη δρομολόγηση παλινόρθωσης της μοναρχίας. Το αντικειμενικά 
επιβαλλόμενο τότε για την αποσόβηση της εκτροπής, η επιλογή υποστήριξης των 
φιλελευθέρων έναντι των συνασπισμένων συντηρητικών, μοναρχικών και φασιστών οπαδών 
των Π. Τσαλδάρη και Γ. Κονδύλη, διέφυγε πάλι από την οπτική του κόμματος. Μπορούσε να 
ερμηνευθεί η ατυχής εκτίμηση του ΚΚΕ, εκτός από την περιορισμένη ιδεολογική εμβέλεια 
και τις αντίστοιχες αδύνατες αναλύσεις, με την ψυχολογική φόρτιση των κομμουνιστών εξ 
αιτίας της τοποθέτησης του βενιζελισμού ως φρουρού του αστικού καθεστώτος. Σε πολλούς 
δεν ήταν εμφανής κάποια διαφορά ανάμεσα στη στάση του φασισμού και αυτή της αστικής 
δημοκρατίας. Τεκμήριο ήταν, μετά το 1918 και ιδίως μετά το 1929, οι διώξεις εις βάρος των 
εκδηλώσεων κοινωνικής αμφισβήτησης, οι οποίες δεν είχαν γνωρίσει τέλος ούτε μέτρο. Η 
απόσπαση από την καθημερινή πραγματικότητα, η πρόβλεψη επερχόμενων καταστάσεων και 
η διάκριση των κύριων μέσα στο χάος των λιγώτερο ουσιωδών συνιστωσών της πολιτικής 
εξέλιξης, ήταν σημεία στα οποία το κομμουνιστικό κόμμα δεν ανταποκρίθηκε. 

Στις 3 Απριλίου 1935, το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατύπωσε σκέψεις με τις οποίες 
απέκρουε τη συνεργασία με τους κομμουνιστές σε ένα αντιφασιστικό μέτωπο2284. Την 
πρωτομαγιά του 1935, το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας (κομμουνιστές) πρότεινε ενιαία 
μετωπική κινητοποίηση για την «πρωτομαγιάτικη απεργία» στο Εργατικό Κέντρο του Ν. 
Καλύβα και στο Εργατικό Κέντρο του Ευάγ. Ευαγγέλου. Αρνήθηκαν. Ίδια στάση τήρησε η 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
Εργασίας απέναντι στις προτάσεις της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών για από 
κοινού οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων, ενεργώντας διασπαστικά2285. Οι αγροτιστές 
δεν είχαν συμμετοχή στις συζητήσεις. Νέες προτάσεις της Ενωτικής ΓΣΕΕ προς το Εργατικό 
Κέντρο του Ευαγγέλου και προς τη ΓΣΕΕ και Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εργασίας 
κατατέθηκαν για κοινές επιτροπές αντιμετώπισης της κυβέρνησης2286

Οι προεκλογικές συνεννοήσεις για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935 
απέτυχαν. Στο Αγροτικό Κόμμα, σημειώθηκε καιροσκοπική κίνηση του Σ. Ανθρακόπουλου. 
Ενώ απάντησε ότι θα σκεφθεί τις προτάσεις του ΚΚΕ για εκλογική συνεργασία, 
πληροφορήθηκαν ξαφνικά ότι τέθηκε επικεφαλής του παγκαλικού συνδυασμού (Εθνικό 
Κόμμα) στις Σέρρες

. 

2287. Στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο Σ. Σωμερίτης, σε προτάσεις του ΕΜΕΑ 
(μέτωπο κομμουνιστικής έμπνευσης) για κοινή κάθοδο, απάντησε ότι ήταν σωστές και 
συμφέρουσες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κατ’ αρχήν συμφωνούσε για τη 
σύμπηξη παλλαϊκού αντιφασιστικού μετώπου. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας «εγκληματικό 
διασπαστικό σχέδιο» συγκάλεσε σύσκεψη του χώρου του «αριστερισμού» αποκλείοντας το 
ΕΜΕΑ2288. Η συνέχιση των επαφών για συνεργασία δεν απέδωσε, μετά από απάντηση των 
σοσιαλιστών ότι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν λόγω απουσίας του Σωμερίτη στο 
εξωτερικό2289

                                                      
2284 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 130, «Οι 
εργασίες του Γεν. Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος». 

. Ωστόσο ξεκίνησαν τοπικές συνεργασίες σοσιαλιστών με το ΚΚΕ στις δυο-
τρεις περιοχές της χώρας που το Σοσιαλιστικό Κόμμα διέθετε μία υποτυπώδη απήχηση και 
οργάνωση. Στις 19 Μαΐου 1935, συμφωνήθηκε εκλογική σύμπραξη του Σοσιαλιστικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης (τοπική οργάνωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος) και ομάδας 
αγροτιστών με τους κομμουνιστές. Το σύμφωνο υπέγραψαν, για την εκλογική επιτροπή του 
Ενιαίου Μετώπου οι Μιχαήλ Σινάκος -γεωργός από την Επανωμή Θεσσαλονίκης, Νίκος 
Μανέκας και Νίκος Μαρκινός, και για το Σοσιαλιστικό Κέντρο οι Διον. Μυλωνάς, Παύλος 
Τσάτσας και Κ. Βαλεντής. Η προεκλογική πλατφόρμα είχε αναφορές στις αστικές ελευθερίες, 

2285 Cf. Ριζοσπάστης, 16,17,19-5-1935. 
2286 Ibid., 17-5-1935. 
2287 Ibid., 18-5-1935. Το αποτέλεσμα για τους παγκαλικούς και συνεργαζόμενους ήταν 
πενιχρό, με 5.636 ψήφους πανελληνίως (αναλογία 0,55% επί του συνόλου των εκλογέων). 
2288 Ibid. 
2289 Ibid., 18 έως 28-5-1935. Πράγματι, το Μάιο και Ιούνιο 1935 πραγματοποιήθηκε 
αποστολή του Σωμερίτη στο εξωτερικό, με επαφές με τη σοσιαλιστική διεθνή και τα 
σοσιαλιστικά κόμματα Γαλλίας και Βελγίου, cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, 
Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 130, «Οι εργασίες του Γεν. Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος». 



μέτρα αστικού εκσυγχρονισμού, αγώνα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού. 
Κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο συνδυασμός με τίτλο Παλλαϊκό Μέτωπο Δημοκρατικών 
Ελευθεριών, με σήμα ένα εργάτη σε θερμή χειραψία με ένα αγρότη. Συζητήθηκε, σε 
ορισμένη φάση των διαπραγματεύσεων, το όνομα του κοινοτάρχη Επανωμής, αγροτιστή 
Γεώργιου Ι. Τσιώνη2290. Τελικά, οι σοσιαλιστές Θεσσαλονίκης αποσύρθηκαν με την πρόφαση 
ότι δεν πρόφθασαν να υποβάλουν υποψηφιότητες στις αρχές για τις εκλογές2291. 
Κοινοποιήθηκαν προεκλογικές εκκλήσεις του Σοσιαλιστικού Κέντρου Καρδίτσας –ομού με 
την κομμουνιστική οργάνωση Καρδίτσας– για τη σύμπραξη Σοσιαλιστικού Κόμματος και 
ΚΚΕ2292, κατόπιν ειδοποίησαν ότι ανέμεναν εντολές από την Αθήνα2293. Κοινή έκκληση του 
Σοσιαλιστικού Κέντρου Ξάνθης και της κομμουνιστικής οργάνωσης Ξάνθης για τη 
συγκρότηση Δημοκρατικού Αντιφασιστικού Μετώπου2294 δεν είχε συνέχεια. Ο αγροτιστής Κ. 
Γαβριηλίδης συμφώνησε για κοινή κάθοδο στο Κιλκίς, αλλά την τελευταία στιγμή 
υπαναχώρησε και τάχθηκε υπέρ της αποχής. Οι ρεφορμιστές συνδικαλιστές τήρησαν 
παρελκυστική τακτική έναντι των προτάσεων των κομμουνιστών και, κατά τη «λιποταξία 
των αγροτών ηγετών», ο Απόστολος Βογιατζής, για λογαριασμό του κεντρικού συμβουλίου 
του Αγροτικού Κόμματος, δήλωσε αποχή με το επιχείρημα ότι εξευτελίσθηκε το 
κοινοβουλευτικό σύστημα2295

Ο λόγος του ΚΚΕ μέσα από τα κομμουνιστικά έντυπα κατέστη ηπιότερος, 
σοβαρότερος. Μετά τις εκλογές, η νέα πολιτική πρόταση, στις 3 και 17 Ιουλίου 1935

. 

2296, για 
δημιουργία πανελλήνιου δημοκρατικού συνασπισμού απευθυνόταν, εκτός των εταίρων του 
1934 (σοσιαλιστές, ρεφορμιστές, αγροτιστές), επιπλέον στα μικρά αστικά δημοκρατικά 
κόμματα. Όμως παρέμενε η πολιτική αντιμετώπιση ελλειμματική, αφού εξαιρούσαν το 
φιλελεύθερο χώρο, με τη διατήρηση του χαρακτηρισμού του ως φασιστικού2297. Στις 12 
Ιουλίου 1935, σε επιστολή της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προς τη ΓΣΕΕ 
και την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εργασίας, οι κομμουνιστές τόνιζαν την ανάγκη 
σύγκλησης σύσκεψης των οργανώσεων για την από κοινού αντιμετώπιση της επίθεσης της 
κυβέρνησης κατά της εργατικής τάξης και των αστικών ελευθεριών (νέο γράμμα στις 15 
Ιουλίου προσέθετε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία ασφαλείας σκόπευε να 
καταργήσει τις εργατικές οργανώσεις, ρεφορμιστικές και ενωτικές)2298

Μετά από ζυμώσεις (ανταλλαγή επιστολών του κομμουνιστή ηγέτη Νίκου 
Ζαχαριάδη με το Σ. Σωμερίτη, επί του ζητήματος της συνεργασίας)

.  

2299, το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα καθόρισε, στις 3 Ιουλίου 1935, στο πνεύμα της απόφασης του Οκτωβρίου 1934, τη 
γενική πολιτική του κόμματος, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και απόκρουση του 
μοναρχικού κινδύνου. Σε συνεδρίαση ολομέλειας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις 13 και 
14 Ιουλίου 1935, παρουσία του Απ. Βογιατζή, γενικού γραμματέα του Αγροτικού Κόμματος, 
και των Ι. Καλομοίρη και Ευάγ. Ευαγγέλου εκ μέρο υς της ΓΣΕΕ, στη συζήτηση για την 
προάσπιση της δημοκρατίας οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ δήλωσαν ότι θα διατηρούσαν πλήρη 
την αυτονομία και αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος και, για το λόγο αυτό, δεν 
ευνοούσαν την προσχώρηση της οργάνωσης σε συνασπισμό δημοκρατικών φορέων και 
κομμάτων2300

                                                      
2290 Cf. Ριζοσπάστης, 18,20,24-5-1935. Mavreas, Les socialistes..., op. cit., p. 578. 

. Επικυρώθηκε, στις 16 Ιουλίου 1935, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα η μόνιμη 

2291 Cf. Ριζοσπάστης, 27-5-1935. 
2292 Ibid., 20-5-1935. 
2293 Ibid., 27-5-1935. 
2294 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 131, «Οι 
εργασίες του Γεν. Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος». 
2295 Cf. Ριζοσπάστης, 28-5-1935. Στις εκλογές, δεν μετείχαν οι φιλελεύθεροι (στάση 
διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Μαρτίου 1935). 
2296 Cf. Σοσιαλιστική επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 133, «Γύρω από 
τις προτάσεις του Κ. Κόμματος». 
2297 Cf. Ριζοσπάστης, 5-7-1935. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 201-204. 
2298 Cf. Ριζοσπάστης, 16-7-1935. 
2299 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., p. 141. 
2300 Cf. Ριζοσπάστης, 17-7-1935. 



συνεργασία και σύμπραξη με το Αγροτικό Κόμμα, με πρόβλεψη κοινής δράσης –με 
διατήρηση της οργανωτικής αυτοτέλειας– για το πολιτειακό με κατεύθυνση προς τη 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία2301. Επαναλήφθηκε, στο πνεύμα της απόφασης της 3ης Απριλίου 
1935, η απόκρουση της πρότασης των κομμουνιστών για συμμετοχή σε αντιφασιστικό 
δημοκρατικό συνασπισμό (με αναφορά στις δύο βασικές διαφορές –πρόσκληση στο μέτωπο 
των συντηρητικών επίσης δυνάμεων, όχι προώθηση αστικοδημοκρατικών αιτημάτων αλλά 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας–), με αντιπροτάσεις για κοινή δράση στη βάση των 
σοσιαλιστικών προγραμματικών διεκδικήσεων2302

Η απόρριψη των προτάσεων του ΚΚΕ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα γνωστοποιήθηκε 
επίσημα στους κομμουνιστές στις 25 Ιουλίου 1935. Το ΚΚΕ ζήτησε επανάληψη των 
διαβουλεύσεων για εξεύρεση λύσης, ορίζοντας αντιπρόσωπο το Μ. Τατασόπουλο. Νέα 
αρνητική απάντηση των σοσιαλιστών, με επιστολή στις 5 Αυγούστου 1935, επικαλούνταν το 
γεγονός ότι υπήρχαν διαφορές που δεν γεφυρώνονταν

.  

2303

Στις 17 Ιουλίου 1935, μετά από το σύμφωνο συνεργασίας της 16ης Ιουλίου 1935 
μεταξύ Σοσιαλιστικού και Αγροτικού Κόμματος, που περιγράψαμε ανωτέρω, κοινή 
προκήρυξη (υπέγραφαν οι γενικοί γραμματείς Σ. Σωμερίτης και Απ. Βογιατζής) κατήγγειλε 
την αστική τάξη ως αρνητή της φιλελεύθερης βάσης της αστικής δημοκρατίας και 
χαρακτήρισε την πορεία του συμπλέγματος των δυνάμεων της εξουσίας προς τη μοναρχική 
παλινόρθωση ως επικράτηση της χειρότερης αντίδρασης και εκφασισμό της χώρας

. 

2304. Η 
εργατική τάξη, οι αγροτικές μάζες και τα άλλα λαϊκά στρώματα καλούνταν σε κινητοποίηση 
για να διασωθεί η αγωνιώσα Ελληνική Δημοκρατία. Το κείμενο επισήμαινε την ανάγκη να 
προφυλαχθεί ο λαός από την πλάνη ότι η δημοκρατία μπορούσε, υπό αστικό καθεστώς, να 
αποκτήσει πραγματική υπόσταση και έθετε ως προγραμματικό στόχο των σοσιαλιστών και 
αγροτιστών τη σοσιαλιστική δημοκρατία, το μόνο καθεστώς ικανό να ματαιώσει τα σχέδια 
των δυνάμεων του φασισμού και του πολέμου. Με αυτό το πνεύμα, η σωτηρία του εν ισχύι 
καθεστώτος θα αποτελούσε αφετηρία για την ολοκλήρωση της δημοκρατίας στο κοινωνικό 
της περιεχόμενο. Στις διεκδικήσεις για την πλήρη αποκατάσταση των δημοκρατικών 
ελευθεριών, η προκήρυξη ζητούσε την κατάργηση των περιοριστικών νόμων, μεταξύ αυτών 
του ιδιωνύμου2305

Στη διάρκεια του θέρους 1935, συγκεκριμενοποιήθηκαν δύο γραμμές για την 
οργάνωση του αντιφασιστικού αγώνα

.  

2306. Η πρώτη, την οποία προέβαλλε η ΓΣΕΕ, απαιτούσε 
ανεξαρτησία κίνησης, για να αποφευχθεί η συνεργασία του επαγγελματικού κινήματος με την 
αστική τάξη2307

                                                      
2301 Cf. Απ. Βογιατζής, «Είμαστε υπεύθυνοι για τη δημοκρατία», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 
3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, pp. 122-123. Ibid., 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-
Αύγουστος 1935, pp. 131-132, «Το σύμφωνο συνεργασίας Αγροτικού Κόμματος και 
Σοσιαλιστικού Κόμματος». 

. Τα επιχειρήματα ηχούσαν παράκαιρα. Η ιστορία και η πείρα του 
συνδικαλιστικού κινήματος αντέκρουαν την οιαδήποτε θεωρητική θεμελίωση μίας τακτικής 
που ζητούσε την ταξική αυτοτέλεια των εργατών ανεξάρτητα από τη συγκυρία. Οι συνθήκες 
επικράτησης του φασισμού και κινδύνου πολέμου, χωρίς να αποτελούν αντιγραφή της 
κατάστασης που αντιμετώπισε η σοσιαλιστική διεθνής στις αρχές της δεκαετίας του 1910, 
επανέφεραν στην επικαιρότητα τα συνθήματα του Κάουτσκυ (σε καιρό ειρήνης, ταξικοί 
αγώνες, σε καιρό πολέμου αγώνας για την ειρήνη) και τον αντίλογο του Λένιν 
(επαναστατικός ντεφαιτισμός, μετατροπή του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε ταξικό εμφύλιο). 

2302 Ibid., 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, pp. 130-131, «Οι εργασίες του Γεν. 
Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος». 
2303 Ibid., 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, pp. 133-136, «Γύρω από τις προτάσεις του 
Κ. Κόμματος».  
2304 Ibid., 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, pp. 101-103, «Προκήρυξη προς όλους τους 
εργαζόμενους». 
2305 Ibid., p. 102. 
2306 Cf. Σ. Σωμερίτης, «Προγραμματικά και τακτικά ζητήματα», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 3, 
t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, pp. 104-109. 
2307 Ibid., p. 105. 



Στη συγκυρία των ελληνικών εξελίξεων μετά το Μάρτιο 1935, η εργατική τάξη θα κατέληγε 
να αυτοαπομονωθεί, με επίπτωση την περιθωριοποίησή της στον αγώνα υπεράσπισης των 
αστικών δικαιωμάτων και περαιτέρω προβολής των δικών της αξιών και επιδιώξεων. Η 
δεύτερη γραμμή της αντιφασιστικής συσπείρωσης, κηρυγμένη υπέρ του δημοκρατικού 
συνασπισμού, υποστηριζόταν από τους κομμουνιστές και σοσιαλιστές2308. Σε σχέση με την 
πρακτική εφαρμογή της θέσης για τη σύμπηξη του μετώπου, διέφερε η τακτική που 
χρησιμοποιούσε το κάθε ένα από τα δύο κόμματα για την υλοποίησή του. Ο γενικός 
γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Σ. Σωμερίτης διαπίστωσε σύμπτωση απόψεων για 
την ανάγκη συγκρότησης δημοκρατικού μετώπου, αφ’ ετέρου τις αντέκρουσε ως προς τις 
μεθόδους και μέσα επίτευξης του στόχου. Μετέφρασε την κομμουνιστική πρόταση ως 
συμβολή στη συγκρότηση ευρείας κοινωνικής βάσης που εν τούτοις νοθευόταν από –έστω 
αστικοδημοκρατικής φύσης– οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς. 
Καχύποπτος, αναζήτησε κομματικές υστεροβουλίες στην επιδίωξη για συμπράξεις που θα 
κατέληγαν στη συσπείρωση επί του πολιτειακού μόνο των κομμάτων της αριστεράς υπό την 
καθοδήγηση του κομμουνιστικού κόμματος, με αποκλεισμό των αστικών τμημάτων που 
συμμερίζονταν δημοκρατικές ευαισθησίες. Για την εργατική τάξη, το προέχον, σύμφωνα με 
το Σωμερίτη, ήταν η συμμετοχή στο μέτωπο δυνάμεων από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα 
αριστερά, συσπειρωμένων πίσω από το αίτημα της δημοκρατίας στην αρνητική του έκφραση, 
την αντίθεση στη βασιλεία. Η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων –η εξασφάλιση 
δημοκρατικών ελευθεριών– θα καθοριζόταν από τη δυναμική της εργατικής παρέμβασης επί 
του συνασπισμού2309. Σε αυτό το σημείο, η κριτική προς το ΚΚΕ ήταν γόνιμη, αφού έθετε επί 
τάπητος το ζήτημα της συνεργασίας με τη φιλελεύθερη παράταξη. Η επόμενη αντίρρηση που 
διατύπωσε ο Σωμερίτης έθιγε το ζήτημα της πολιτικής του ΚΚΕ μετά τη στροφή 180 μοιρών 
του κομμουνιστικού κινήματος σε διεθνή κλίμακα. Με ένα συγκεχυμένο σκεπτικό περί 
καπιταλισμού και φασισμού, χωρίς θεωρητικό έρμα –δεν υπήρχε προσωπική δυνατότητα για 
εις βάθος έρευνα των κοινωνικών φαινομένων της εποχής–, αντιπροτάθηκε ένα ασαφές 
σχήμα για τη διαμόρφωση δημοκρατικού μετώπου με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Οι 
θέσεις του ΚΚΕ αντιμετωπίσθηκαν ως οπισθοδρομικές, με το σκεπτικό ότι συγκροτούσαν 
ένα πρόγραμμα δράσης που δεν διέφερε από τις αστικοδημοκρατικές διακηρύξεις, 
επαναλάμβαναν ιστορικά σφάλματα της σοσιαλδημοκρατίας και παραπλανούσαν τις 
εργατικές μάζες, πιστώνοντας το αστικό σύστημα με τον απαραίτητο χρόνο για την 
ανανέωσή του. Η κομμουνιστική θέση, για να καταστεί ορθή, όφειλε να συμπληρωθεί με την 
πρόβλεψη χρησιμοποίησης της δημοκρατίας για εκτόπιση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος 
και θεμελίωση των πρώτων βάσεων του σοσιαλισμού2310

Οι σοσιαλιστικές αιτιάσεις για ταξική μειοδοσία των κομμουνιστών υπερέβαιναν τα 
όρια του παραλόγου. Άφηναν τους αποδέκτες –την κοινή γνώμη– με την αίσθηση ότι ήταν 
μάρτυρες μίας πολιτικής και ιδεολογικής μάχης χαρακωμάτων, που σοβούσε παρά τη 
σοβαρότητα της κατάστασης. Εφόσον του δόθηκε η ευκαιρία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
υπαρκτό μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας –μία ολιγάριθμη ομάδα προσώπων–, σχεδόν 
ανύπαρκτο μέσα στην ελληνική κοινωνία, έθεσε, σε πείσμα των ποσοτικών και ποιοτικών 
συσχετισμών, αξιώσεις τιμητή της στρατηγικής και τακτικής του –πανικόβλητου

.  

2311

                                                      
2308 Cf. Σωμερίτης, «Προγραμματικά..., op. cit., p. 105. 

, όπως 
πίστευε– ταξικού εργατικού κινήματος. Ζητούσε, με αυτό τον τρόπο, να διαπραγματευθεί, 
απέναντι στην αγωνία του κομμουνιστικού κινήματος για τον επερχόμενο κίνδυνο του 
πολέμου, την αναγνώριση προνομιακού ρόλου στην υπό διαμόρφωση συμμαχία. Οι επιλογές 
της σοσιαλιστικής ηγεσίας, όταν συνάντησαν την αντίσταση της μεγαλύτερης μερίδας της –
πενιχρής, ούτως ή άλλως– κομματικής βάσης, εφαρμόσθηκαν χωρίς αναστολές, με την 

2309 Ibid., pp. 105-106. 
2310 Ibid., pp. 107-109. Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 
128, «Για τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό (Απόφαση της Ε.Ε. του Σ. Κόμματος)». 
2311 Cf. Σωμερίτης, «Προγραμματικά..., op. cit., p. 109. 



επιβολή μέχρι και κομματικών ποινών, στην περίπτωση του Δ. Μυλωνά της πλέον 
ακραίας2312

Στη σοσιαλιστική κωλυσιεργία δεν διαφάνηκε μόνο ένα ζήτημα πολιτικής 
εκμετάλλευσης εκ μέρους του Σ. Σωμερίτη των νέων προτάσεων των κομμουνιστών, τις 
οποίες επανακαθόρισε η αλλαγή πλεύσης της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Εξωτερικεύθηκε ο 
πολιτισμός των σοσιαλιστών, ο αντικομμουνισμός, η ψυχολογική φόρτιση ενάντια στο 
κομμουνιστικό κόμμα μετά από μακρά χρήση βίας και υβριστικού λεξιλογίου σε βάρος τους. 
Εμφανής ήταν ο φόβος απέναντι στην κομμουνιστική κρυψίνοια (περιφρούρηση, κατά τους 
κομμουνιστές),  η επίγνωση ό τι η Κομμουνιστική Διεθνής δεν απεμπολούσε τους 
στρατηγικούς στόχους αλλά μόνο ασκούσε προσωρινό τακτικό ελιγμό, εξυπηρετώντας 
πρωτίστως την ασφάλεια και τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης (διεθνιστικό καθήκον, 
κατά τους κομμουνιστές). Επανερχόταν, παράλληλα, στην επιφάνεια το περιεχόμενο των 
όρων λειτουργίας του ελληνικού κοινωνικού καθεστώτος, με την ποινικοποίηση και δίωξη 
της κομμουνιστικής ιδεολογίας, την ανοχή και πριμοδότηση των άλλων συνιστωσών του 
προοδευτικού χώρου οι οποίες κατέληγαν να λειτουργούν ως προπέτασμα συγκάλυψης των 
παρεκκλίσεων του αστισμού. 

. 

Η πορεία προς την επίτευξη δημοκρατικής ενότητας παρουσιαζόταν επίπονη, 
χρονοβόρα. Κατά το σκέλος που αφορούσε στους κομμουνιστές, επί ενάμισυ χρόνο –μέχρι να 
επισημοποιηθεί η αλλαγή πλεύσης της Κομμουνιστικής Διεθνούς–, συνεχίσθηκε η οβιδιακή 
μεταμόρφωση του ΚΚΕ - ελληνικού τμήματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, θεματοφύλακα 
σκληροπυρηνικών παραδόσεων, σε διαλεκτικό διανοητή και τακτικιστή, με αυτές τις 
προβολές και υπαναχωρήσεις. Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τα καθοδηγητικά στελέχη 
(μεταξύ αυτών, ο Βασίλης Μπαρτζώτας) κινήθηκαν ενωτικά και, με εξορμήσεις στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς και στα χωριά της περιοχής, προσέγγισαν τις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις, πολιτικές νεολαίες, αθλητικούς συλλόγους, νέους μέλη σωματείων2313. Στις 26 
Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1935, στο 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
διατυπώθηκαν επιτέλους επίσημα οι θέσεις Ντιμιτρώφ («Η επίθεση του φασισμού και τα 
καθήκοντα της Κομμουνιστικής Διεθνούς στον αγώνα για την ενότητα της εργατικής τάξης 
κατά του φασισμού») και ο εγκαινιασμός των αντιφασιστικών μετώπων. Η πάλη για την 
αστική δημοκρατία αναγορεύθηκε σε συστατικό στοιχείο της πάλης για το σοσιαλισμό, ο 
διεθνισμός απέκτησε συμβατότητα με τον εθνισμό. Η νέα τακτική πρόταση ήταν η ανοχή των 
κομμουνιστών απέναντι στην πολιτική-ιδεολογική διαφορετικότητα, η επιδίωξη για 
προσέγγιση των άλλων πολιτικών οργανισμών, η συμμετοχή τους σε εκλογικές συνεργασίες 
για κυβερνήσεις λαϊκών μετώπων. Ο στόχος του σοσιαλισμού δεν απεμπολούνταν, 
δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις λαϊκών μετώπων μπορούσαν να εξελιχθούν σε μηχανισμούς 
δικτατορίας του προλεταριάτου. Στις 9 Αυγούστου 1935 (πριν από τη λήξη του 7ου συνεδρίου 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς), άρχισε στην Ελλάδα η υλοποίηση της νέας γραμμής, με μία 
απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ που δήλωνε το στόχο της δημοκρατικής 
αντιφασιστικής κυβέρνησης2314 και με άλλη απόφαση της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών ότι θα προωθούσε την ενοποίηση της εργατικής τάξης με την προσχώρηση των 
νεώτερων οργανώσεων στις παλαιότερες, υπό τον απαράβατο όρο ότι η ΓΣΕΕ θα εφήρμοζε 
την αρχή της πάλης των τάξεων και την εργατική δημοκρατία όπως υποσχέθηκε το 1934 στο 
7ο συνέδριό της2315. Η Ενωτική Συνομοσπονδία απέστειλε έγγραφο στη ΓΣΕΕ με θέμα την 
ενότητα στη βάση των αποφάσεων του 7ου συνεδρίου2316

                                                      
2312 Διαγράφηκε στη συνέλευση του σοσιαλιστικού κόμματος στις 13-14 Ιουλίου 1935, cf. 
Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, 3, t. 3, Νο 6-8, Ιούνιος-Αύγουστος 1935, p. 131, «Οι εργασίες του 
Γεν. Συμβουλίου του Σοσ. Κόμματος». 

. Στην απάντηση της ΓΣΕΕ, ο Ι. 
Καλομοίρης συνεχάρη τους κομμουνιστές εφόσον κατανόησαν ότι, ασχέτως των πολιτικών 

2313 Cf. Βασίλης Μπαρτζώτας (γεν. 1909), συζητήσεις. 
2314 Cf. Ριζoσπάστης, 11-8-1935, «Πάνω στην τρέχουσα στιγμή». ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. 
cit., t. 4, pp. 212-214. 
2315 Cf. Ριζoσπάστης, 28-8-1935. 
2316 Cf. έγγραφο Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών (ΕΓΣΕ) προς Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Νο 392 , 17-8-1935 (υπογραφή Κ. Λαζαρίδης). 



τους πεποιθήσεων, δεν μπορούσαν να μένουν χωρισμένοι από την υπόλοιπη εργατική τάξη. 
Τους έστειλε σχέδια συμφωνητικού («Σχέδιον Γενικής Συνομοσπονδίας, Συμφωνητικόν 
ενοποιήσεως της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος και της Ενωτικής 
Γενικής Συνομοσπονδίας») και διακήρυξης αρχών του συνδικαλισμού («Αρχαί 
συνδικαλιστικαί»), που θα χρησίμευαν ως βάση για την ενότητα του συνδικαλιστικού 
κινήματος2317. Ανταπάντησε η Ενωτική Συνομοσπονδία ότι το σχέδιο συμφωνητικού και η 
διακήρυξη αρχών του συνδικαλισμού δεν εξασφάλιζαν την πάλη των τάξεων, διότι 
προβλεπόταν η απαγόρευση κάθε δημόσιας εμφάνισης γνώμης αντίθετης προς τη γνώμη της 
πλειοψηφίας των διοικήσεων. Η ορθή αντίληψη, σύμφωνα με τους κομμουνιστές, ήταν η 
εξασφάλιση της πάλης των τάξεων μέσω της επαγρύπνησης των εργατών και της ελεύθερης 
συζήτησης πάνω στις ενέργειες της διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο, μπορούσε να εκτιμηθεί 
εάν οι αποφάσεις της οργάνωσης ανταποκρίνονταν στα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Η 
υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία είχε νόημα εφόσον παρείχε εγγυήσεις για την πάλη 
των τάξεων, στοιχείο που δεν ήταν βέβαιο στην υποθετική περίπτωση που θα αναδεικνυόταν 
μία άλλη διοίκηση, η οποία θα εντελλόταν στην εργατική τάξη να πάρει τα λάβαρα και να 
πάει να συμμετάσχει σε μία μοναρχοφασιστική συγκέντρωση. Για το ζήτημα της αναλογικής 
εκπροσώπησης, η Ενωτική Συνομοσπονδία διευκρίνισε ότι δεν το έθετε προς το παρόν και το 
μετέθετε προς επίλυση στο μελλοντικό 8ο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Αντιπρότεινε, με δικό της 
σχέδιο συμφωνητικού («Συμφωνητικόν»), την κατοχύρωση των ανωτέρω2318

Τα επόμενα καθοδηγητικά όργανα του ΚΚΕ (4η ολομέλεια της κεντρικής επιτροπής 
του ΚΚΕ, στις 27-28 Σεπτεμβρίου 1935

. 

2319,  και 6ο συνέδριο του ΚΚΕ, το Δεκέμβριο 
19352320) εξέδωσαν επίσημα κείμενα ευθυγραμμισμένα στις απαιτήσεις του μετωπικού 
δόγματος. Κρίθηκε από τους κομμουνιστές ότι ο παραμερισμός του άμεσου μέτρου 
(τακτικού) υπέρ του έμμεσου (στρατηγικού) και η ανάληψη αποφασιστικών βημάτων έδειχνε 
την πεποίθηση για την ορθότητα της πολιτικής προς επίτευξη του στόχου, αποδείκνυε ότι η 
συμμαχία αντιμετωπιζόταν με σοβαρότητα και ότι ο τακτικός ελιγμός μπορούσε να αποφέρει 
καρπούς και για την προώθηση του στρατηγικού στόχου (πράγματι, ο στρατηγικός στόχος –ο 
σοσιαλισμός, με την προστασία της Σοβιετικής Ένωσης από τον κίνδυνο του πολέμου– 
εξυπηρετούνταν από τον τακτικό στόχο την επιβίωσης της αστικής δημοκρατίας και 
εξαφάνισης του φασισμού). Με την απόφαση του 6ου συνεδρίου επί του οργανωτικού, το 
ΚΚΕ εντελλόταν τη «συγχώνευση των κομμουνιστικών αγροτικών οργανώσεων με όλα τα 
υπάρχοντα αγροτικά κόμματα και τις άλλες αντιφασιστικές δημοκρατικές πολιτικές 
οργανώσεις στο χωριό σε ένα μαζικό και ενιαίο παναγροτικό κόμμα2321

                                                      
2317 Cf. έγγραφο Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) προς Ενωτική Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών, Νο 5877, 22-8-1935 (υπογραφή Ι. Καλομοίρης). 

». Το ζητούμενο ήταν 
η προσέγγιση του αγροτικού με τον εργατικό κόσμο, ο συντονισμός της δράσης κατά του 
φασισμού, η αποτροπή του πολέμου. Στην υιοθέτηση των νέων προτύπων, τολμηρή σε σχέση 
με τα ειωθότα, επανερχόταν το βασικό στοιχείο, στη λενινιστική προσέγγιση της τέχνης της 
επανάστασης –εκτός από τη λειτουργία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού–, της 
ισχυροποίησης του ιδεολογικού μετώπου στο εσωτερικό του κόμματος, Με αυτονόητη την 
ευθυγράμμιση στις κεντρικές υποδείξεις [καθοδήγηση], η αυτενέργεια του μέλους κατά την 
υλοποίηση των παραγράφων της ιδεολογίας και της κομματικής γραμμής δράσης στην 
καθημερινή πράξη ήταν η εγγύηση για το ζητούμενο, την εκπλήρωση των πολιτικών στόχων. 
Ο εφοδιασμός των μελών –κατεσπαρμένων στις νέες μετωπικές οργανώσεις υπαίθρου– με τις 
οδηγίες της κεντρικής καθοδήγησης και με την ιδεολογική γραμμή αποκαθιστούσε, σε 

2318 Cf. έγγραφο Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών (ΕΓΣΕ) προς Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Νο 301, 27-8-1935 (υπογραφή Κ. Λαζαρίδης). 
2319 Cf. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 15, 11-10-1935. Πέντε χρόνια αγώνες..., op. cit., pp. 
305-315. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 240-256. 
2320 Cf. Ριζοσπάστης, 1,2,16-1, 2-2-1936. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 2, 16-1-1936. Πέντε 
χρόνια αγώνες..., op. cit., pp. 374-391. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 279-329. 
2321 Cf. Ριζοσπάστης, 2-2-1936. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 3, 1-2-1936. ΚΚΕ. Επίσημα 
κείμενα, op. cit., t. 4, p. 305, «Απόφαση. Για τη συμμαχία της εργατικής τάξης με την αγροτιά 
και τους άλλους εργαζόμενους, κατά της εκμετάλλευσης και του φασισμού». 



περιπτώσεις όπως το ενιαίο μέτωπο, το συνεκτικό ιστό μεταξύ τους. Ήταν ένα θέμα προς 
προβληματισμό, αφ’ ετέρου, η απτή πραγματικότητα, η δεδομένη υποβαθμισμένη 
αναπαραγωγή της λενινιστικής θεωρίας της επανάστασης (το ζήτημα αναγόταν στην 
εκτίμηση κατά πόσον τα μέλη στην ύπαιθρο ήταν ικανά να διατηρήσουν την ιδεολογική 
αυτονομία τους).  

Στην καθημερινή πρακτική πολιτικής και κοινωνικής δράσης, αναπτύχθηκε 
προπαγάνδα με λεκτική επίθεση συμφιλίωσης και αλληλεγγύης προς κάθε κατεύθυνση. Στις 
12 Σεπτεμβρίου 1935, δήλωση υπέρ ενός δημοκρατικού αντιφασιστικού συνασπισμού 
συνοδεύθηκε από κάλεσμα σε κοινή εμφάνιση των δημοκρατικών κομμάτων εν όψει του 
δημοψηφίσματος για το πολιτειακό2322. Στις 16 Σεπτεμβρίου, απευθύνθηκαν εκκλήσεις προς 
κόμματα και στρατό για την υπεράσπιση της ειρήνης2323

Η οικοδόμηση μετώπου είχε ωριμάσει, παρ’ όλα αυτά, στις συνειδήσεις και 
δημιουργούσε δυναμική, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο επιτυχημένο αποτέλεσμα των εκλογών 
στις 26 Ιανουαρίου 1936

. Αυτές και άλλες παρεμφερείς 
ενέργειες έμειναν όλες χωρίς απτό αποτέλεσμα. Το ΚΚΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο 
κατάργησης της αβασίλευτης δημοκρατίας και πρότεινε τη συγκρότηση Πανελλαδικής 
Επιτροπής Αγώνα, χωρίς ανταπόκριση. Το πραξικόπημα Κονδύλη, στις 10 Οκτωβρίου 1935, 
κατέστησε επίκαιρες τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του κόμματος. Η προπαγάνδιση του 
μετώπου αναζήτησε ευρύτερα όρια και σε νέα αντιδικτατορική πρόταση συμπεριελήφθησαν 
οι λαϊκοί. Θετική αντίδραση των φιλελευθέρων για συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής δεν 
ολοκληρώθηκε. Με την επαναφορά της βασιλείας, στις 3 Νοεμβρίου 1935, ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση της αντιδημοκρατικής εκτροπής χωρίς ουσιαστική αντίσταση. 

2324

Σε σχέση με τους φιλελευθέρους, η χρεωκοπία του Βενιζέλου, στις 10 Οκτωβρίου 
1935 (αποδοχή της επανόδου του βασιλέα), δυσκόλευε τις συνεννοήσεις. Στις 19 
Φεβρουαρίου 1936, το κόμμα συμφώνησε να υποστηρίξει τους φιλελευθέρους στο 
κοινοβούλιο (σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα

. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Παλλαϊκού Μετώπου, με έντονη 
παρέμβαση στο επόμενο διάστημα, καθιερώθηκε ως κρίσιμη δύναμη. 

2325

Το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα θεωρήθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα διαβλητό 
για μία σειρά αιτίες, πολιτικές και ιδεολογικές, εκ των οποίων η ευκολότερα αντιληπτή –
νοηματικά, όχι πολιτικά όμως– ήταν η σχετική με τη μυστική σύναψή του. Η εκ των υστέρων 
διαρροή του περιεχομένου του συμφώνου εκ μέρους του ΚΚΕ, μετά την αποτυχία των 
επιτελικών σχεδιασμών του, θεωρήθηκε «... τραγικά επιπόλαιη, αν όχι εγκληματική, ενέργεια 
κατά της δημοκρατίας και υπέρ του φασιστικού ολοκληρωτισμού...», ενδεικτική των 
παλινδρομήσεων της πολιτικής των κομμουνιστών, οι οποίοι αντί να στηρίξουν την αστική 
δημοκρατία την κτύπησαν και επέσπευσαν το τέλος της

), λαμβάνοντας ως αντιπαροχή τη δέσμευση 
για πολιτικό εκδημοκρατισμό και οικονομικά φιλολαϊκά μέτρα. Οι φιλελεύθεροι 
υπαναχώρησαν και, δίδοντας ψήφο ανοχής στο Μεταξά για την πρωθυπουργία, επωμίσθηκαν 
βαρύτατη ευθύνη για τη δικτατορία.  

2326. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα ομόφωνα αρνήθηκε να συνυπογράψει το σύμφωνο Σοφιανόπουλου και 
ΚΚΕ –παρά τις πιέσεις του ΚΚΕ να συμμετάσχει στο μέτωπο–, διότι θα λειτουργούσε ως 
πρόκληση για ένταση του φασιστικού ρεύματος2327

                                                      
2322 Cf. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 14, 1-10-1935. Πέντε χρόνια αγώνες..., op. cit., pp. 
302-304. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, 223-228. 

. Με την ίδια αντίληψη και υιοθέτηση 
πολιτικής κατευνασμού, αγωνίσθηκε να πείσει τους συνδικαλιστές για αναστολή της 
απεργίας της 5ης Αυγούστου 1936. Βρήκε ανταπόκριση στους ηγέτες της ενιαίας Γενικής 

2323 Cf. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 14, 1-10-1935. Πέντε χρόνια αγώνες..., , op. cit., pp. 
345-348. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 229-235. 
2324 Cf. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νο 4, 16-2-1936. 
2325 Cf. Ριζοσπάστης, 3-4-1936. ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, op. cit., t. 4, pp. 342-343. 
2326 Cf. Σωμερίτης, Η μεγάλη καμπή..., op. cit., pp. 144-145. 
2327 Ibid., p. 146. 



Συνομοσπονδίας Εργατών, Γ. Λάσκαρη και Ι. Καλομοίρη, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν, 
την τελευταία στιγμή, να ανατρέψουν ειλημμένες αποφάσεις2328

Μετά την επιβολή δικτατορίας, το ΚΚΕ επιδίωξε τη δημιουργία μετώπου λαϊκών 
δυνάμεων. Δήλωσε ότι «… απευθύνεται ξανά στα κόμματα που αντιπολιτεύονται το Μεταξά, 
στις λαϊκές οργανώσεις και στον ελληνικό λαό, και τους καλεί στη συγκρότηση του λαϊκού 
μετώπου και στον κοινό αγώνα

. 

2329

 
».  

 
6.3. Αντίσταση, απελευθέρωση, λαοκρατία. 
 
 
Στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι κάτοικοι, μετά την εμφάνιση των γερμανικών 

δυνάμεων, ενημερώθηκαν για το  καθεστώς κατο χής και τις νέες διατάξεις εν ισχύι. Οι 
έκτακτες στρατιωτικές εξουσίες και αρμοδιότητες των κατακτητών, οι ποινές για παραβίαση 
της στρατιωτικής νομοθεσίας, το αυθαίρετο δικαίωμα της στρατιωτικής διοίκησης να 
κηρύσσει μία περιοχή «πεδίο επιχειρήσεων», με όλα τα εγκληματικά επακόλουθα, 
προξένησαν αλγεινή εντύπωση για την έλλειψη ανθρωπιάς2330. Οι Έλληνες συνομιλητές των 
Γερμανών στις διπλωματικές, οικονομικές, στρατιωτικές, αστυνομικές υπηρεσίες δεν 
διέθεταν περιθώριο για τήρηση εθνικής πολιτικής. Στην ύπαιθρο, κυριάρχησε το αίσθημα της 
αβεβαιότητας, η ανασφάλεια2331

Το κίνημα εθνικής αντίστασης δέχθηκε μαζική ανταπόκριση από τους χωρικούς. 
Στην περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
προσχώρησε το 1942 στο ΕΑΜ. Τον Απρίλιο 1943, ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ (αντιστασιακή 
οργάνωση νεολαίας) Πυλαίας. Παράλληλα δραστηριοποιούνταν τμήμα του εφεδρικού ΕΛΑΣ 
(εθνικός απελευθερωτικός στρατός)

.  

2332. Πολλοί χωρικοί στρατολογήθηκαν στον ΕΛΑΣ. Στα 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης, εγκαταστάθηκαν βάσεις ανταρτών στο Λειβάδι (έδρα του 
τάγματος Χορτιάτη του ΕΛΑΣ), στην Περιστερά. Σε μία περίπτωση, ο Κώστας Τσολάκης, 
γεννηθείς το 1923 στην Επανωμή, κάτοικος Περαίας, διαμένων με συγγενείς στην περιοχή 
Γιαννιτσών (απομακρύνθηκε όταν ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε), κατευθύνθηκε –υπό 
αδιευκρίνιστες συνθήκες– στο βουνό. Συμμετείχε σε ομάδες κρούσης, διακριθείς στις 
επιχειρήσεις για την τολμηρότητα. Ο Αργύρης Μπάρας, γεννηθείς το 1924 στα Βασιλικά, 
ήταν τοποθετημένος στην ΟΠΛΑ (Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών). Οργάνωσε 
την απαγωγή Γερμανού αξιωματικού επικεφαλής συνεργατών στην περιοχή2333

                                                      
2328 Ibid. Ο Σωμερίτης επέμενε στην ορθότητα της πολιτικής του κόμματός του ακόμη και 
μεταγενέστερα (ibid.), όταν, από την ιστορική άποψη, είχε πλέον εκτιμηθεί αρνητικά η αξία 
της τακτικής κατευνασμού έναντι του φασισμού. 

. Ορισμένοι 
μαχητές έπεσαν στον αγώνα κατά των Γερμανών και ταγμάτων ασφαλείας. Ο Κώστας 
Γαβριηλίδης εκλέχθηκε «εθνοσύμβουλος του λαού Κιλκίς» στο Εθνικό Συμβούλιο των 
Κορυσχάδων, το Μάιο 1944 και επίτροπος γεωργίας στην επιτροπή εθνικής απελευθέρωσης 

2329 Cf. Ριζοσπάστης, 15-3-1937. 
2330 Cf. Σταυρούλα Βαφειάδου - Μαρία Γεωργίου - Μαρία Δελήμπαλτα - Ασημένια 
Ιωαννίδου, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές συνθήκες: τοπικές 
προσεγγίσεις, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2005, passim (στην εν λόγω έρευνα, που είχε αποτελέσει 
μελέτη περίπτωσης των περιοχών Διδυμοτείχου, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Ελασσόνας και Κρήτης, κατέθεσαν προφορικές μαρτυρίες οι Ζωή Αγγελίδου-Τσιφτσή, 
Ευανθία Γκαλίτσιου, Ευγενία Γκουντινάκη, Γεώργιος Κοτρώτσιος, Κωνσταντίνος 
Λαμπριανίδης, Σωτήριος Λασπίδης, Παρθένα Μολοχίδου, Φωτεινή Πυργιωτάκη, Πασχάλης 
Τσιφτσής, Ιωάννης Φανουράκης). 
2331 Ibid. 
2332 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
2333 Cf. Αργύρης Μπάρας, συζητήσεις. 



(ΠΕΕΑ)2334. Ο αγροτιστής Αθ. Τανούλας από τον Τρίλοφο, οργανωμένος στο εθνικό 
απελευθερωτικό μέτωπο (ΕΑΜ) από το 1942, μετέβη εκεί, τον Απρίλιο 1944 (με την 
οικογένειά του –γυναίκα και μωρό–) και έλαβε μέρος σε συσκέψεις πρώην βουλευτών2335. 
Εκλέχθηκε εθνοσύμβουλος περιοχής Θεσσαλονίκης. Ο αγρότης Μ. Σινάκος από την 
Επανωμή και ο γιατρός Λ. Καραμαούνας από το Ρύσιον έλαβαν αυτοδικαίως, ως πρώην 
βουλευτές, την ιδιότητα του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου2336

Οι κατοχικές δυνάμεις και οι ντόπιοι συνεργάτες απάντησαν με ακρότητες. Στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης, μπλόκο [περικύκλωση] των Γερμανών στην Πυλαία, το φθινόπωρο 
του 1943, απέφερε, καθ’ υπόδειξη συνεργατών, περί τις 100 συλλήψεις. Φυλακίσθηκαν στην 
πόλη, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, και θανατώθηκαν ή στάλθηκαν σε στρατόπεδα 
εργασίας

. 

2337. Στις 26 Ιουλίου 1944, δυνάμεις κατοχής και συνεργάτες περικύκλωσαν το 
Ασβεστοχώρι και συνέλαβαν και εκτέλεσαν 19 πατριώτες. Προ του τέλους της γερμανικής 
κατοχής, συνέβη, στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, το ολοκαύτωμα του χωριού Χορτιάτη. Άνδρες 
των ταγμάτων ασφαλείας, συνοδοί γερμανικής φάλαγγας, συγκέντρωσαν τους κατοίκους, 
πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν 147 άτομα. Παγιδευμένοι σε δύο φούρνους, βαλλόμενοι 
από πολυβόλα, οι μισοί κάηκαν ζωντανοί. «Υπήρξαν μερικοί Γερμανοί που ’διωχναν τα 
μικρά παιδιά απ’ ανάμεσα στο πλήθος. Αλλά οι ταγματασφαλίτες τα ξαναμάζευαν και τα 
έφερναν με τους μεγάλους». «Ήμουν βουτηγμένη στο αίμα... Πέρασε αρκετή ώρα και όταν 
πια διαπίστωσα πως δεν υπήρχε γύρω μου ψυχή ζωντανή,  σηκώνομαι και προχωράω μέσα 
στο σούρουπο, δίχως να ξέρω πού πάω. Λίγα βήματα πιο πέρα συνάντησα ένα Γερμανό. 
Πέφτω κάτω.  Εκείνος έρχεται κοντά μου,  με παίρνει από το χέρι και με πάει πίσω από μια 
μεγάλη κοτρόνα. Με κάνει νόημα να σωπάσω και να μην κουνηθώ από κει, γιατί άλλοι 
[άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας] μπορεί να με σκοτώσουν, αν με δουν»2338

Όταν, στη μεταπελευθερωτική φάση, οι διαφορές αντιλήψεων και συμφερόντων 
κατέσπειραν διχογνωμία στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις συμμάχους στην εθνική 
αντίσταση, καταδιώχθηκαν από τους κομμουνιστές, κατά τη σύγκρουση στα δεκεμβριανά 
1944, πρώην συνεργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ο αγροτιστής Αθ. Τανούλας, μέλος της 
εθνοσυνέλευσης των Κορυσχάδων του Μαΐου 1944, τοποθετηθείς κατά του ΚΚΕ και 
καταζητούμενος από την οργάνωση λαϊκής ασφάλειας (ΟΠΛΑ) στη διάρκεια των 
εχθροπραξιών κρύφτηκε, με την οικογένειά του, στην Αθήνα. Επέστρεψε στο χωριό του, 
Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας το Φεβρουάριο 1945

. 

2339

 
. 

Στην περίπτωση της περιοχής Ανθεμούντος οι χωρικοί διεξήγαν τη δική τους 
αντίσταση, ευρισκόμενοι στην επίφοβη θέση διαβίωσης μέσα σε ευαίσθητη στρατιωτική 
ζώνη.  

Το αεροδρόμιο του Σέδες, το οποίο ήταν από το 1941 έδρα αεροπλάνων Γιούνκερς 
(Στούκας), διέθετε πλήρη υποδομή. Ο αεροδιάδρομος, τα κτίρια, υπόστεγα αεροπλάνων, 
                                                      
2334 Cf. Ελευθερία (Θεσσαλονίκη), 9-5-1944, p. 1 (η εν λόγω αντιστασιακή εφημερίδα 
εκδιδόταν, υπό μυθιστορηματικές συνθήκες, σε ανθόκηπο στην περιοχή Ξηροκρήνης 
Θεσσαλονίκης, cf. Γιώργος Αναστασιάδης, H Θεσσαλονίκη των εφημερίδων, Έκφραση, 
Θεσσαλονίκη 1994, p. 76). 
2335 Cf. Άρτεμις σύζυγος Αθανάσιου Τανούλα (1907-2006), μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, 
24-5-2002. 
2336 Οι υπόλοιποι «αντιπρόσωποι του λαού Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Συμβούλιο» ήταν οι 
Δημήτριος Μπαλάσκας, Λεωνίδας Στρίγκος, Δημήτριος Μαραγκός, Μάρκος Βαφειάδης, 
Στέφανος Λώλος, Νίκος Δηλαβέρης ή Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Καφταντζής, Δημήτριος 
Σταυρίδης, Μιχαήλ Σταματίου, Νίκος Παπαδημητρίου. Από την περιοχή Θεσσαλονίκης 
εκλέχθηκαν επίσης εθνοσύμβουλος Πολυγύρου ο Πέτρος Καρακούσης, Αρναίας ο Α. 
Μάρκου, Λαγκαδά ο Χρυσάφης Χρυσάφης, Κατερίνης ο Ιωάννης Λεβίδης, άλλοι ως 
εκπρόσωποι της Βέροιας, Νάουσας, Έδεσσας, Νιγρίτας, cf. Ελευθερία, loc. cit. Εθνικό 
Συμβούλιο (Κορυσχάδες 14-27 Μάη 1944), Βασιλόπουλος, Αθήνα 1988, passim. 
2337 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2338 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2339 Cf. Άρτεμις Τανούλα, συνέντευξη, op. cit. 



παραπήγματα, περίφραξη, φυλάκια, οχύρωση, πολυβολεία και φωλεές αντιαεροπορικών 
όπλων, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, σύστημα φωτισμού και 
θέρμανσης, καλωδιώσεις, ήταν στοιχεία τα οποία συνδέονταν με το εξωτερικό δίκτυο 
συγκοινωνιών (αμαξιτές οδοί, γέφυρες, σιδηροδρομική γραμμή Ντεκωβίλ) και επικοινωνιών 
(καλωδιακές γραμμές τηλεφώνου και τηλεγράφου), με κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις 
στρατιωτικών ομάδων στα πέριξ για την προστασία της πολεμικής μηχανής. Η στρατιωτική 
σπουδαιότητα του μέρους το καθιστούσε στόχο επιδρομής ή σαμποτάζ. Ως εκ τούτου, οι 
βομβαρδισμοί από τα συμμαχικά αεροπλάνα της ΡΑΦ αποτέλεσαν μέρος της ζωής των 
κατοίκων κατά τα επόμενα χρόνια. Άμαχοι κατέφυγαν σε άλλα χωριά εκτός βολής. 

Γερμανοί μηχανικοί και εργάτες του αεροδρομίου, μετά από συμμαχικό βομβαρδισμό 
διεσπάρησαν, προληπτικά, στους Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός] σε σκηνές και σπίτια. 
Συνέρρευσαν στο χωριό, το 1941, 300 Γερμανοί και εργάτες άλλων εθνοτήτων, Τσέχοι, 
Ούγγροι, Κροάτες, Σέρβοι. Είχαν επιτάξει τα κυριώτερα οικήματα. Επισκεύαζαν κατά την 
ημέρα τις μηχανές στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια επέστρεφαν στο χωριό για κατάλυμα. 
Το κτίσμα του σχολείου καταλήφθηκε από τους στρατιώτες και η διδασκαλία ανεστάλη. Το 
1942, τα παιδιά μετέφεραν τα θρανία της πρώτης και δευτέρας τάξης στην εκκλησία, της 
τρίτης και τετάρτης στο κοινοτικό κατάστημα, της πέμπτης και έκτης σε παλιό κτίσμα, για 
επανέναρξη των μαθημάτων. 

Στους Ταγαράδες, Γερμανοί στρατιώτες ήταν μονίμως στρατοπεδευμένοι στα 
χωράφια της ζώνης αντίκρυ στο αεροδρόμιο, για να φυλάσσουν εκείνη την πλευρά των 
εγκαταστάσεων. Στο Νέον Ρύσιον, επιτελέσθηκαν το 1941 οχυρωματικά έργα σε θέσεις του 
χωριού. 

Οι Γερμανοί δεν ασκούσαν ιδιαίτερη καταπίεση στους κατοίκους εάν δεν έβρισκαν 
αντίσταση. Φάνταζαν, στην κρίση κάποιων χωρικών, επίφοβοι. Στον Τρίλοφο, μέσ’ στο 
καταχείμωνο, γυμνοί ως τη μέση, πλένονταν το πρωί στη βρύση του χωριού. Ο μπαρμπα-
Στέργιος, γέρος του χωριού, επιδείκνυε δουλικότητα. «Είναι κατακτητές, μη τους αγριεύετε, 
... αλλοίμονο, θα μας σκοτώσουν όλους». Κάποιοι στρατιώτες ήταν προκλητικοί. Εάν τα 
σκυλιά γαύγιζαν, εξερεθίζονταν, έβγαζαν αμέσως από τη θήκη το περίστροφο2340

Κατά την εισαγωγή της αγροτικής ζωής δια της βίας σε ένα κύκλο αίματος, όπου η 
ανθρώπινη ζωή απώλεσε την αξία, τέθηκε το κάθε πρόσωπο ενώπιον του χρέους συμμετοχής 
στην αντίσταση του έθνους εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Η προσχώρηση ήταν μαζική. 
Η γεωγραφική θέση των χωριών στην ανοιχτή κοιλάδα υπέδειξε τον τρόπο συμμετοχής στον 
εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, με υλική συνδρομή περισσότερο –αντί της στελέχωσης με 
ανθρώπινο δυναμικό–, με στήριξη της επιμελητείας των ανταρτικών σωμάτων. Όταν Εβραίοι 
αστοί ζήτησαν βοήθεια (με αντίτιμο –χρήμα–), αποφασίσθηκε, μετά από εκτίμηση της 
κατάστασης (η πεδινή έκταση δεν προσφερόταν για απόκρυψη), να τους στείλουν στο 
Χορτιάτη, στο βουνό (δωρεάν)

. 

2341

Επί κατοχής, τα κρατικά μέτρα επιτήρησης της ζωής στην ύπαιθρο, σε μία κοινωνία 
ευρισκόμενη υπό πολιορκία, αποτελούσαν επανάληψη απαγορεύσεων που ίσχυαν επί 
δικτατορίας Μεταξά, με εισαγωγή και νέων. Ήδη εξαρχής, το 1941, αφού σημειώθηκαν στην 
περιφέρεια Θεσσαλονίκης αδικήματα κατά του στρατού κατοχής, ενημερώθηκαν οι πρόεδροι 
των κοινοτήτων ότι ήταν οι ίδιοι προσωπικώς υπεύθυνοι για ο,τιδήποτε συνέβαινε στα χωριά 
τους, όπως τραυματισμοί ή φόνοι στρατιωτών, κοπή τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών γραμμών, 
καταστροφή μέσων συγκοινωνίας, οδών, γεφυρών. Όφειλαν να ειδοποιήσουν πάραυτα τις 
γερμανικές αρχές μέσω τηλεφώνου. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, θα αποστελλόταν ειδικός 

. Η διαμόρφωση της καθημερινής πάλης ήταν παράλληλη 
προς την οικονομική δραστηριότητα των χωρικών (των περισσότερων από αυτούς) για την 
επιβίωση, η οποία εμφανιζόταν να συνεχίζεται, έστω με προσκόμματα, σε όλους τους τομείς 
της παραγωγής. Για ορισμένες οικογένειες, οι οποίες μέτρησαν διώξεις και ανθρώπινες 
απώλειες, η ζωή δεν επρόκειτο να είναι ποτέ ξανά ίδια. 

                                                      
2340 Ibid. Σε μία περίπτωση, την άνοιξη του 1942, έπαιζαν ποδόσφαιρο με Έλληνες, στην 
Περαία, και κατηύθυναν τη μπάλλα ώστε να κτυπήσει τη σύζυγο του Αθ. Τανούλα στο 
πρόσωπο. Άλλοι ήταν πονετικοί, την είδαν έγκυο και τη βοήθησαν (ibid.). 
2341 Για την εξόντωση των Εβραίων από τους φασίστες, επί γερμανικής κατοχής, cf. 
Μαργαρίτης, Ανεπιθύμητοι..., op. cit., pp. 49-67. 



ταχυδρόμος, έφιππος ή πεζός. Ήταν υποχρεωμένη η κάθε κοινότητα, μόνη, να 
αποκαταστήσει τη ζημία με προσωπική εργασία των κατοίκων2342.  Στο  κάθε μέρος ίσχυσε 
απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ. Επιβλήθηκε αναστολή του δικαιώματος να 
συναθροίζονται οι χωρικοί στο ίδιο μέρος –δημόσιο ή ιδιωτικό– μετά από προηγούμενη 
συνεννόηση, με σκοπό την έκφραση γνώμης, τη διαδήλωση φρονημάτων ή αιτημάτων, την 
ανταλλαγή απόψεων, τη λήψη από κοινού αποφάσεων και την κοινή ενέργεια. Οι κάτοικοι 
δεν μπορούσαν να συναντηθούν στους υπαίθριους χώρους και να συζητήσουν (συνάθροιση 
πάνω από τρία άτομα θεωρούνταν συγκέντρωση). Η γνωστοποίηση γεγονότων θεωρούνταν 
διασπορά ψευδών ειδήσεων, πράξη κολάσιμη. Ούτε μπορούσαν να ακούσουν τα νέα στο 
ραδιόφωνο. Οι συσκευές, με διαταγή του «ενταύθα κυρίου Φέλντκομμαντάντ 
[διοικητής]»2343, παραδόθηκαν από τους κατοίκους στις αρχές μέχρι τη διο ρία της 8ης 
Οκτωβρίου 1941, καταρτίσθηκε κατάλογος εμφαίνων τους ιδιοκτήτες, τη μάρκα ραδιοφώνου 
και τον αριθμό λυχνιών2344 και το υλικό αποθηκεύθηκε προς φύλαξη σε ξηρό χώρο. Στη Νέα 
Ραιδεστό, έγινε παράδοση δύο ραδιοφώνων, που ανήκαν σε δημότες, στην Κράις 
Κομαντατούρ. Τον Αύγουστο 1941, αποσαφηνίσθηκε ότι οι Γερμανοί στρατιώτες είχαν την 
ελευθερία για άμεση και άνευ διακρίσεως χρήση των ό πλων κατά ατό μων πο υ θα το υς 
απειλούσαν ή θα διέπρατταν άλλες προσβλητικές ενέργειες2345. Το Σεπτέμβριο 1941 
τοιχοκολλήθηκε διαταγή, σύμφωνα με την οποία οι χωρικοί όφειλαν να καταγγείλουν όσους 
κατείχαν παρανόμως όπλα και εκρηκτικά, επίσης εκείνους που περιέθαλπαν αποδράσαντες 
Άγγλους αιχμαλώτους πολέμου. Διευκρινιζόταν, σε εγκύκλιο, ο τρόπος καταγγελίας και οι 
ποινές σε περίπτωση ανυπακοής. Παραδόξως εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση καταγγελίας 
[κατάδοση] οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ατόμων που παραβίαζαν τις διαταγές2346. Άλλη 
εντολή, που έφερε την υπογραφή του κουίσλιγκ [συνεργάτης των Γερμανών, δοσίλογος] 
υπουργού εσωτερικών Π. Δεμέστιχα, αναφερόταν στις πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες 
συνεπάγονταν ποινές βαρύτατες μέχρις και της εσχάτης τούτων. Για την τιμωρία των 
πράξεων που στρέφονταν κατά της τάξεως, αντεθνικού χαρακτήρος, και εκτελούνταν από 
ολίγους ταραχοποιούς, προβλεπόταν η ποινή του θανάτου2347. Οι διαδικασίες ήταν 
συνοπτικές, με παραπομπή του κατηγορουμένου όχι σε δικαστήριο αλλά καταδίκη από 
στρατοδικείο. Οι κάτοικοι εντέλλονταν να φέρονται φιλικά προς τους Γερμανούς. Όλες οι 
διαταγές όφειλαν να τοιχοκολλούνται στο κοινοτικό κατάστημα και να αναγιγνώσκονται στις 
εκκλησίες2348

                                                      
2342 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 75100, Προς Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Θεσσαλονίκη 
30-9-1941, υπογραφή: Υπουργός Γεν. Διοικητής (αντ’ αυτού διευθυντής Π. Σταθακόπουλος), 
1 p. 

. Το Μάρτιο 1942, ενημερώθηκε η κοινότητα Θέρμης για το περιεχόμενο των 

2343 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 64823, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 29-9-1941, υπογραφή: 
Υπουργός Γεν. Διοικητής Ν. Ραγκαβής, 1 p. 
2344 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1941, Τηλεγράφημα Νομαρχίας Νομάρχης 
επάρχης προς Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, 2-10-1941. 
2345 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 40018, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 22-8-1941, υπογραφή: 
Υπουργός Γεν. Διοικητής Π. Ραγκαβής, 1 p. 
2346 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 58614, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 11-9-1941, υπογραφή: 
Υπουργός Γεν. Διοικητής Αν. Ταβουλάρης, 1 p. 
2347 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 58098, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 16-9-1941, υπογραφή: 
Υπουργός Γεν. Διοικητής (αντ’ αυτού διευθυντής Π. Σταθακόπουλος), 1 p. 
2348 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 75100, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Θεσσαλονίκη 30-9-1941, υπογραφή: Υπουργός Γεν. 
Διοικητής (αντ’ αυτού διευθυντής Π. Σταθακόπουλος), 1 p. 



διαταγών των σχετικών με βλάβες που θα επιφέρονταν στα μηχανήματα και εργαλεία. 
Προβλέπονταν, όπως πάντα, τιμωρίες2349

Την άνοιξη 1943, υπήρξε γενίκευση της εθνικής αντίστασης. Όλοι οι κάτοικοι των 
χωριών Νέα Ραιδεστός και Νέον Ρύσιον προσχώρησαν στο ΕΑΜ

. 

2350. Στο χωριό Ταγαράδες, 
η προ σέλευση αφο ρούσε στο  ήμισυ του πληθυσμο ύ.  Για μία ενδεικτική μνημό νευση 
προσώπων, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Σταύρου και της Παρθένας, γεννηθείς το 
1924, ήταν επικεφαλής της αντιστασιακής οργάνωσης νεολαίας (ΕΠΟΝ) Τριαδίου, ο 
Γεώργιος Αρβανίτης επικεφαλής της ΕΠΟΝ Θέρμης. Ο Μιχαήλ Σανίδας γεννηθείς το 1923, 
οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ Θέρμης το 1943 και την ίδια χρονιά στο εθνικό απελευθερωτικό 
μέτωπο (ΕΑΜ) και στο ΚΚΕ2351. Ο Κωνσταντίνος Κεφαλέλης, γεννηθείς το 1924 στους 
Ταγαράδες, προσχωρήσας στην αντίσταση εγκλείσθηκε επί ένα χρόνο στις φυλακές του Γεντί 
Κουλέ στη Θεσσαλονίκη2352. Ο κοινοτάρχης Νέας Ραιδεστού Θεόδωρος Μίξιος, 
δημοκρατικός, μέλος του ΕΑΜ, ομιλών τη γερμανική, κατόρθωνε να αποσοβεί δυσάρεστες 
καταστάσεις με τους Γερμανούς2353. Ο Δημήτριος Μίξιος του Ευστρατίου, γεννηθείς το 1926, 
οργανώθηκε το 1942 στην ΕΠΟΝ, ομοίως ο Γεώργιος Μίξιος του Ευστρατίου (αδελφός του 
κοινοτάρχη Θεόδωρου Μίξιου)2354

Γνωστοποιήθηκαν στους χωρικούς οι προβλεπόμενες ποινές. Για πράξεις βίας κατά 
του γερμανικού στρατού, για σαμποτάζ, η ποινή ήταν θάνατος, για απεργία ή παρότρυνση 
άλλων προς κατάπαυση της εργασίας ήταν ειρκτή ή φυλάκιση. Απαγορεύονταν οι δημόσιες 
συγκεντρώσεις, η συμμετοχή σε ενώσεις μη εγκεκριμένες. Οι διαδηλώσεις κατά του Ράιχ, 
βίαιες εκφράσεις μίσους ή προσβλητικές φράσεις, δημοσίευση ή μεταβίβαση ειδήσεων 
επιβλαβών στο Ράιχ, επέσυραν σε βαριές περιπτώσεις την εσχάτη. Για μοίρασμα 
προκηρύξεων ή τοιχοκολλήματα, ομοίως (τιμωρούνταν όσοι επίσης έλαβαν γνώση της 
ύπαρξης προκηρύξεων και δεν το κατήγγειλαν στις αρχές κατοχής). Ήταν κολάσιμη 
οιαδήποτε σχέση με αιχμαλώτους πολέμου ή πολιτικούς αιχμαλώτους

.  

2355

                                                      
2349 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Ferordnungsblatt des Befehlshabers Saloniki - Ägäis, Nr. 1, 
1. März 1942 (σφραγίδα κοινοποίησης του φύλλου στον πρόεδρο Θέρμης). 

. Ενημερώθηκε η 
κοινότητα Θέρμης ότι, βάσει διαταγής του Φύρερ [Αδόλφος Χίτλερ], προσφερόταν άρση της 

2350 Cf. Μίξιος, op. cit., πληροφορίες. Τσιβιτόπουλος, op. cit., πληροφορίες. 
2351 Ο Σανίδας, από τα Βοδενά περιοχής Στενημάχου Βουλγαρίας, ήλθε στην Ελλάδα σε 
ηλικία 7  μηνών.  Η μητέρα Φανή με τη μικρή κό ρη Άννα και το βρέφος μετέβησαν στην 
Ελλάδα μερικούς μήνες μετά τον πατέρα της οικογένειας, Γεώργιο, ο οποίος είχε φύγει, όπως 
αναφέραμε, λόγω του πραξικοπήματος –όχι της συνθήκης ανταλλαγής πληθυσμών– (για τα 
γεγονότα και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις στην εν λόγω περιοχή, cf. Κωνσταντίνος 
Βακαλόπουλος, Οι Έλληνες της νότιας Βουλγαρίας και των παραλίων του Ευξείνου Πόντου, 
Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2007, pp. 249-270). Το παιδί παρακολούθησε το σχολείο μέχρι την 
πέμπτη τάξη, ενώ δούλευε στο μπαξέ, και στη συνέχεια απασχολήθηκε ως ημερομίσθιος στη 
Γεωργική Σχολή του πανεπιστημίου. Στη διάρκεια της κατοχής, αναμείχθηκε ενεργά στο 
κίνημα αντίστασης. Ήταν στη λαϊκή πολιτοφυλακή το 1944 (cf. Σανίδας, συνέντευξη, op. 
cit.). 
2352 Ο Κεφαλέλης είχε γονείς Μικρασιάτες, τους Παράσχο (1878-1928) και Ουρανία Κρασσά. 
Ο Παράσχος είχε σπουδάσει γεωπονία στη Γαλλία και, στους Ταγαράδες, έλαβε τη χρήση 
100 στρεμμάτων στον κάμπο για σπορά σίτου. Ήταν φιλελεύθερος (ο υπουργός γεωργίας 
Παπαναστασίου βάφτισε το 1927 το δεύτερο γιο, Νικόλαο). Στη διανομή του 1932, η 
οικογένεια έλαβε 32 στρέμματα. Ο Κωνσταντίνος τελείωσε το δημοτικό σχολείο στους 
Ταγαράδες και ασχολήθηκε με αγροτικές εργασίες (Άννα Κεφαλέλη, πληροφορίες). 
2353 Ο Μίξιος, παλαιότερα, ήταν χωροφύλακας στη Θράκη, λιποτάκτης και εν συνεχεία 
εργάτης στη Γερμανία επί διετία, όπου εξέμαθε τη γλώσσα. Ήταν κοινοτάρχης επί 
λαοκρατίας ΕΑΜ και μετά (πληροφορίες Νίκος Χριστοφόρου [γεν. 1938], Δημήτριος 
Πολίτης [γεν. 1931]). 
2354 Μίξιος, πληροφορίες, op. cit. 
2355 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 43923, Προς Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 14-4-1943 (κοινοποίηση γερμανικών διαταγών από 25-2-1943). 



ποινικής δίωξης (αμνήστευση) για τα μέλη εξοπλισμένων (ανταρτικών) ελληνικών 
συμμοριών που θα παρουσιάζονταν εθελουσίως στις αρχές και θα παρέδιδαν τα όπλα2356. Ένα 
μήνα αργότερα, άρχισαν οι μεγάλες γερμανοϊταλικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον 
των ανταρτικών σωμάτων στα βουνά, κατά τις οποίες σημειώθηκαν στην ύπαιθρο φασιστικές 
φρικαλεότητες εις βάρος των αμάχων. Έφθαναν στα χωριά τα νέα για τις διώξεις που 
οργάνωναν οι Γερμανοί εναντίον των Εβραίων της περιοχής, για τη συγκέντρωση και 
αποστολή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη2357

Στη Θεσσαλονίκη, ο ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος δόκτωρ Μαξ Μέρτεν 
εξέδωσε διαταγή, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονταν οι υποχρεώσεις προς υπηρεσία 
[υποχρεωτική, μη αμειβόμενη αγγαρεία], οι οποίες επιβάλλονταν στους αγρότες της 
περιφέρειας από τις αρμόδιες αρχές κατοχής

,  επίσης για τη συνεργασία 
των αρχών κατοχής με τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας και λοιπούς Έλληνες δοσιλόγους. 

2358. Τέθηκε ως καθήκον η φρούρηση των 
τηλεφωνικών και τηλεγραφικών καλωδίων από τους άρρενες ηλικίας 22-55  ετών, με 2 ή 3 
συνεργεία ημερησίως, μέρα και νύχτα, εκ περιτροπής, με ευθύνη των κοινοταρχών και τη 
συνδρομή της χωροφυλακής2359

Το φθινόπωρο 1943, η γερμανική διοίκηση, ενώπιον των κινήσεων απείθειας που 
αντιμετώπιζε, επανέλαβε την αποστολή εγκυκλίου στα χωριά με απειλές ότι η απεργία 
τιμωρούνταν με ειρκτή, φυλάκιση ή αποστολή σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, 
ενδεχομένως με θάνατο

. 

2360

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, οι χωρικοί, με δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας με το όρος 
Χορτιάτη, είδαν πυκνούς καπνούς στη μεριά όπου βρισκόταν το χωριό Χορτιάτης. Διαδόθηκε 
αγωνιωδώς η είδηση του εμπρησμού των σπιτιών, από Γερμανούς και άνδρες των ταγμάτων 
ασφαλείας, και της μαζικής εκτέλεσης γυναικών και παιδιών. 

. 

Η επιβίωση πολλών χωρικών, στις συνθήκες πολέμου και κατοχής, ήταν επισφαλής. 
Εξαρχής, μετά την εγκατάσταση στρατιωτικής μονάδας στην περιοχή αεροδρομίου, 
γνωστοποιήθηκε ότι οι αξιωματικοί και οπλίτες του στρατού κατοχής δεν είχαν το δικαίωμα 
να αγοράζουν τρόφιμα, εφόσον όλα χορηγούνταν από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία2361

                                                      
2356 Ibid., Διάταξις της 30 Απριλίου 1943, p. 6. 

. 
Η διάταξη ποτέ δεν τηρήθηκε, αντιθέτως η κατάσταση εξελίχθηκε σε αρπαγή. Στα χωριά της 
περιοχής αεροδρομίου Σέδες, διερχόμενοι στρατιώτες καλούσαν τους αγρότες να χορηγήσουν 
ή να μαγειρέψουν τρόφιμα. Στην προτίμησή τους ήταν τα αυγά, επίσης το πλιγούρι 
(σπασμένοι σπόροι σιταριού) και ο τραχανάς (πλιγούρι βρασμένο με γάλα). Περιφερόμενοι 
στα ποτιστικά χωράφια, στους μπαξέδες και οπωρώνες, διάλεγαν λαχανικά και φρούτα της 
αρεσκείας τους για κατανάλωση. Στους αμπελώνες, ρήμαζαν τα σταφύλια. Το καλοκαίρι του 

2357 Σχετικά στοιχεία για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης cf. Minna Rozen, “Jews and 
Greeks Remember Their Past: The Political Career of Tzevi Koretz (1933-43)”, Jewish Social 
Studies. History, Culture and Society, 12, No 1, Fall 2005, pp. 116-166. 
2358 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 61182, Προς Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 16-4-1943 (κοινοποίηση διαταγής 28-3-1943 με υπογραφή: Dr. Merten, 
Kriegsverwaltungsgerat [σύμβουλος στρατιωτικής διοίκησης]). Για την πολύκροτη υπόθεση 
Μέρτεν (εγκληματίας πολέμου, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε σε δίκη), cf. 
Σούζαν-Σοφία Σπηλιώτη, «Μια υπόθεση της πολιτικής και όχι της δικαιοσύνης. Η δίκη του 
Μέρτεν 1957-1959 και οι ελληνογερμανικές σχέσεις», Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή, 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1998, pp. 29-41. 
2359 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις 
Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 78891, Προς Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 14-7-1943, υπογραφή: Υπουργός Γεν. Διοικητής Αν. Ταβουλάρης, 1 p. 
2360 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Στρατιωτικός Διοικητής Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, εγκύκλιος 
Νο 28530, Προς Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 15-10-1943, 
1 p. 
2361 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 75100, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Θεσσαλονίκη 30-9-1941, υπογραφή: Υπουργός Γεν. 
Διοικητής (αντ’ αυτού διευθυντής Π. Σταθακόπουλος), 1 p. 



1943, σε επιστολή διαμαρτυρίας των χωρικών, η οποία επιδόθηκε στη διοίκηση του 
αεροδρομίου, αναφερόταν ότι οι αυθαιρεσίες οδηγούσαν τις αγροτικές οικογένειες στην 
πείνα. Διατυπωνόταν στο χαρτί η ταυτόχρονη πρόταση παραχώρησης μεγάλου μέρους της 
παραγωγής στο στρατό κατοχής για να περισωθεί η υπόλοιπη ποσότητα2362

Η ελληνική αρχή ζήτησε να κατατεθούν από την κάθε κοινότητα λίστες με τις 
δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονταν οι χωρικοί προς όφελος του στρατού κατοχής, και με τις 
αποζημιώσεις που οφείλονταν για τη στέγαση των γερμανικών και ιταλικών αρχών

. 

2363

Διατάχθηκε η υποχρεωτική παράδοση προϊόντων στους Γερμανούς. Τον Οκτώβριο 
1941, απευθύνθηκε εντολή προς τους κοινοτάρχες, υπογεγραμμένη από το δόκτορα Κέσσλερ, 
Φέλντκομμαντάντ [διοικητής] Θεσσαλονίκης, για συμμόρφωση, επί ποινή θανάτου, στις 
οδηγίες για την καταγραφή των δημητριακών που παρήχθησαν και τις παραδοτέες ποσότητες. 
Προβλεπόταν, για τις περιπτώσεις ασυνέπειας, η λήψη σκληρών μέτρων και διευκρινιζόταν 
ότι τυχόν αντίδραση παραδόσεως θα θεωρούνταν πράξη δολιοφθοράς

. Μέσα 
στο περιβάλλον απειρίας των αγροτών περί τα γραφειοκρατικά και δυσκινησίας της 
διοικητικής μηχανής, τελικώς μηδαμινό μέρος των οφειλών καταβλήθηκε. 

2364. Το Μάρτιο 1942, 
εδόθη διαταγή να σπαρούν όλα τα χωράφια για τις ανάγκες επισιτισμού, ιδίως να 
καλλιεργηθούν λαχανικά εφόσον θα υπήρχε διαθέσιμος σπόρος. Η εκτέλεση των οδηγιών 
ελέγχθηκε στα τέλη Απριλίου 1942 ως προς τη συνολική έκταση που καλλιεργήθηκε την 
άνοιξη και ζητήθηκαν εξηγήσεις για τη γη που έμεινε ακαλλιέργητη2365. Τον Ιούλιο 1943, η 
Κομμαντατούρ Θεσσαλονίκης διέταξε την κατάσχεση όλων των κουκουλιών και μετάξης των 
αγροτών, με απειλές ότι «πράξεις αντιδραστικαί θα τιμωρούνται δια φυλακίσεως και 
προστίμου»2366. Τον Οκτώβριο 1943, προβλέφθηκε δέσμευση της παραγωγής ξηρών καρπών 
(αμυγδάλων, καρύων και λεπτοκαρύων), εκτός από μικρές ποσότητες για τη διάθρεψη των 
οικογενειών των παραγωγών. Όφειλαν να παραδοθούν εντός τακτής προθεσμίας στο 
γερμανικό στρατό, σε τιμές αγοράς που θα καθορίζονταν εκ των υστέρων. Μετά παρέλευση 
της προθεσμίας, θα κατάσχονταν χωρίς αποζημίωση και οι παραβάτες θα τιμωρούνταν2367. 
Τον Ιούλιο 1944, έγινε δήμευση 15 τόννων αχύρου «υπέρ του Γερμανικού Στρατού»2368

Για την υγειονομική πρόνοια, οδηγίες αφορούσαν στην καταπολέμηση της λύσσας 
και άλλων μεταδοτικών ασθενειών στον άνθρωπο (για παράδειγμα εχινόκοκκος, λεϊσμανίαση 
[καλααζάρ]). Οι κοινότητες όφειλαν να φροντίζουν ώστε να φονεύονται οι αδέσποτοι σκύλοι 
και όσοι δεν έφερον φίμωτρο. Αδέσποτοι κηρύσσονταν όλοι οι σκύλοι που δεν φορούσαν 
λαιμαριά. Για την αποφυγή μετάδοσης νόσων από τα πτώματα ζώων, έπρεπε αυτά να 

. 

                                                      
2362 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, προς Διοικητήν Αεροπορίας Σέδες, 8-
8-1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 
2363 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 62773, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 29-9-1941, υπογραφή: 
Υπουργός Γεν. Διοικητής, 1 p. 
2364 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 74570, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων, Θεσσαλονίκη 11-10-1941, [προώθηση γερμανικών εντολών] 
υπογραφή: Dr. Kessler, 1 p. Για την υποχρεωτική συγκέντρωση σοδειάς επί γερμανικής 
κατοχής, cf. Μαργαρίτης Προαγγελία..., op. cit., pp. 208-221. 
2365 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, 
Fliegerhorstkommandatur, Sedes 26-3-1942, υπογραφή Λοχαγός διοικητής Κάιλχάουερ, 1 p. 
(δακτυλογραφημένο, στα γερμανικά). 
2366 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, 15-7-
1943, 1 p. (δακτυλογραφημένο). 
2367 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 150156, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 18-11-1943 (κοινοποίηση 
διαταγής 17-10-1943 με υπογραφή: Δρ Μέρτεν). 
2368 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, 
Πρακτικόν Αποφάσεων Διοικούσης Επιτροπής Κοινότητος Μαντζάρηδων από 15-10-1939 
μέχρι 20-10-1946, Απόφασις 21, 16-7-1944. 



ενταφιάζονται με προσωπική εργασία των κατοίκων2369. Για την υγιεινή, διεκπεραιώθηκαν, 
το Μάρτιο 1942, γερμανικά τεχνικά έργα κατά της ελονοσίας, αποστράγγιση ελών, 
αποξήρανση τελμάτων, αποχέτευση υδάτων2370. Τον Ιούνιο 1942, η διοίκηση αεροδρομίου 
διέταξε την αποξήρανση των στάσιμων υδάτων. Έπρεπε να καθαρισθούν τα αυλάκια από τα 
χόρτα, τα νερά από τις βρύσες να τρέχουν σε αυλάκια, να απομακρυνθούν τα σκουπίδια στο 
ρέμα του ποταμού πλησίον του αεροδρομίου, να κατασκευασθούν δύο προχώματα για την 
εξολόθρευση των κουνουπιών2371. Ουδεμία ενέργεια έγινε, επανήλθε η γερμανική διοίκηση 
με απειλητική νότα τον Αύγουστο 1942. Τους προειδοποιούσε για τελευταία φορά να κάνουν 
το έργο εντός εβδομάδας. Θα προχωρούσε στην τιμωρία των υπευθύνων εφόσον δεν 
συμμορφώνονταν2372

Για την εκτέλεση έργων, για εργασίες οδοποιίας απαιτήθηκε από την κοινότητα 
Θέρμης, τον Ιούνιο 1942, η υπο χρεωτική διάθεση 1 5  κάρρων και 20 εργατών

. 

2373 
(συμπληρωματικά έργα τον Οκτώβριο 1942 καλύφθηκαν με 2 κάρρα και μερικούς 
εργάτες2374). Τον Ιούλιο 1942, η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Ντεκωβίλ μεταξύ 
Μέγα και Σέδες απαίτησε την επίταξη μέρους των παρακείμενων κτημάτων2375. Με διαταγή 
των αρχών κατοχής, υποχρεώθηκε η κοινότητα να διαθέσει 50 εργάτες επί 15 μέρες στην 
υπηρεσία Ούμπερλαντ. Όφειλαν να παρουσιασθούν στις 13 Μαρτίου 1943 στις 07:30. «Η μη 
τήρησις της παρούσης θέλει επισύρη τας ποινάς τας προβλεπομένας εν τη σχετική διαταγή 
της 30.1.43»2376

Στην κτηνοτροφία, χρειαζόταν προσοχή στα ναρκοπέδια, τα οποία προστάτευαν τις 
γερμανικές οχυρωματικές εγκαταστάσεις. Αγελάδες και πρό βατα εισέδυαν συχνά στις 
ελεγχόμενες περιοχές, πατούσαν νάρκες και προκαλούσαν εκρήξεις. Η έγνοια της γερμανικής 
αρχής ήταν να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για την ασφάλεια των πληρωμάτων των οχυρώσεων. 
Διαταγές εξεδόθησαν με καθορισμό της απαγορευτικής ζώνης για βοσκή και απειλές για 
τιμωρία των κατόχων των ζώων. Για την καλλιέργεια των αγρών σε απόσταση 500 μέτρων 
από τις εγκαταστάσεις, καθορίζονταν οι όροι (άδεια αγροτικής εκμετάλλευσης, πρόνοια κατά 
το όργωμα με ζώα να μη είναι αυτά ελεύθερα αλλά μόνο ζεμένα στο άροτρο)

.  
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2369 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 75100, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Θεσσαλονίκη 30-9-1941, υπογραφή: Υπουργός Γεν. 
Διοικητής (αντ’ αυτού διευθυντής Π. Σταθακόπουλος), 1 p. 

.  

2370 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Ferordnungsblatt des Befehlshabers Saloniki - Ägäis, Nr. 1, 
1. März 1942 (σφραγίδα κοινοποίησης του φύλλου στον πρόεδρο Θέρμης). 
2371 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Fliegerhorstkommandatur (E), Sedes 
26-6-1942, 1 p. (δακτυλογραφημένο, στα γερμανικά). 
2372 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Fliegerhorstkommandatur (E), Sedes 
20-8-1942, υπογραφή: Λοχαγός διοικητής Κάιλχάουερ, 1 p. (δακτυλογραφημένο, στα 
γερμανικά). 
2373 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Gruppe Verbindungsstab für 
Landstrassenbau (Lb) Saloniki, 6-10-1942, 1 p. (δακτυλογραφημένο, στα γερμανικά, με 
μετάφραση στα ελληνικά). 
2374 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, Gruppe Verbindungsstab für 
Landstrassenbau (Lb) Saloniki, 25-6-1942, 1 p. (δακτυλογραφημένο, στα γερμανικά, με 
μετάφραση στα ελληνικά). 
2375 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, 13-3-1941, Fliegerhorstkommandatur 
- Αεροπορική Διοίκησις Σέδες, 1 p. (χειρόγραφο στα ελληνικά) 
2376 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, αλληλογραφία κοινότητας με Γενική 
Διοίκηση Μακεδονίας (στα γερμανικά, με μετάφραση στα ελληνικά). 
2377 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 16096, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 29-12-1943 (κοινοποίηση 
διαταγής με υπογραφή: Δρ Μέρτεν). 



Τον Απρίλιο 1943, κοινοποιήθηκε διαταγή ότι απαγορευόταν η θήρα. Σε παραβάσεις, 
τα εργαλεία θα κατάσχονταν2378. Είχε προηγηθεί το μάζεμα των κυνηγετικών όπλων, το 
Μάρτιο 1941. Στη Θέρμη, οι 14 δημότες που ήταν κυνηγοί (Χρήστος Τζήκας, Βασίλειος 
Τσουκάνης, Θωμάς Ντήνας, Ιωάννης Καραμουτέσης, Αριστοτέλης Κωνσταντίνου, 
Θεόδωρος Κουράκλης, Χρήστος Τζίγκας, Σταύρος Τζιλής, Δημήτριος Μουστάκας, Γεώργιος 
Γκαλής, Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Αριστοτέλης Τάτσης, Ιωάννης Σάζος) παρέδωσαν τα 
μονόκαννα και δίκαννα στις γερμανικές στρατιωτικές αρχές. Παραδόθηκαν τότε επίσης από 
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή 3 κυνηγετικά όπλα2379

 
. 

Μετά την απελευθέρωση της περιοχής Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου 1944) και την 
άσκηση ελέγχου από τον ΕΛΑΣ, ίσχυσε στην ύπαιθρο λαοκρατία2380

Η απελευθέρωση ταυτίσθηκε, σε πολλά μέρη, με το ΚΚΕ. Ανάμεσα στα 2 
εκατομμύρια πατριώτες που είχαν ενταχθεί στο εθνικό μέτωπο (ΕΑΜ) κατά την περίοδο της 
γερμανικής κατοχής, οι περισσότεροι ήταν οπαδοί του ΚΚΕ, πολλοί είχαν και την ιδιότητα 
του κομματικού μέλους. Η ένταξη δεν σήμαινε απαραιτήτως συνειδητή επιλογή, κατά την 
εποχή εκτεταμένης στρατολογίας χωρικών στο κόμμα υπό την επίδραση της ευφορίας για τη 
νίκη και της βεβαιότητας ότι θα επικρατούσε κομμουνιστική εξουσία (για την αποτύπωση της 
κατάστασης μαζικής εγγραφής των ανθρώπων της υπαίθρου στις λίστες κομματικών μελών, 
ακουγόταν, εκ των υστέρων, στα χωριά το ευφυολόγημα «Γράψε και μένα, μπάρμπα»). Στην 
περίπτωση της Περαίας, ο κομμουνιστής πρώην κοινοτάρχης Γιώργος Καζάκος απουσίαζε, 
με τις εξο ρίες και το ν πόλεμο ,  δέκα χρόνια από  το  χωριό

. Γενικές συνελεύσεις 
των οπαδών του ΕΑΜ, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 1944, στις πλατείες των χωριών εξέλεξαν 
δια βοής τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων. Με μυστική ψηφοφορία των συμβούλων, 
ορίσθηκαν κατόπιν τα πρόσωπα στα κοινοτικά αξιώματα (πρόεδρος κοινότητας, 
αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας). 

2381

                                                      
2378 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, εγκύκλιος Νο 43923, Προς 
Προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 14-4-1943 (κοινοποίηση 
γερμανικών διαταγών 25-2-1943). 

. Όταν μαθεύτηκε ότι είχε 
επιστρέψει και εργαζόταν για το ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, μία επιτροπή συντοπιτών 
παρουσιάσθηκε στο γραμματέα του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, Λεωνίδα Στρίγκο, και 
ζήτησε να τον στείλουν να ομιλήσει στο χωριό του. Η επίσκεψη κανονίσθηκε για την 
Κυριακή και ο Παναγιώτης Μαυρομάτης, υπεύθυνος του φύλλου Λαϊκή Φωνή, παραχώρησε 
το αυτοκίνητο και ένα φωτορεπόρτερ της εφημερίδας. Όταν, κινούμενοι στο δρόμο 
Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας, έφθασαν στη γέφυρα και έστριψαν δεξιά για την Περαία, 
μία ομάδα μελών της αντιστασιακής νεολαίας (ΕΠΟΝ), με τα ποδήλατά τους, τους είδε και 
έρριψε πυροβολισμούς, σύνθημα για τους υπολοίπους ότι ο Καζάκος είχε έλθει. Περί τα 500 
άτομα, συγχωριανοί και από τα γύρω χωριά, που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του 
σχολείου, κινήθηκαν να τους προϋπαντήσουν. Μέσα σε απερίγραπτο ενθουσιασμό, τον 
πλησίασε μία Επονίτισσα [μέλος της ΕΠΟΝ], «η κοπέλλα του Γιάννη Καζάνα», και τον 
στεφάνωσε. Δίπλα στεκόταν ο γραμματέας της Αχτιδικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νέας 
Μηχανιώνας. Καθώς η πολιτοφυλακή έρριψε τις πρώτες ομοβροντίες «για το καλώς ήλθες», 
μία δεύτερη κοπέλλα, «το κορίτσι του Μιχάλη Καλογήρου», του προσέφερε ένα μπουκέτο 
λουλούδια. Πλησίασε μία μαυροφορεμένη μάνα με μία «κρούπα [ομάδα] παιδάκια του 
σχολείου». Τον προσφώνησε ο γραμματέας της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ του χωριού, 
Μήτσος Τσακάλογλου. Ο νεολαίος Φωτάκος Μάρτης, ανηψιός του Καζάκου και βαπτιστικός 
του, ξεχύθηκε στην αγκαλιά του. Μέσα στο συνωστισμό και υπό τις επευφημίες, κατόρθωσαν 

2379 Ibid., αταξινόμητα έγγραφα, φάκελλος 1942-1943, 13-3-1941, ονομαστική κατάσταση, 1 
p. (δακτυλογραφημένο). 
2380 Άλλως, «εαμοκρατία», cf. Γιώργος Αναστασιάδης, Αναζητώντας τη σύγχρονη πολιτική 
Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1990, pp. 28-29. 
2381 Ήταν εξόριστος στον Άγιο Ευστράτιο από το 1936, απέδρασε μαζί με άλλους εξορίστους 
στις 18 Ιουνίου 1943 και αποβιβάσθηκε στη Χαλκιδική. Συνδέθηκε με τις αντικατοχικές 
δυνάμεις και έδρασε στην παρανομία. Συμμετέσχε στο Δημοκρατικό Στρατό, κατέφυγε στη 
Βουλγαρία (Παναγιώτης Καζάκος, υιός Γ. Καζάκου, πληροφορίες). 



να φτάσουν στο σχολείο. Οι ζητωκραυγές υπέρ του κόμματος δημιουργούσαν έπαρση όταν 
τον προσφώνησε ο γραμματέας της ΕΠΟΝ, Βαγγέλης Σκαρτάδος. Ο Καζάκος ομίλησε στο 
πλήθος από τον εξώστη του πάνω πατώματος του σχολικού κτιρίου και, στο τέλος, τους 
χαιρέτησε με σφιγμένη τη γροθιά. Επέστρεψε στον κόσμο, αυτοί τον σήκωσαν στα χέρια και 
τον περιέφεραν στους δρόμους του χωριού μέχρι τα γραφεία της κομματικής οργάνωσης –
εκεί ο γραμματέας είχε προγραμματίσει ξεχωριστή συγκέντρωση των κομμουνιστών–. Ο 
Καζάκος κατέληξε στο σπίτι των πεθερικών, Δημήτρη και Ειρήνης Μπαλάφα, όπου 
συγκεντρώθηκαν οι συγγενείς και συνέφαγαν. Πριν αποχωρήσει, πήγε στο σπίτι του. Ήταν 
έρημο και εγκαταλελειμμένο, σε κακά χάλια. Το κλήμα μπροστά στην πόρτα ήταν πεσμένο 
καταγής, οι πόρτες και τα παράθυρα σπασμένα, καρφωμένα με παλιοσάνιδα, ο βορεινός 
τοίχος πεσμένος, τα κεραμίδια κομματιασμένα, παρασυρμένα στο χώμα από τους αέρηδες, Ο 
στάβλος είχε γκρεμισθεί, με τα πλιθιά σωριασμένα στο έδαφος. Στην αυλή, ξέφραγη, γεμάτη 
αγκάθια, τα δενδράκια είχαν μαραθεί. Ο Καζάκος προτίμησε να μη πλησιάσει («... για να μην 
ανοίξω πιο μεγάλες πληγές στην καρδιά μου»). Ο αποχαιρετισμός με τους χωριανούς έγινε 
στο σχολείο, με χειροκροτήματα, αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα συγκίνησης2382

Στο Σέδες [Θέρμη], συνήλθε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1944 το εκλεγέν από 
ψηφοφορία των κατοίκων κοινοτικό συμβούλιο, «αποτελούμενον εκ των συναγωνιστών» 
Γεωργίου Μίτυντζη (πρόεδρος), Χαράλαμπου Περτσινίδη (αντιπρόεδρος), Δημήτριου 
Παρλαπάνη (γραμματέας), Αλέξανδρου Ραφαηλίδη (ταμίας), Μιχαήλ Τριανταφυλλίδη, Θωμά 
Πασπαλά, Ευθυμούλας Τζουμπάρη (μέλη). Έγινε συγκρότηση των εξής Λαϊκών Επιτροπών. 
Ταμειακή Επιτροπή, μέλη Γεώργιος Μίτυντζης, Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, Μιχαήλ 
Τριανταφυλλίδης. Επιτροπή Υγιεινής-πρόνοιας και επισιτισμού, Χαράλαμπος Περτσινίδης, 
Στέλλα Παρλαπάνη, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Γρηγόριος Βελονάς, Αθανάσιος Μαγιάς. 
Σχολική Επιτροπή, μέλη Ευθυμούλα Τζουμπάρη, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης και ένας 
δάσκαλος. Επιτροπή Λαϊκής Ασφαλείας, μέλη Δημήτριος Παρλαπάνης, Ιωάννης Ραφαηλίδης, 
Απόστολος Αθανασιάδης. 

. 

Ο Πασπαλάς, μετά από τρεις συνεχείς απουσίες στις συνεδριάσεις, αποβλήθηκε από 
το συμβούλιο. Νέο μέλος ήλθε ο Βασίλειος Ηλίδης. Για το θέμα του σχολείου, κλήθηκε σε 
απολογία ο διδάσκαλος Αλέξανδρος Σαββάκης και ρωτήθηκε εάν είχε την πρόθεση να 
δουλέψει2383. Το Νοέμβριο 1944, διορίσθηκαν προσωρινά αγροφύλακες οι Γεώργιος Πέππας 
και Βασίλειος Δουλούδης, με μηνιαίο μισθό 120 οκάδες σιτάρι ο καθένας2384

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, έγινε καθορισμός βοσκής των προβάτων. Από το 
Νοέμβριο έως το Μάρτιο, έπρεπε να βόσκουν στο βάλτο, έως το Μάιο «απάνω στο βουνό», 
έως τέλος Ιουλίου στο βάλτο, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο σε όλα τα χωράφια. Στις 
21 Νοεμβρίου 1944, η κοινότητα αποφάσισε την εξαγορά (κατάσχεση) της καλλιεργητικής 
μηχανής του Σωτήριου Καρατζά, ευρισκόμενης στην κατοχή του Στέργιου Σαμαρά, ο οποίος 
του είχε καταβάλει μία χρυσή λίρα. Καταβλήθηκε στο Σαμαρά επίσης μία λίρα ή 10 οκάδες 
ούζο, όσο πλήρωσε ούτος στον Καρατζά

.  

2385

Στις 24 Νοεμβρίου 1944, αποφασίσθηκε η διανομή αγρών στους ακτήμονες. Θα 
διατίθονταν τα χωράφια που είχαν δοθεί με βασιλικά διατάγματα στον Ινστιτούτο 
Καλλιτερεύσεως Φυτών Θεσσαλονίκης και στο Αγρόκτημα Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

. 

2386.  Θα ζητιόταν η γνώμη του λαού εάν θα λάβαιναν χωράφια οι Αθανάσιος 
Καϊναμίσης, Νικόλαος Καϊναμίσης, Θεόφιλος Δαδάτσης, Σταύρος Τζιφής, Ιωάννης 
Κυζιρίδης, Βασίλειος Τολίδης, Γεώργιος Γαντάς, Ανδρέας Γαντάς, Χαράλαμπος 
Τζουμνάρης, Λεωνίδας Ιδόγλου, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Νικόλαος Ανθόπουλος, 
Κωνσταντίνος Πασπαλάς, Σωτήριος Τζίκας, Απόστολος Τζίκας, Γεώργιος Μπαπρικίδης2387

                                                      
2382 Cf. Γιώργος Καζάκος (1900-1988), κείμενο, 4 pp. (δακτυλογραφημένο). 

. 
Αποφασίσθηκε να γίνουν καταλήψεις αγρών της Εθνικής Τραπέζης (πρώην Κ. Σαρρή) και 

2383 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικούσης την 
Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 1, 6-11-1944. Ibid., Αριθ. 2, 7-11-1944. 
2384 Ibid., Αριθ. 3, 12-11-1944. 
2385 Ibid., Αριθ. 5, 21-11-1944. 
2386 Ibid., Αριθ. 6, 24-11-1944. 
2387 Ibid., Αριθ. 7, 26-11-1944. 



του Αγροκτήματος Πανεπιστημίου, για διανομή σε χωρικούς. Ορίσθηκαν ως δικαιούχοι οι 
Απόστολος Δαδάτης, Τιμολέων Αηδονίδης, Νικόλαος Καζίλης, Σταύρος Ζαρζελίδης, 
Θεόδωρος Τσιρώνης, Άννα Γερανίδου, Κωνσταντίνος Μίτσας, Στέργιος Λαλάτσος, Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου, Ανέστης Πολιτίδης, Καλλιόπη Ευαγγελούδη, Κωνσταντίνος 
Κυριακίδης, Θωμάς Παχίτσας, Άννα Ντέλλα, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Αναστασία Ποιμενίδου, 
Δημήτριος Μακαρίκας, Χρυσοβέργης Σακαλής, Αντώνιος Λαλάτσας, Παναγιώτης 
Πατσουράκης, Κυριάκος Ιωσηφίδης, Αργύριος Νίκου, Κωνσταντίνος Αβραμίδης, Δέσποινα 
Γαβριηλίδου, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Χρυσή Δαυϊτίδου, Γεώργιος Φελεκίδης, Δημήτριος 
Αμουτζίδης, Γεώργιος Δαδάτσης, Χαράλαμπος Λιθοξόπουλος, Στυλιανός Νικολαΐδης, 
Στυλιανός Τζαμναζίδης, Αναστασία Ερμείδου2388. Το Δεκέμβριο 1944, επιτροπή που 
αποτέλεσαν οι Μιχαήλ Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Ραφαηλίδης, Παναγιώτης Κούσουλας ή 
Κόνσολας, Θεόδωρος Ιγνατιάδης, ενήργησε καταμέτρηση και διανομή των αγρών και 
αποθηκών στους δικαιούχους2389

Σε συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου, στις 4 Δεκεμβρίου 1944, σε βαρύ κλίμα 
(έρχονταν τα νέα για τις συγκρούσεις, που είχαν αρχίσει στην Αθήνα), ελήφθησαν αποφάσεις 
για τα θρησκευτικά. Ορίσθηκε νέα εκκλησιαστική επιτροπή, την οποία αποτέλεσαν οι 
Βασίλειος Ηλίδης, Αργύριος Κουγιάμης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, Στέφανος Μανούτης. Τα 
καφενεία όφειλαν να είναι κλειστά κατά τις Κυριακές και εορτές εν ώρα λειτουργίας της 
εκκλησίας, ήτοι μέχρι 10 π.μ.

. 

2390

Επιτάχθηκε το καφενείο του Χρήστου Τζίκα προς στέγαση της ΕΠΟΝ. Επιτάχθηκαν 
οι αποθήκες του Γρηγορίου Τσιγκά, για εγκατάσταση της επιμελητείας του αντάρτη (ΕΤΑ) 
και της Εθνικής Αλληλεγγύης. Καθορίσθηκαν οι όροι για την υποχρεωτική προσωπική 
εργασία. Εξετάσθηκαν ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου μηνύσεις κατά των μαυραγοριτών 
κατοίκων, για απόδοση των λαφύρων στην αυτοδιοίκηση, επίσης καταγγελίες για τους 
δυστροπούντες για προσωπική εργασία Ιωάννη Μακρίδη, Κωνσταντίνο Γκαρμούντη, 
Παναγιώτη Παναγιωτίδη.  

 

Ζητήθηκε από τους κατοίκους εισφορά και μαζεύτηκαν στο ταμείο της κοινότητας 
849 οκάδες σίτου2391. Αναλήφθηκε προσπάθεια κάλυψης των αναγκών. Σε μία περίπτωση, 
στις 22 Δεκεμβρίου 1944, οι Δημήτριος Μακαρίκας και Ευστάθιος Τσιτλακίδης ζήτησαν από 
το κοινοτικό συμβούλιο υλικά (ξύλα, τούβλα) για δουλειές τους2392

Παρέμεινε αυτό το συμβούλιο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 1945. Ο EΛAΣ 
(κομμουνιστές και συνεργάτες αυτών) αποσύρθηκε από την περιοχή Θεσσαλονίκης στις 17 
Ιανουαρίου 1945. Στο ρευστό πολιτικό περιβάλλον, μεσολάβησε –επί δύο  μήνες,  πριν και 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945)– περίοδος 
εκκρεμότητας. Τελικώς –καθ’ ον χρόνον ο δεξιός τύπος (εφημερίδα Ελληνικός Βορράς 
Θεσσαλονίκης) ανακάλυπτε ομαδικούς τάφους πτωμάτων της «εαμοκρατίας»

. 

2393–, 
τοποθετήθηκε νέο κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο άρχισε να συνεδριάζει στις 11 Μαρτίου 
1945. Πρόεδρος ήταν ο παλαιός κοινοτάρχης (επί δικτατορίας Μεταξά) Αργύριος Πασπαλάς, 
αντιπρόεδρος ο Σωκράτης Παλαιστής, μέλη οι Σταύρος Ζερζελίδης, Αργύριος Κουγιάμης, 
Κωνσταντίνος Χατζηαναστασίου, Παναγιώτης Κόνσολας2394. Επανήλθε στα κοινοτικά 
έγγραφα η βασιλική σφραγίδα. Διορίσθηκαν αγροφύλακες οι Αλέξανδρος Χουζανάς, 
Γεώργιος Πέσας, Αστέριος Τουρλάκης, Ιωάννης Τζαμναζίδης, Ιωάννης Κωνσταντινίδης2395

                                                      
2388 Ibid., Αριθ. 8, 29-11-1944. 

. 
Απασχόλησαν το συμβούλιο τα οικονομικά θέματα, φόροι, μισθώσεις, προσωπική εργασία, 

2389 Ibid., Αριθ. 10, 19-12-1944. 
2390 Ibid., Αριθ. 9, 4-12-1944. 
2391 Ibid., Αριθ. 10, 19-12-1944. 
2392 Ibid., Αριθ. 11, 22-12-1944. 
2393 Cf. Βασίλης Κ. Γούναρης, Εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων, Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 2002, p. 81. 
2394 Cf. Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Βιβλίον Πρακτικών Διοικούσης την 
Κοινότητα Επιτροπής [Θέρμης] 1941, Αριθ. 1, 11-3-1945. 
2395 Ibid., Αριθ. 2, 22-3-1945. 



διορισμοί υδρονομέα και κοινοτικού εισπράκτορα, μισθοί προσωπικού. Γραμματέας της 
κοινότητας ανέλαβε ο Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Συστάθηκε επισιτιστική επιτροπή. 

Στο χωριό Μαντζάρηδες [Νέα Ραιδεστός], στο καθεστώς λαοκρατίας μετά την 
απελευθέρωση, ο Χρήστος Τσίμπος, γεννηθείς το 1917, αγρότης, μέλος του ΕΑΜ, 
αναδείχθηκε πρόεδρος. Στο συμβούλιο, μέλος ήταν η Αναστασία Σιδηροπούλου. Απόφοιτος 
της Μεγάλης του Γένους Σχολής Κωνσταντινούπολης, ήταν παντρεμένη με το Φίλιππο 
Σιδηρόπουλο. Αμφότεροι ήταν μέλη του ΕΑΜ2396. Συμμετείχε επίσης ως σύμβουλος η Νίτσα 
κόρη του Έκτορα Μαυρίδη. Μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας, το συμβούλιο, το Μάρτιο 1945, 
αποτελέσθηκε από τους Γεώργιο Κοτσανάκη ως πρόεδρο, Θεόδωρο Τσατάλα, Παναγιώτη 
Μπόζη, Κλήμη Ζαφειράκη, Ευάγγελο Ανθάκη2397

 

. Η κοινοτική ζωή αποκαταστάθηκε, 
επιφανειακά, με ρύθμιση της λειτουργίας της οικονομίας. 

                                                      
2396 Κυριακή Γκρόζου-Τσίμπου, πληροφορίες. 
2397 Cf. Αρχείο Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, αταξινόμητα έγγραφα, 
Πρακτικόν Αποφάσεων Διοικούσης Επιτροπής Κοινότητος Μαντζάρηδων από 15-10-1939 
μέχρι 20-10-1946, Απόφασις 1, 18-3-1945. 



 
7. Ο πολιτισμός. 
 
 
Η ιστορία και ο μύθος στην περιοχή Θεσσαλονίκης στερούνταν διακριτών ορίων. Η 

επιβίωση αφηγήσεων, στηριγμένων σε μνήμες μη επιβεβαιωμένες ιστορικά, συγχεόταν με 
γεγονότα και καταστάσεις υπαρκτές, σε μία κατασκευή επιβεβαιωτική της ελληνικής 
ταυτότητας των κατοίκων της υπαίθρου. Τα χωριά παρουσιάζονταν να κατορθώνουν, καθ’ 
ό λη τη διάρκεια της «τουρκοκρατίας» [οθωμανική κυριαρχία], να διατηρούν το ελληνικό 
φρόνημα και να λαμβάνουν μέρος στους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες. Στο πλήθος 
των ανώνυμων ανθρώπων, ο ρόλος ορισμένων προσώπων εμφανιζόταν ως καθοριστικός. 
Στην περίπτωση του χωριού Καπουτζήδες [Πυλαία], η προφορική παράδοση από γενιά σε 
γενιά συντήρησε το αφήγημα των Βυζαντινών καστροφυλάκων, της αντίστασης κατά την 
εκπόρθηση της Θεσσαλονίκης το 1430, της συνθηκολόγησης με ικανοποιητικούς όρους 
παράδοσης, με τοποθέτησή τους –με την ιδιότητα του καπουτζή [θυρωρός κάστρου]– στο 
ύψωμα ανατολικά της πόλης. Δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας του χωριού, όπου οι 
κάτοικοι, αμιγώς χριστιανοί, μετατράπηκαν σε κολλήγους των Τούρκων και εξελίχθηκαν, 
μετά από εξαγορές γης, σε ελεύθερους καλλιεργητές. Η αφήγηση για τις συγκρούσεις με τους 
Βουλγάρους («Μακεδονικός Αγών»), ενισχυτική της εικόνας για το πνεύμα μαχητικότητας, 
συμπλήρωσε το περίγραμμα της ελληνικής ταυτότητας των κατοίκων του χωριού κατά τους 
νεώτερους χρόνους2398

Σε χωριά σε δύσβατα μέρη, στους πρόποδες βουνών, σε αυξημένο υψόμετρο, 
περιβαλλόμενα από κατάφυτες χαράδρες σπουδαίας ομορφιάς, ιδεώδεις τόπους διαμονής 
λόγω ήπιου ξηρού κλίματος, οι κάτοικοι κτηνοτρόφοι και γεωργοί, ασχολούμενοι με την 
υφαντική βιοτεχνία, διακινητές προϊόντων, ανέπτυσσαν χαρακτηριστικά έθιμα και τρόπο 
ζωής. Άλλοι πληθυσμοί, εποχιακοί νομάδες κτηνοτρόφοι, σαρακατσάνοι, καραγκούνηδες, 
βλάχοι, ζώντας σε καθεστώς κλειστής κοινωνίας, μετακινούμενοι, έως τα μέσα του 20ού 
αιώνα, σε μακρινές αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, διέθεταν ιδιαίτερη 
πολιτιστική ταυτότητα. Από τους οικισμούς στο βουνό, αποκομμένους από τα πεδινά εδάφη, 
πληθυσμοί μεταφέρονταν σε εποχιακές αγροτικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που 
λειτουργούσαν ως χειμαδιά, σε παροικίες περιφερειακές κέντρων της υπαίθρο υ,  σε μία 
διαδικασία σταδιακής καθόδου και εποικισμού χωριών. Στις νέες παροικίες, τόπους οριστικής 
εγκατάστασης, επισυνέβαιναν αλληλεπιδράσεις στη γλώσσα, στον πολιτισμό

. 

2399. Η μείξη 
πληθυσμών στους τόπους διαμονής εξελίχθηκε εντός μίας διαδικασίας αρχικής 
περιχαράκωσης των πολιτισμικών ομάδων, μέχρι το συγχρωτισμό τους στη διάρκεια 
συνεχούς συμβίωσης. Στο παράδειγμα του Ασβεστοχωρίου, αυξήθηκε, με το πέρασμα του 
χρόνου, ο πληθυσμός νεοφερμένων από άλλες περιοχές, βλάχων από τα Άγραφα, άλλων 
βλάχων από τα Μεγάλα Λειβάδια Πάικου. Αρχικώς κρατούσαν σε απόσταση τους γηγενείς, 
αποφεύγοντας την επικοινωνία, ανακόπτοντας τη διάχυση των ηθών και εθίμων. Όταν η 
οικονομική-κοινωνική πρόοδος (παραγωγή και εμπορία ασβέστου) λειτούργησε ως πόλος 
έλξης και ως παράγοντας δημογραφικής κίνησης από και προς την περιοχή, επήλθε 
αλληλοεπηρεασμός των ταυτοτήτων και των συμπεριφορών2400

Η δημογραφική τομή με την εγκατάσταση των προσφύγων στην ύπαιθρο 
Θεσσαλονίκης είχε επακόλουθη την πολιτιστική αναστάτωση. Υπό την επίδραση της 
οικονομίας του αστικού κοινωνικού συστήματος, οι αλληλοαποκλεισμοί γηγενών - 
προσφύγων υποχώρησαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και οι ταυτότητες και 
συμπεριφορές εισήλθαν σε διαδικασία ισοπέδωσης και εξίσωσης, με εμφάνιση σημείων 
αφομοίωσης προς μία νέα ταυτότητα. 

. 

 
 

                                                      
2398 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
2399 Cf. παράδειγμα περιοχής Πιερίας στο Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., επίσης της 
περιοχής Καπουτζήδων στο Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
2400 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 



7.1. Η μνήμη των παραδόσεων. Συνέχειες και τομές, ιστορία και μυθοπλασία. 
 
 
Ποικίλες απόψεις των αυτοχθόνων της ευρείας περιφέρειας Θεσσαλονίκης, χωρίς να 

υποβάλλονται σε τεκμηρίωση, διατυπώνονταν για το χρόνο και τις συνθήκες, υπό τις οποίες 
ιδρύθηκε αρχικώς το κάθε κατοικημένο μέρος. Οι μνήμες αναμειγνύονταν ανέκαθεν με 
βεβαιότητες, οι οποίες υποδήλωναν τις πολιτιστικές τάσεις των ομιλούντων, τις εθνιστικές 
πεποιθήσεις τους.  

Στους μύθους (αφηγήσεις), οι τόποι κατοικίας εποικίζονταν από Έλληνες, οι οποίοι 
κατά κανόνα ζητούσαν καταφύγιο από τα δεινά του «τουρκικού ζυγού». Η προέλευση των 
ονομάτων των προσώπων στοιχειοθετούσε την ποικιλότητα της καταγωγής τους. 
Αναδεικνυόταν η ελληνική ταυτότητα σε αντίστιξη με την οθωμανική καταπίεση εις βάρος 
των υποτελών εθνοτήτων. Μεταφέρονταν μνήμες, παραδόσεις, γενικώς ο πολιτισμός, όχι 
μόνο των γηγενών αλλά και των επηλύδων. Από την άλλη πλευρά –χωρίς να αποκλείεται εκ 
προοιμίου η εκδοχή της καταδίωξης–, ευσταθούσαν στην κρίση των ντόπιων ερμηνείες 
παρεμφερείς προς το φυσικό περιβάλλον, σχετικές με κλιματικούς όρους. Σε χωριά του όρους 
Χολομώντος, επαναλαμβάνονταν εξιστορήσεις για τον προσδιορισμό εγκατάστασης 
πληθυσμών μετά από παρατηρήσεις για τα καταφύγια των αγριμιών, ένδειξη ότι τα μέρη 
ήταν προφυλαγμένα από την κακοκαιρία, κατάλληλα για διαβίωση. Ήταν απόψεις που 
περιείχαν την παραδοσιακή νότα, αναπόδεικτη, χωρίς να μπορούν παράλληλα να 
απορριφθούν. Ερμηνείες, περαιτέρω, αναζητούνταν για χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε 
κοινότητας, όπως για παράδειγμα η πληθυσμιακή ανομοιομορφία ενός χωριού. Κρινόταν 
λογική η εικασία της μόνιμης εγκατάστασης κτηνοτρόφων ή τεχνιτών από άλλες περιοχές, οι 
οποίοι συνιστούσαν τους αρχικούς πυρήνες της συσσωμάτωσης πληθυσμιακών στρωμάτων 
μη ντόπιας προέλευσης. Στα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η μνήμη 
των ιστορικών γεγονότων και η μυθολογία που τα συσκότιζε περιέβαλλαν το ενεργό μέρος 
που έλαβαν τέκνα τους στον ελληνικό αγώνα ανεξαρτησίας του 1821. Ορισμένες μνήμες, 
ελλείψει σημαντικών εξωτερικών επιδράσεων στο πληθυσμιακό, οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό πεδίο, για παράδειγμα εκεί όπου δεν εμφανίσθηκαν πρόσφυγες (αναταράξεις στις 
συνθήκες του οικονομικού βίου των κατοίκων ικανές να πυροδοτήσουν ανιχνεύσιμες 
αλλαγές), παρουσίασαν μία συνέχεια, χωρίς να υποστούν αλλοιώσεις. Αντιθέτως, σε περιοχές 
όπου εντάχθηκαν προσφυγικοί πληθυσμοί (ανατροπές στη δημογραφία και την κοινωνική 
διαστρωμάτωση, με επακόλουθες ή πρόσθετες μεταβολές στο περιεχόμενο της οικονομίας, 
κοινωνίας, πολιτιστικών ταυτοτήτων), η μνήμη των παραδόσεων και οι περιρρέοντες μύθοι 
παρουσίασαν διατηρήσεις και αλλαγές2401

 
. 

 
7.2. Ταυτότητες, συμπεριφορές. 
 
 
Οι ταυτότητες στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης, ως κοινωνικές κατασκευές, είχαν 

παραμέτρους που παρέπεμπαν σε υλικές αιτίες, με αφετηρίες στο μακρινό παρελθόν και 
επίσης με νεώτερες διαμορφώσεις. Το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα, η γλώσσα, άλλες 
παράμετροι, ήταν κατασκευές που αντανακλούσαν συγκεκριμένους υλικούς όρους. 

Η ευσέβεια και η εθνική ένταξη, επί οθωμανικής κυριαρχίας, αποτελούσαν την 
παρηγορία των χωρικών. Ενώ το φρόνημα των ραγιάδων ήταν, μέσα στους ελιγμούς 
δουλοπρέπειας, καταβεβλημένο, η θρησκευτική πίστη αποτελούσε για τους αμαθείς 
χριστιανούς της υπαίθρου στοιχείο διάκρισης από τον επικυρίαρχο. Το ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος, νοτίως, ήταν σημείο εθνικής αναφοράς.  

Η γλώσσα, μέσο επικοινωνίας –με πλευρές που σχημάτιζαν το περίγραμμα του 
εθνικού στοιχείου–, αποτύπωνε τη σχέση των χωρικών με τη φύση. Ο αγροτικός πληθυσμός, 
                                                      
2401 Cf. παραδείγματα στο Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit., προφορικές μαρτυρίες. 
Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. Κοσκερίδου, Πλατύ..., 
op. cit. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 



δοσμένος στην άμεση, εμπειρική προσοικείωση του φυσικού περιβάλλοντος, έχοντας 
συνειδητοποιήσει την εξάρτησή του από αυτό, δημιουργούσε μέσω της οικονομικής 
δραστηριότητάς του μία στενή, δημιουργική σχέση μαζί του2402

 
. 

 
7.2.1. Πίστη, συνείδηση. 
 
 
Το ορθόδοξο δόγμα στην περιοχή, κατάσπαρτη από μονές, στήριξε πολιτιστικά τους 

γηγενείς χριστιανούς. Επιλεκτικά, αρνητικές μνήμες αναμοχλεύονταν με την επιβίωση 
διηγήσεων για την προδοσία στην οποία προέβη το Τσαούς Μοναστήρι [μονή Βλατάδων] (οι 
μοναχοί συμβούλευσαν τους πολιορκητές το 1430 να αποκόψουν την υδροδότηση από το 
όρος Χορτιάτη και η οθωμανική αρχή τοποθέτησε κατόπιν ένα τσαούση [λοχίας] για 
πρόληψη ενδεχόμενων δολιοφθορών εκ μέρους των κατοίκων). Στη Χαλκιδική, το Άγιον 
Όρος, η αγιώνυμη πολιτεία, τόπος μυστηρίου, μοναδικό φαινόμενο στην πορεία του έθνους 
και την ιστορία της τέχνης, αποτελούσε για τους αυτόχθονες, επί αιώνες, θρησκευτικό και 
εθνικό θησαυρό, ο οποίος επηρέαζε την πνευματική ζωή τους, τον πολιτισμό, την κοινωνία, 
και συνέβαλλε στην κατασκευή της «ελληνοχριστιανικής» συνείδησης. Σύμφωνα με 
διαφορετική οπτική, η περιοχή ήταν εστία κοινωνικής καθυστέρησης, με επιβιώσεις 
φεουδαρχικών δομών σε βάρος των ακτημόνων. Το 19ο αιώνα, αποστολές μοναχών της 
Μονής Βατοπεδίου μετέφεραν ιερό κειμήλιο (Τιμία Ζώνη της Θεο τό κο υ) στα χωριά της 
Χαλκιδικής «για τη θρησκευτική ενίσχυση των υπόδουλων Χριστιανών». Οι μοναχοί 
τελούσαν αγιασμούς στους ναούς των χωριών και σε σπίτια ευλαβών κατοίκων. Οι πιστοί 
έδιδαν εισφορές, εις χρήμα ή εις είδος (από κηρό μέχρι ζώα). Η αποστολή επέστρεφε στη 
μονή και κατέθετε στο ταμείο το προϊόν αφού πρώτα αναιρούνταν ένα ποσό για τους κόπους 
των μοναχών2403. Στο όρος Χορτιάτη, η παρουσία της μονής του Χορταΐτου, των άλλων 
μοναστηριών, οι διηγήσεις για το βυζαντινό μοναχισμό, παρέμεναν ζώσες μέσω των ερειπίων 
που διασώζονταν, συντηρώντας την πρόσληψη των κατοίκων για το θρησκευτικό χαρακτήρα 
της περιοχής. Στο όρος Ομβριανό, στις νότιες πλαγιές, το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολυτρίας, από τον 9ο αιώνα, αναπαρήγαγε την παράδοση συντηρώντας 
εκκλησιαστική σχολή μετά το 19212404. Πλησίον, το χωριό Περιστερά είχε μονή, η οποία 
ιδρύθηκε στον 9ο αιώνα από  τον Άγιο  Ευθύμιο2405. Οι μικρότερες, μη μνημειακές 
κατασκευές, οι εκκλησίες, προσέδιδαν το στίγμα στα χριστιανικά μέρη. Στο Χορτιάτη 
σωζόταν ο μικρός βυζαντινός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από το 12ο αιώνα, και 
υπήρχε ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου2406. Στην κώμη Γαλάτιστα, μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα επιβίωνε αξιόλογη παράδοση στην αγιογραφία. Στο Ασβεστοχώριον, η εκκλησία 
του Άγιου Γεωργίου, από το 19ο αιώνα, ήταν γεμάτη τάματα, που προσφέρονταν από τους 
ασβεστάδες. Κατά την ημέρα του μεγαλομάρτυρος λάμβανε χώρα τελετή (ακολουθούσε 
γιορτή με τραγούδι και χορό), την 1η Μαΐου τιμούσαν τον ντόπιο οσιομάρτυρα Ακάκιο του 
19ου αιώνα2407. Στους Καπουτζήδες [Πυλαία], ο προφήτης Ηλίας, προστάτης, συνδεόταν με 
τις παραδόσεις για τη φορητή εικόνα του στον ομώνυμο ναό του χωριού2408. Στο Αρδαμέριον, 
έδρα της Ιεράς Επισκοπής Αρδαμερίου (περιλάμβανε 17 γειτονικά χωριά), λειτουργούσαν 
πολλοί ναοί. Ο Σωχός είχε τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, από το 18ο αιώνα (επισκευάσθηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνα), με μια παλιά εικόνα μέσα –των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
του 1805–2409

                                                      
2402 Cf. Μ. Γ. Μερακλής, Πέντε λαογραφικά δοκίμια για τη γλώσσα και την ποίηση, Φιλιππότη, 
Αθήνα 1985, pp. 56-57. 

. Στο Λειβάδιον Βασιλικών, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου οικοδομήθηκε 

2403 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
2404 Cf. Χορτιάτης, http://www.aiia.csd.auth.gr/GR/Hortiatis/history.htm 
2405 Ibid. 
2406 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 
2407 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit. 
2408 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
2409 Cf. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit., συνέντευξη Χρυσή Νόικου. 
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στις αρχές του 19ου αιώνα. Στον Πολύγυρο, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (παράδοση 
παραδόξως μη συνδεόμενη με την υλική εξέλιξη –θαλασσινός άγιος σε αγροτική περιοχή στα 
μεσόγεια–) ήταν κτισμένη το 19ο αιώνα2410. Στην περίπτωση της Λιαριγκόβης [Αρναία], οι 
κάτοικοι ήταν θεοσεβούμενοι, με τη θρησκεία συνδεδεμένη με την καθημερινότητα. Τα ήθη, 
έθιμα, τραγούδια, ο μηνιαίος αγιασμός στα σπίτια, το ράντισμα των σπαρτών στα χωράφια με 
τον αγιασμό των Θεοφανείων, δοθείσης ευκαιρίας οι λιτανείες –για την ανομβρία, τις 
επιδημίες–, συνοδεύονταν από υποσχέσεις για δωρεές στις εκκλησιές. Το κάθε επάγγελμα 
διέθετε άγιο προστάτη, την Αγία Κυριακή οι γεωργοί, τον Άγιο Στέφανο οι μελισσοκόμοι, 
τον Άγιο Μόδεστο οι κτηνοτρόφοι, τον Άγιο Χριστόφορο οι υφάντρες, τον Άγιο Ευστάθιο οι 
κυνηγοί, τον Άγιο Παντελεήμονα οι ξυλουργοί. Προστάτες των ασθενών, ο Άγιος Αντύπας 
για τις οδοντικές ασθένειες, οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Άγιος Χαράλαμπος, η Αγία Αναστασία, η 
Αγία Άννα, προσήλκυαν τις δεήσεις των πιστών. Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο χωριό, 
το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, συγκέντρωναν ασθενείς, οι οποίοι, άγρυπνοι, 
προσεύχονταν επί τρεις μέρες μπροστά στις θαυματουργές εικόνες των αγίων. Στις 26 
Ιουλίου, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, οι χωρικοί συμμετείχαν στη θρησκευτική 
τελετή και ακολούθως στις εκδηλώσεις και αγοραπωλησίες της εμποροπανηγύρεως2411. Στα 
Βασιλικά, σε εποχή ανομβρίας, επιδρομής ακρίδων, αρουραίων, έφερναν τα λείψανα της 
Αγίας Αναστασίας και του Αγίου Θεωνά, από το κοντινό μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, ή 
την Τιμία Ζώνη από το Άγιον Όρος2412. Στα ορεινά μέρη, οι σαρακατσάνοι λάτρευαν τον 
Προφήτη Ηλία –τους συνέδεε η κοινή ερημική ζωή–. Οι πρόσφυγες φρόντισαν να μη 
υστερήσουν των γηγενών. Στο αμιγές προσφυγικό χωριό Πλατύ, οι παραδόσεις 
κληροδότησαν τη θρησκευτική κουλτούρα. Στην πατρίδα, τα Φάρασσα, είχαν δύο εκκλησίες 
και πενήντα έξι εξωκκλήσια, τιμούσαν την παράδοση για τον Παΐσιο Β΄ μητροπολίτη 
Καισαρείας, το 19ο αιώνα –τον λογάριαζαν ως δεύτερο Άγιο Βασίλειο–, για τον Άγιο 
Αρσένιο (έκανε θαύματα εν ζωή –η δύναμη της αυθυποβολής ήταν στους θρησκευόμενους 
χωρικούς αστείρευτη–), ο οποίος μετακινήθηκε από το παλιό χωριό μαζί με τους 
ανταλλάξιμους το 1924. Στο νέο χωριό, εγκατέστησαν την εκκλησία σε μία αποθήκη2413. Στη 
Νέα Μηχανιώνα, η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης έγινε σύμβολο πίστης –οι πάντες 
εργάσθηκαν, το 1927, για την οικοδόμησή της–. Στην τοπική γιορτή στις 23 Αυγούστου –τα 
εννιάμερα της Παναγίας–, συνέρρεαν οι πρόσφυγες για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή 
εικόνα, μεταφερμένη από την παλιά πατρίδα. «Έχει απάνω της ίσαμε 18-20 οκάδες ασήμι». 
Ανασκαλεύονταν οι διηγήσεις για τη Μηχανιώνα της Προποντίδας, για την προσέλευση των 
ασθενών στο μοναστήρι της Παναγίας και τις προσευχές επί 40 ημέρες μπροστά στην 
εικόνα2414. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Καλαμαριάς, εκκλησίες και παρεκκλήσια 
κτίσθηκαν, για να στεγάσουν οι πρόσφυγες τα εικονίσματα. Ανάμεσα στις παράγκες 
υψωνόταν όχι ένα σχολείο ή νοσοκομείο, αλλά η μεγαλοπρεπής εκκλησία, προϊόν δωρεάς2415

Κινήσεις θρησκευόμενων, ορθοδόξων, εμφάνισαν απόκλιση από τα παραδεδεγμένα. 
Μία διακριτή ομάδα, αυτή των παλαιοημερολογιτών, εμφανίσθηκε μετά το 1924 λόγω της 
υιοθέτησης, εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος (ένα έτος μετά από την 
ελληνική πολιτεία), του γρηγοριανού ημερολογίου. Η εγκατάλειψη του ιουλιανού 
ημερολογίου ήταν μία πραγματιστική κίνηση της ορθόδοξης εκκλησίας για την αποφυγή 
αδιεξόδων όπως ο χωριστός εορτασμός, το 1923, της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 (στις 
25 Μαρτίου 1923 με το κοσμικό ημερολόγιο) και της εορτής της Θεοτόκου (στις 12 Μαρτίου 
1923 με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, τηρώντας τη διαφορά 13 ημερών των δύο 
ημερολογίων). Στην περίπτωση του Σέδες [Θέρμη], οι πρώτοι που προσχώρησαν σε αυτή την 
ορθόδοξη χριστιανική ομάδα ήταν ο Παναγιώτης Κόνσουλας του Γεωργίου, οι Απόστολος 
και Δημήτριος Μακαρίκας, ο Απόστολος Δαδάτσης, οι Θεόδωρος, Νικόλαος Αλέξανδρος και 

. 

                                                      
2410 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
2411 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
2412 Cf. Αικατερίνη Στάθη, Βασιλικά, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της 
Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009, υλικό προφορικών συνεντεύξεων. 
2413 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit., στοιχεία από υλικό συνεντεύξεων. 
2414 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
2415 Cf. Ντάνδρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit. 



Αργύριος Παπαθεοδώρου. Όλοι ήταν γηγενείς2416 (όχι όμως από την περιοχή του οθωμανικού 
τσιφλικίου Σέδες). Οι Θεολόγος και Αριστοτέλης Τάτσης ήλθαν από τα Άνω Βοδενά 
Βουλγαρίας. Οι πιστοί οικοδόμησαν με προσωπική εργασία την πρώτη εκκλησία, 
πλινθόκτιστη2417. Το οικόπεδο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 50 μέτρων από την πλατεία 
του χωριού, είχε πωληθεί στους παλαιοημερολογίτες από τον Αθανάσιο Πανώρα. Το πλήθος 
των πιστών έφθασε να κυμαίνεται στις 30 οικογένειες2418

 
. 

Σε αντίθεση με το θρήσκευμα, η γλώσσα αποτέλεσε, στην ύπαιθρο, δευτερεύον 
στοιχείο αλληλοαναγνώρισης των χριστιανών. Στα μέρη με μεικτούς, ελληνόφωνους και 
σλαβόφωνους γηγενείς πληθυσμούς, δεν δημιουργούνταν προβλήματα συμβίωσης. Στις 
τοπικές γλώσσες, στα χωριά, επισυνέβαιναν σημαντικές γλωσσικές επιδράσεις από άλλα 
μέρη. Η γλωσσική επιρροή, επί οθωμανικής κυριαρχίας, του τουρκικού λεξιλογίου έφερε 
ιδιωματισμούς στη γλώσσα του λαού. Στην κουτσοβλαχική γλώσσα, οι λέξεις προέρχονταν 
από την ελληνική, λατινική, αλβανική, σλαβική. Οι πρόσφυγες, έχοντες γλωσσικά ιδιώματα, 
αντιμετώπιζαν πρόβλημα ως προς την προσαρμογή στη νεοελληνική –οι ελληνόφωνοι, 
λιγώτερο–. Οι Πόντιοι ομιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο. Άλλοι από αυτούς ήταν 
τουρκόφωνοι, έχοντας απωλέσει –λόγω αφομοίωσης ή εκ καταναγκασμού και προς 
επιβίωση– τη μητρική γλώσσα αλλά με διατήρηση της ο ρθό δοξης πίστης.  Συνέβαινε σε 
ποντιακούς πληθυσμούς να εκφωνούν το ευαγγέλιο στην τουρκική. Η ορθόδοξη πίστη, όχι η 
γλώσσα, ήταν το όχημα συντήρησης της ελληνοχριστιανικής συνείδησης, επίσης η βάση 
συνεννόησης για να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχοι πληθυσμοί στους ανταλλάξιμους2419. Η 
εφημερίδα Προσφυγική Φωνή είχε 3 σελίδες στα ελληνικά και την 4η σελίδα –μέχρι και τις 
διαφημίσεις– με ελληνική γραφή αλλά σε γλώσσα τουρκική2420. Οι πρόσφυγες στην 
καθομιλουμένη προσέθεταν ιδιωματισμούς. Για παράδειγμα, αποκαλούνταν από τους 
κατοίκους της Περαίας «αμανάτι» το ενέχυρο, «μαξούλι» η συγκομιδή (από την ορολογία της 
καπνοπαραγωγής) και «αχταρμάς» το ανακάτεμα (από την ορολογία της καπνεργασίας), 
«γιάγμα» η λεηλασία, «μαχαλάς» η γειτονιά,  «σιμίτια» τα κουλούρια, «χαμπάρι» η είδηση, 
«πεσκίρι» η πετσέτα, «τσαρδάκι» το καλύβι2421. Στο γλωσσικό ιδίωμα της Νέας Μηχανιώνας, 
άξια σημειώσεως ήταν η χρήση λέξεων της αρχαίας, όπως νίβω (πλένω), χρίζω (αλείφω)2422

 
. 

 
7.2.2. Αλληλεγγύη. 
 
 
Οι συμπεριφορές προϋπέθεταν σχηματοποιημένες ταυτότητες. Οι κανόνες, οι οποίοι 

εφαρμόζονταν από τον κάθε χωρικό, βρίσκονταν σε αντιστοιχία με το κεφάλαιο που αυτός 
διέθετε, οικονομικό, μορφωτικό, πολιτιστικό κεφάλαιο. Η προσοχή ενός παρατηρητή θα 
συγκεντρωνόταν στο γεγονός ότι η οικονομική ευχέρεια σπάνια συμβάδιζε με όλα τα άλλα 
χαρίσματα. Ένας γαιοκτήμονας στον κάμπο διέθετε οικονομικό, ίσως μορφωτικό κεφάλαιο. 
Ήταν αμφίβολο εάν είχε αποκτήσει αρετές που θα πήγαζαν από το πολιτιστικό κεφάλαιο. Ο 
γραμματικός του γαιοκτήμονα, ο οποίος στερούνταν οικονομικού κεφαλαίου (πενιχρές 
αποδοχές) και διέθετε μορφωτικό κεφάλαιο ικανοποιητικού –σε σύγκριση με το περιβάλλον– 
βαθμού, εξίσου αμφίβολα επιδείκνυε συμπεριφορές που αποκάλυπταν την ύπαρξη 
προσωπικού πολιτιστικού κεφαλαίου. Ο ορεσίβιος χωρικός, χωρίς οικονομικό κεφάλαιο 
(φτωχός) ούτε μορφωτικό (αναλφάβητος), είχε ένα πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο, με 
                                                      
2416 Cf. Γεώργιος Κόνσουλας, Θέρμη, πληροφορίες. 
2417 Ibid. Το 1957, κατεδαφίσθηκε και, στην ίδια θέση, ανεγέρθηκε κτίσμα σύγχρονων 
προδιαγραφών κατασκευής. 
2418 Ibid. 
2419 Cf. σχετική περίπτωση Ποντίων προσφύγων που αποκαταστάθηκαν στην Πιερία στο 
Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. 
2420 Cf. Προσφυγική Φωνή (Αθήνα), 10-1-1926. 
2421 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
2422 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 



έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους συγχωριανούς, με σέβας στην παράδοση της φιλοξενίας 
(προσωρινή παροχή προστασίας στον ξένο), στις άλλες αρετές που συνδέονταν με την 
ανάπτυξη συλλογικής πρόνοιας μέσα στο δυσμενές φυσικό περιβάλλον. Η παράδοση του 
πολιτιστικού πλούτου είχε υλικές ρίζες. Ήταν κανόνας φυσικής επιβίωσης.  

Ορισμένες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής των χωρικών είχαν χαρακτηριστικό 
κοινωνικό περιεχόμενο επικοινωνίας και προσφοράς. 

Στους ορεινούς πληθυσμούς, μεταξύ των εποχιακών νομάδων ο άγραφος νόμος της 
φιλοξενίας ήταν απαράβατος ακόμη και για τους πλέον άξεστους. Στους σαρακατσάνους, 
ήταν ηθική υποχρέωση η παρουσίασή τους στον ξένο με τον καλύτερο τρόπο, η συμπεριφορά 
προς αυτόν με σεβασμό, η προσφορά υλικών αγαθών κάτω από τη στέγη τους. Σε αυτάρκεις 
κοινότητες, επιδεικνύονταν αντιθέτως αρνητικές αντιδράσεις στα εξωτερικά ερεθίσματα. 
Στην περίπτωση του Ασβεστοχωρίου, οι χωρικοί οι οποίοι έρχονταν σε επαφή με τους 
ξένους, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω του υγιεινού κλίματος και του παραθεριστικού 
ρεύματος, δεν είχαν δεκτική ανταπόκριση στην ψυχολογική διέγερση που προξενούσε η 
ταυτότητα του άλλου. Ήταν μάλλον ευερέθιστοι και δεν δέχονταν αλλότρια πολιτιστικά 
μηνύματα. Η τάση τοπικισμού καθιστούσε τις συμπεριφορές των ντόπιων εχθρικές –οι μόνοι 
ξένοι που παρενεβλήθησαν πολιτιστικά και στέριωσαν στην περιοχή ήταν οι βλάχοι–. Ήταν 
μία από τις αιτίες που δεν λειτουργούσαν ξένες επιχειρήσεις στο χωριό, ούτε διενεργούνταν 
εμπόριο. Οι ντόπιοι αυτοπροσδιορίζονταν ως μη επιδεκτικοί ξένων επιρροών. «Α, δεν ήταν 
ανοιχτοί άνθρωποι. Μην νομίζεις ότι επειδή είμαι από το Ασβεστοχώρι δεν τα λέω, αλλά 
ήταν κλειστοί άνθρωποι στους ξένους. Όχι στους ντόπιους! Μεταξύ τους ήταν ανοιχτοί και 
φιλόξενοι. Στους ξένους ήταν αφιλόξενοι. Γι’ αυτό και δεν έχουν επιδράσεις από ξένα έθιμα. 
Υπερασπίζανε τα ήθη και τα έθιμά τους.  Από  τους μό νους πο υ επηρεάστηκαν και το υς 
μόνους που δέχτηκαν ήταν οι βλάχοι.»2423 Όμοια φαινόμενα πολιτιστικής δυσανεξίας 
παρουσιάσθηκαν σε χωριά απέναντι σε, θεωρούμενους ως παρείσακτους, πρόσφυγες. Στην 
περίπτωση του Κιρτζιλάρ [Άδενδρον] (στην ελώδη έκταση μεταξύ ποταμών Αξιού και 
Λουδία, επί της σιδηροδρομικής γραμμής), οι γηγενείς του χωριού ενοχλήθηκαν από την 
παρουσία των νεοφερμένων2424

Η γυναίκα αγρότισσα, με την ελλειμματική θέση στην κοινωνία του χωριού, δέσμια 
των παραδοσιακών πατριαρχικών δομών, υποχείρια επίσης στην ύστερη νεωτεριστική 
εξέλιξη παρά την προοδευτική εισαγωγή αστικών κανόνων ισότητας, συμμετείχε στα 
νυχτέρια (νυκτερινή εργασία), μία συνήθεια μέσω της οποίας διεκδικούσε το δικαίωμα 
συνεύρεσης και κοινωνικής παρουσίας στο δημόσιο χώρο. Στην περίπτωση του χωριού 
Δρυμός, η παράδοση επέτρεπε στις γυναίκες του χωριού να συγκεντρώνονται, όταν νύχτωνε, 
στις γειτονιές και, με φωτισμό του χώρου από γκαζόλαμπες, να επιδίδονται σε εργασίες 
(κέντημα, επεξεργασία τροφών, άλλες συναφείς), ανταλλάσσοντας ταυτόχρονα μεταξύ τους 
κρίσεις, σχόλια, απόψεις

. Απέρρευσαν βαθμηδόν αλλαγές στις νοοτροπίες και 
περαιτέρω στους χαρακτήρες των χωρικών. 

2425. Στις όχθες του ποταμού Ανθεμούντα, κατά τους εαρινούς μήνες, 
οι αγρότισσες των παρακείμενων χωριών καθάριζαν στο νερό τα ρούχα και στρωσίδια και 
ταυτόχρονα αποκαθιστούσαν την επικοινωνία του φύλου τους, με συζητήσεις, σχολιασμό της 
επικαιρότητας2426. Στο χωριό Άγιος Μάμας, ο τόπος συνάντησης και επικοινωνίας των 
γυναικών ήταν το πηγάδι, από το οποίο κουβαλούσαν πόσιμο νερό2427

Οι πρόσφυγες επέδειξαν μεγαλύτερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανοχή στη 
διαφορετικότητα. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στους προσφυγικούς συνοικισμούς της 
περιοχής Καλαμαριάς, η ποιότητα του καθημερινού βίου ήταν ανώτερη. «Ο κόσμος ήταν 

. 

                                                      
2423 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2424 Cf. Παναγιώτα Κουρούπη, Η κοινωνία και ο πολιτισμός του Αδένδρου Θεσσαλονίκης από 
το 1913 μέχρι σήμερα, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2009, υλικό προφορικών συνεντεύξεων. 
2425 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2426 Cf. Πληροφορίες χωρικών. 
2427 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
μαρτυρία Κυριακή Αυγερινού. 



αγαπημένος και μονοιασμένος»2428. Στους εκ Βουλγαρίας πρόσφυγες, διαδεδομένο ήταν ως 
έθιμο το μιντζί (συγκέντρωση νεαρών εθελοντριών στο σπίτι μίας οικογένειας για βοήθεια 
στην εκπλήρωση εργασιών), το οποίο αποκάλυπτε ένα πνεύμα αλληλοβοήθειας και 
συνεργασίας μεταξύ των χωρικών. Στα μιντζιά, εκτελούνταν καθαρισμός του καλαμποκιού 
και ηλιόσπορου, ξύσιμο και γνέσιμο μαλλιού, άλλες αγροτικές δουλειές που απαιτούσαν 
πολλά χέρια. Ο νοικοκύρης καλούσε κοπέλες να συμμετάσχουν στο μιντζί, με αμοιβή ένα 
δείπνο. Αυτές ανταποκρίνονταν, έχοντας με αυτή την ευκαιρία τη δυνατότητα να 
συνευρεθούν, να διασκεδάσουν με τραγούδια. Νέα παλληκάρια επίσης έσπευδαν, με δικές 
τους σκοπιμότητες, να συνεισφέρουν βοήθεια, αναμειγνυόμενα με τα κορίτσια2429. Στα 
προσφυγικά χωριά της ακτής Θερμαϊκού, οι χωρικοί, διαθέτοντας ψυχικά αποθέματα, 
υπερέβαιναν τον προγραμματισμό της υποχρεωτικής εργασίας (αγγαρεία) με προσφορά 
επιπλέον εθελοντικής δουλειάς σε κοινωφελή έργα (κατασκευές δρόμων, ανέγερση της 
εκκλησίας). Οι δάσκαλοι αναλάμβαναν πρόσθετα καθήκοντα στο σχολείο2430

 
.  

 
7.3. Πνευματική εξέλιξη. 
 
 
Τα δημοτικά τραγούδια, οι παραδοσιακοί χοροί, οι τέχνες (ζωγραφική), οι μύθοι, 

παροιμίες, ως πολιτιστικό γνώρισμα που προερχόταν από την πνευματική εξέλιξη της 
υπαίθρου –ανεξαρτήτως των παραδοσιακών, επιφανειακών λαϊκών στοιχείων (φολκλόρ) των 
ιδίων εκδηλώσεων, όπως αυτά επιβίωναν–, ήταν μέσα έκφρασης των αγροτών που εύρισκαν 
πεδίο εφαρμογής στην προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής συνέχειας στα χωριά. Με 
ισχυρή σύνδεση με τις λειτουργίες των αγροτικών κοινωνιών (καθημερινή ζωή, εργασία και 
λοιπές), αναφέρονταν σε πλείστες εκδηλώσεις τους. Ωστόσο, το περιεχόμενο των 
εκδηλώσεων έδειχνε την καθυστέρηση στις παραστάσεις που αποκόμιζαν οι χωρικοί από το, 
παραδοσιακό ακόμη –στατικό–, αγροτικό περιβάλλον. Με αναφορά στη σύνδεση της 
κουλτούρας με την πνευματική εξέλιξη, οι πολιτιστικές αυτές εκφράσεις αποκάλυπταν τις 
αντίστοιχες προσομοιώσεις στη φαντασία των ανθρώπων του χωριού, περιορισμένης έκτασης 
σε σύγκριση με το υπό ανάπτυξη νεωτεριστικό πολιτιστικό κίνημα στην πόλη. 

Με όχημα το εκκλησιαστικό στοιχείο –με την πολιτιστική παράδοση και διαθέσιμες 
υλικές διευκολύνσεις–, υπήρξαν επιδόσεις στην αγιογραφία. Η δραστηριότητα οικογενειών 
ζωγράφων της Κουλακιάς [Χαλάστρα], το 19ο και 20ό αιώνα, σε εκκλησίες της 
Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτη, Λουτζίκ [Μελισσουργός], Χαλκιδική, Κολινδρό, Αιγίνιον, 
περιοχή Κιλκίς (Γρίβα, Δραγομίρ [Βαφειοχώριον]), Αειβάτιον [Λητή], ήταν δείγμα 
ανάπτυξης του κλάδου μέσα σε ένα πλαίσιο συντεχνίας, με μετάδοση των μυστικών της 
τέχνης από το ένα πρόσωπο στο άλλο2431

Οι μεταναστεύσεις επενεργούσαν στη διαμόρφωση των πολιτιστικών στοιχείων, Στη 
μουσική και χορευτική παράδοση της περιοχής, η Πυλαία παρουσίαζε ομοιότητες με μακρινά 
χωριά, λόγω παλιότερης εγκατάστασης κατοίκων της Χαλκιδικής

.  

2432. Η μουσική παράδοση 
στο χώρο της Χαλκιδικής ήταν παλαιά. Παραδοσιακά τραγούδια επιβίωναν, οι ιεροψάλτες 
προσέρχονταν στις εκκλησίες χωρίς αμοιβή, τοπικά μουσικά όργανα κατασκευάζονταν2433

                                                      
2428 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., μαρτυρία Ανέστης Σαββόπουλος. 

. 
Στο παράδειγμα της Αρναίας, τραγούδια σε εορταστικές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις 
αναπαρήγαγαν πνεύμα παλληκαριάς, εθνικής διέγερσης –σε υστέρηση ως προς τα μηνύματα 
των νεωτεριστικών κινημάτων–. Οι χωρικοί, τις Κυριακές και γιορτές, τραγουδούσαν 
συνοδεία μουσικών οργάνων έως το βράδυ. Δημοτικά τραγούδια, που μνημόνευαν θέματα 
ιεράς ιστορίας, λαϊκής λατρείας και ιερών εορτολογικών παραδόσεων (κάλαντα), 

2429 Πληροφορίες χωρικών. 
2430 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
2431 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 
2432 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. 
2433 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
μαρτυρία Στέλιος Μουχτιδιώτης. 



συνοδεύονταν από παραδοσιακά μουσικά όργανα, το βιολί, το λαγούτο με μεγάλο 
αχλαδόσχημο ηχείο (έπαιζαν δύο βιολιά, πρώτο και δεύτερο, τα οποία συνόδευαν ένα ή δυο 
λαγούτα), τη φλογέρα, τη γκάιντα. Οι χωρικοί κατασκεύαζαν τα όργανα με παραδοσιακά 
υλικά, τις γκάιντες από κατσικίσια προβιά, τους αυλούς από ειδικό μαλακό ξύλο. Φλογέρες 
ακούγονταν στα κοπάδια, οι κουδούνες και τα κυπριά των γιδοπροβάτων συνόδευαν τη 
μουσική των ποιμένων. Στα εξωκκλήσια, χτυπούσαν τα σήμαντρα με ποικιλία ήχων. Το 
1928, ο μητροπολίτης Ιερισσού Σωκράτης Σταυρίδης ενθάρρυνε, εκτός των άλλων 
θεάρεστων υποδείξεων στους κατοίκους της Αρναίας (γυναικείο κίνημα, επαγγελματικό 
αλληλοβοηθητικό κίνημα), την ίδρυση φιλαρμονικής ορχήστρας και κατέβαλε το κόστος 
αγοράς των οργάνων2434. Στο παράδειγμα του Πολυγύρου, η μουσική, τραγούδια, χοροί, 
αρθρώνονταν πάνω σε μνήμες από τη ζωή επί «τουρκοκρατίας», στα έθιμα του γάμου, της 
μετανάστευσης, του θανάτου. Τα μουσικά όργανα ήταν το κλαρίνο, λαγούτο, βιολί, αυλός, 
νταούλι. Ιδρύθηκε φιλαρμονική το 1908, με 35 μουσικούς (αρχιμουσικός ο δάσκαλος ωδικής 
του σχολείου Πολυγύρου) και 40 μουσικά όργανα, διαλύθηκε το 1918 ελλείψει πόρων, 
επαναλειτούργησε το 19352435

Στα χωριά των προσφύγων, οι μουσικόφιλοι γνώριζαν να κατασκευάζουν και να 
παίζουν όργανα (κεμεντζέδες, ταμπουράδες, ντέφια). Οι καλλίφωνοι τραγουδούσαν στους 
γάμους, γιορτές, πανηγύρια, Στο Πλατύ, είχε εξαπλωθεί στη γύρω περιοχή η καλλιτεχνική 
φήμη τους

.  

2436

Οι χωρικοί προσήλθαν με εύλογη αργοπορία, με περιέργεια και έφεση, στην 
παρακολούθηση της έβδομης τέχνης

. 

2437. Εξάλλου, στη χώρα, η εξέλιξη, η οποία 
δρομολογήθηκε από τη δημιουργία και παγίωση κινηματογραφικών ειδών, με την 
επικράτηση των ταινιών «φουστανέλας», ήταν υποτυπώδης, με ελάχιστες κινηματογραφικές 
αίθουσες στις πόλεις. Στο χωριό, στη δεκαετία του 1930, ο κινηματογράφος ήταν ένα 
πολιτιστικό γεγονός ανοιχτού χώρου, με ταινίες οι οποίες προβάλλονταν σε πανηγύρια, 
τοπικές εκδηλώσεις, πλατείες χωριών –το χειμώνα σε καφενεία–. Η ενημέρωση 
διεκπεραιωνόταν από στόμα σε στόμα, μερικές φορές με διαφημιστικά φέιγ βολάν2438

Στην περιοχή από τα χωριά του Ανθεμούντος έως την ανατολική ακτή της 
Χαλκιδικής, το είδος των διηγήσεων ευτράπελων επεισοδίων (τα μασάλια) αποτύπωνε την 
εμπειρία των αγροτών από τις εξελίξεις, οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, και τις 
αντιδράσεις οι οποίες προκαλούνταν από τα εξωτερικά ερεθίσματα

. 

2439. Η δομή της κοινωνίας 
του χωριού, ευρισκόμενη, συγκριτικά με την πόλη, σε φάση υστέρησης, απεικονιζόταν στη 
θεματολογία που είχαν τα μασλάτια (ευφυολογίες), για διήγηση και ψυχαγωγία στο καφενείο 
του χωριού. Συγγενή λειτουργία διέθεταν οι παροιμίες, διαφορετικού περιεχομένου στο κάθε 
χωριό. Στο παράδειγμα του προσφυγικού χωριού Νέα Μηχανιώνα, ο μήνας Αύγουστος 
μνημονευόταν στις τοπικές παροιμίες για τις ευνοϊκές συνθήκες, με την αλιεία σε ήρεμη 
θάλασσα και την απρόσκοπτη συγκομιδή στους αγρούς (Αύγουστε καλέ μου μήνα, να ’σουν 
δυο φορές το χρόνο), και για την πολιτιστική σπουδαιότητα, με το προσκύνημα στην εικόνα 
της Παναγίας Φανερωμένης (Αύγουστος κι’ Αυγουσταράς και της Παναγιάς ο μήνας)2440

Οι τέχνες επωφελήθηκαν εμμέσως από την επαφή με το υλικό περιβάλλον. Ο χώρος 
της υπαίθρου ενέπνευσε, για παράδειγμα, την ποίηση που ύμνησε, με δυνατό στίχο, τη φύση. 

. 

                                                      
2434 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit.  
2435 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
2436 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit. 
2437 Cf. στοιχεία στο Αφροδίτη Μυλωνά, Ο Άγιος Παύλος Χαλκιδικής από το 1942 μέχρι 
σήμερα. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, προπτυχιακή εργασία ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία 
της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2010, υλικό προφορικών 
συνεντεύξεων. 
2438 Cf. περίπτωση χωριού Ορμύλια στο Παυλίνα Π. Κουβαλάκη, Η πολιτιστική ταυτότητα του 
Έλληνα μέσα από τις ταινίες: η περίπτωση της Ορμύλιας Χαλκιδικής, πτυχιακή εργασία 
ΤΕΠΑΕ - Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 2004, 
passim. 
2439 Cf. περίπτωση παραγωγής τοπικών ανεκδότων στο Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 
2440 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 



«Άγουρος του χωριού κι εγώ, / παιδί κι εγώ της στάνης,  / όσες φορές κάμπους, βουνά, 
στάνες, χωριά διαβαίνω / κι οργώματα και ποταμιές, / τέτοια τραγούδια λέγω.2441» Στην 
περίπτωση της ζωγραφικής, άνθρωποι περιφέρονταν με το χρωστήρα στην ύπαιθρο. Το κοινό 
στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 1930 είδε, στο περίπτερο καλογήρων, 100 
πίνακες πέντε ζωγράφων. Ο Μ. Στεφανίδης εξέθετε τοπία της Θεσσαλονίκης με τίτλους «Το 
δάσος», «Γέρος και χιόνια» και άλλα. Ο Φωτάκης είχε τοπία της Χαλκιδικής2442

Η παιδεία, τα γράμματα, ήταν πνευματικές ενασχολήσεις, που προσήλκυαν 
πολιτιστικά ορισμένους ανθρώπους στον αγροτικό χώρο. Άτομα, εκτελώντας στα χωριά το 
ρόλο του λόγιου διαφωτιστή, είχαν δραστηριότητα ενταγμένη στη διανοητική κίνηση, 
γεγονότα, ιδεολογικές τάσεις της εποχής

. 

2443

Η πολιτιστική επικοινωνία στην ύπαιθρο (εφημερίδες, επιστολές) ήταν μία εξέλιξη η 
οποία απέκτησε μαζικοποίηση στην ανθρώπινη βάση πολύ αργά, στη δεκαετία 1930

. 

2444. Οι 
τελάληδες (κοινοτικοί υπάλληλοι) συμβίωσαν για ένα μεταβατικό διάστημα με τον 
εφημεριδοπώλη και τον ταχυδρόμο. Στην περίπτωση των προσφυγικών χωριών της ακτής 
Θερμαϊκού, η πρόσβαση στην πόλη, με αυτοκίνητο και «βαποράκι», επίσπευσε την 
πολιτιστική αλλαγή στις επικοινωνιακές συνήθειες2445

Στους προσφυγικούς συνοικισμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, εκτυλίχθηκαν –
πριν από το μετασχηματισμό της περιοχής σε αστικό χώρο– πρώιμες συλλογικές 
δραστηριότητες. Ο Όμιλος Ερασιτεχνών Προσφύγων Καλαμαριάς (μη αναγνωρισμένος), 
προγραμμάτιζε, το 1921, θεατρική δραστηριότητα υπέρ των πασχόντων προσφύγων

. 

2446. Στο 
παράδειγμα του Συνδέσμου Νεολαίας Καλαμαριάς η Ένωσις, που ιδρύθηκε –όπως είδαμε 
στο περί νεολαίας κεφάλαιο– το 1923, το σωματείο είχε τμήμα φιλολογικό, μουσικό, 
γυμναστικό και θεατρικό. Τα μέλη έπαιξαν, το Μάιο 1923, το έργο «Οι αλυσίδες» –
συγγραφέας ο Στρωτός–2447. Οργάνωσαν διάλεξη στις 16 Μαρτίου 1924, στη δημοτική σχολή 
Καλαμαριάς, με το Σταύρο Κανονίδη και θέμα την «Παρακμή του σύγχρονου 
πολιτισμού»2448. Σε συνέλευση την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 1927 στη λέσχη του Συνδέσμου, 
για λογοδοσία και εκλογές, παρακολούθησαν τις διαδικασίες τα μέλη του παιδικού 
ποδοσφαιρικού τμήματος του σωματείου Ο Ακρίτας2449

 
. 

 
7.4. Κανόνες κοινωνικής διαβίωσης. Η υλική αφετηρία. 
 
 
Η αφετηρία δημιουργίας των εθίμων είχε σύμπτωση, στο χρονικό βάθος των 

παραδόσεων, με την αξιολόγηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εκ μέρους των 
χωρικών, τα οποία ήταν πλεονεκτικά για τη συντήρηση τοπικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, ανάδειξη αυτών σε πολιτιστική παράμετρο. Στο παράδειγμα του χωριού 
Δρυμίγκλαβα [Δρυμός], τα άφθονα νερά που διέρρεαν το χώρο ήταν σημείο αναφοράς στα 
έθιμα γύρω από το γάμο. Η νύφη, ένοικος πλέον στο σπίτι της πατρικής οικογένειας του 
συζύγου, μετέβαινε, φέρουσα την καλή φορεσιά, στη βρύση της γειτονιάς. Γέμιζε την 
κανάτα, έριχνε στη γούρνα νομίσματα, που συλλέγονταν από τα παιδιά, και μετέφερε το νερό 
στην καινούργια κατοικία της. Στην εορτή των Θεοφανείων και τον αγιασμό των υδάτων από 
τον παπά, οι χωρικοί προσέτρεχαν στις βρύσες του χωριού για να γεμίσουν τις στάμνες με 

                                                      
2441 Αναφορά στον Κώστα Κρυστάλλη (1868-1894), cf. Μπάφα, Η οικονομική-κοινωνική και 
πολιτισμική ανάπτυξη του ορεινού χωριού Συρράκο...., op. cit. 
2442 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 18-9-1930. 
2443 Cf. Κουκουρίκη, Κουλακιά..., op. cit. 
2444 Cf. παραδείγματα εφημερίδων στο Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
2445 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
2446 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 13-8-1921. 
2447 Ibid., 28-5-1923. 
2448 Cf. Μακεδονικά Νέα, 15-3-1924. 
2449 Ibid., 26-1-1927. 



αγιασμένο νερό2450

Πληθώρα εθίμων, γιορτές, γάμοι, λύπες και θάνατος, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, 
τρόποι ζωής –πανηγύρια, διασκέδαση, χοροί, διατροφικές συνήθειες (συνταγές παρασκευής 
τροφών), υλικός πολιτισμός (σπίτι, ρούχα)–, συνδέονταν με πρακτικές πλευρές του 
αγροτικού βίου.  

. Σε άλλο παράδειγμα, στα παραθαλάσσια χωριά οι αλιείς έδειχναν 
ευλάβεια προς τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών, και έκτιζαν ναούς προς τιμήν του. 

 
 
7.4.1. Γιορτές, ψυχαγωγία. 
 
 
Το φαγοπότι –ως πολιτιστικό γνώρισμα–, η διασκέδαση, υπέστησαν προσαρμογές 

στον τρόπο ζωής των χωρικών εκάστου τόπου –ωστόσο, όχι σε βαθμό ώστε να απειληθεί η 
γενική πολιτιστική συνοχή της υπαίθρου–. Στα μέρη όπου υπήρχε οικιακή ζωοπαραγωγή, η 
προετοιμασία του γουρουνιού περιλάμβανε το κρέας προς άμεση κατανάλωση, τα 
Χριστούγεννα, και τα άλλα υλικά για διατήρηση (παστό με αλάτι, λίπος, λουκάνικα). Τα 
παιδιά περίμεναν να πάρουν τη φούσκα (ουροδόχος κύστις), να τη φουσκώσουν και να τη 
χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι σαν τόπι. Στο χωριό Χορτιάτη, την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς κάθε οικογένεια έσφαζε κόκορα. Την Κυριακή του Πάσχα, οι ζωοτρόφοι 
έψηναν στη σούβλα, στην αυλή του σπιτιού, τον αμνό ή το ερίφιο, παρουσία όλων των μελών 
της πατρικής οικογένειας2451. Σε περιοχές της Χαλκιδικής, δεν ήταν έθιμο να σουβλίζουν το 
αρνί. Οι νοικοκυρές το παρασκεύαζαν στους χτιστούς φούρνους2452. Οι ψαράδες της λίμνης 
Κορώνειας είχαν υιοθετήσει το σφάξιμο αρνιού, που προσφερόταν στους χωριανούς για 
κοινό τραπέζι στις 18 Ιανουαρίου, του Αγίου Αθανασίου. «Δεν είχαμε διασκέδαση. Όταν 
βράδυαζε καθόμασταν όλη η οικογένεια και λέγαμε πώς πέρασε η μέρα και τι θα κάνουμε 
αύριο. Μόνο στα πανηγύρια διασκεδάζαμε. Βράζαμε δέκα καζάνια φαγητό και μοιράζαμε το 
κουρμπάνι [συσσίτιο] για χάρη στην Παναγιά. Την ημέρα της γιορτής χορεύαμε και 
γλεντούσαμε όλοι οι χωριανοί μαζί.2453» Οι ορεσίβιοι κτηνοτρόφοι, στα χειμαδιά στη 
διάρκεια των εορτών του Δωδεκαημέρου, απορροφημένοι στις εποχιακές δουλειές (γέννες 
των προβάτων), δεν παρέλειπαν να συμμετάσχουν στον εορτασμό των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς, με φαγητό και ποτό στα καλύβια. Μετά το φαγητό, οι άνδρες 
συναγωνίζονταν με τα όπλα στο σημάδι. Η διηνεκής, ανθυγιεινή κατανάλωση κρέατος από 
τους κτηνοτρόφους διακόπτονταν κατά την περίοδο των Αποκριών, με αυστηρή νηστεία. Στο 
χωριό Δρυμός, το κουρμπάνι γινόταν το Δεκαπενταύγουστο. Οι προύχοντες έσφαζαν ένα 
μοσχάρι, το κρέας τοποθετούνταν σε καζάνια πάνω σε αναμμένα ξύλα για αργό βράσιμο. 
Παρίσταντο μόνο άνδρες, έτρωγαν, άκουγαν τον παπά να διαβάζει την ευχαριστήριο 
προσευχή, επέστρεφαν στο σπίτι με ένα πιάτο κουρμπάνι για την οικογένεια2454. Στην 
Αρναία, το κουρμπάνι, προερχόμενο από τάματα κτηνοτρόφων και γεωργών οι οποίοι 
προμήθευαν τα ζώα για σφάξιμο, οργανωνόταν κατά τη διάρκεια της γιο ρτής της Αγίας 
Παρασκευής στις 26 Ιουλίου2455. Όταν γιόρταζε ο Άγιος Μόδεστος στις 18 Δεκεμβρίου, στο 
Χορτιάτη η μέρα θεωρούνταν γιορτή των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι τα άφηναν να 
ξεκουραστούν2456

Οι γεωργοί παρακολουθούσαν τις εποχές του χρόνου και τις φάσεις της καλλιέργειας. 
Τα χελιδονίσματα της Αρναίας (ο ερχομός του χελιδονιού [έναρξη της άνοιξης]) ήταν 
εκδήλωση που εορταζόταν την 1η Μαρτίου με τραγούδια. Την πρωτομαγιά [ελλείψει 

. 

                                                      
2450 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2451 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., προφορικές μαρτυρίες Άννα 
Γεωργαντοπούλου, Μαρία Τσιμοπούλου.  
2452 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
μαρτυρία Κυριακή Αυγερινού. 
2453 Cf. Τύρλα, Άγιος Βασίλειος..., op. cit., συνέντευξη Παναγιώτης Τύρλας. 
2454 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2455 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit.  
2456 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. 



εργατικού κινήματος], έκοβαν λουλούδια, τα έπλεκαν σε στεφάνια και τα κρεμούσαν στην 
πόρτα της αυλής. Το θέρισμα στα χωράφια ισοδυναμούσε με εορτή –οι χωρικοί ξεχνούσαν 
προς στιγμήν τα πάθη τους–. Στους πρόσφυγες στην ακτή Θερμαϊκού, πλανιόταν –ορισμένες 
φορές– εύθυμη διάθεση, ακούγονταν τραγούδια. Στο αλώνισμα, οι παρευρισκόμενοι 
επιτηρούσαν τη δουλειά, συζητούσαν τρώγοντας πρόχειρα μαύρο ψωμί, ελιές, κρεμμύδι. 
Κοιμούνταν ελαφριά αναμένοντας τον άνεμο για να αρχίσουν το λίχνισμα2457. Στο χωριό 
Δρυμός,  σύμφωνα με την παράδοση του θερισμού οι αγρότες όφειλαν, επί ένα μήνα, να 
καταναλώνουν ως μοναδικό έδεσμα το σκόρδο με ξύδι και αλάτι2458 [στοιχεία αναγκαία για 
τη συντήρηση του οργανισμού, με επιπλέον ευεργετική επίδραση των συστατικών του 
σκόρδου]. Με την έναρξη των εργασιών στα αμπέλια, οι σταφυλοπαραγωγοί οργάνωναν 
γλέντια την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα του Αγίου Τρύφωνος, προστάτη των αμπελουργών. Στο 
χωριό Νέα Μεσημβρία, μετά τη θεία λειτουργία, έπαιρναν από την εκκλησία αγιασμό, που 
έριχναν στις τέσσερεις μεριές του αμπελιού σε σχήμα σταυρού. Συγκεντρώνονταν, κατόπιν, 
στο καφενείο και διασκέδαζαν, με φαγητό και τοπικό κρασί2459. Στο Σέδες [Θέρμη], η 
κοινότητα συμμετείχε δραστήρια στη διοργάνωση της γιορτής του Αγίου Τρύφωνος, με 
γλέντια και οινοποσία. Οι χωρικοί, διατελούντες εν μέθη, περιφέρονταν στα καφενεία και 
παντοπωλεία του χωριού2460

Οι θρησκευτικές εορτές επενδύονταν πολιτιστικά με διαφορετικό περιεχόμενο, 
αναλόγως των συνθηκών. Στο Ασβεστοχώριον, τα Χριστούγεννα ήταν οικογενειακή γιορτή, 
αφού οι πατεράδες, οικονομικοί μετανάστες (ασβεστάδες), είχαν μόλις επιστρέψει. Αντίθετα, 
κατά τις άλλες μέρες έως τα Θεοφάνεια, οργανώνονταν δημόσιες εκδηλώσεις, με χορό, 
τοπικά τραγούδια, ζουρνάδες –αφορμή, για τους νέους, για γνωριμίες και προξενιά–

. Φωνασκίες και τραγούδια, μέσα στη νύχτα, ενοχλούσαν τους 
συντηρητικότερους. 

2461. Στον 
Άγιο Μάμα, οι χωρικοί δεν ανάλωναν χρόνο για να στολίσουν καραβάκι ή δένδρο, 
προτιμώντας να ευπρεπίσουν το σπίτι, να πατώσουν το δάπεδο με κοκκινόχωμα και να 
ασπρίσουν τους τοίχους. Οι χωριανοί συγκεντρώνονταν σε σπίτια φίλων και συγγενών και 
επιδίδονταν σε συμπόσιο και χορό2462. Σε χωριά της Χαλκιδικής,  ο ι αγρότες γιόρταζαν την 
ονομαστική εορτή του άνδρα του σπιτιού (η γυναίκα του σπιτιού –υποχείρια, μονίμως–, δεν 
εόρταζε) με επισκέψεις, κεράσματα2463

Οι Αποκριές εορτάζονταν ιδιαιτέρως από τους πρόσφυγες ως ψυχολογικό αντίδοτο 
στις δυσκολίες της επιβίωσης, με συγκεντρώσεις τα βράδια στα σπίτια, τραγούδια μέχρι τα 
χαράματα, λογοπαίγνια. Άνδρες και γυναίκες ντύνονταν καρναβάλια, χρησιμοποιώντας παλιά 
ρούχα, και μετέβαιναν σε φιλικά σπίτια

.  

2464. Στην ακτή Θερμαϊκού, η κίνηση κορυφωνόταν το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς της Καλαμαριάς, οργανώνονταν γλέντια. Οι Πόντιοι ψυχαγωγούνταν 
τραγουδώντας με τη συνοδεία του κεμεντζέ, οι Καυκάσιοι με το ζουρνά2465

Το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της βαπτίσεως, συνδέονταν στο χωριό με τη 
μουσική παράδοση. Στην πλατεία, οι χωριανοί, καθισμένοι σε κορμούς δέντρων –τραπέζια 
και καρέκλες δεν υπήρχαν–, παρακολουθούσαν τους αυτοδίδακτους λαϊκούς μουσικούς, 

. Την Καθαρά 
Δευτέρα (εποχή με ανέμους), οι χωρικοί κατασκεύαζαν χαρταετούς, που εξαπέλυαν στον 
αέρα. Την Εβδομάδα των Παθών, οι αγρότισσες απείχαν κατά τη Μεγάλη Παρασκευή από 
οιαδήποτε εργασία [ημέρα ρεπό].  

                                                      
2457 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
2458 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2459 Cf. Αραμπατζή, Μεσημβρία..., op. cit., πληροφορίες Νικήτας Σίγας, Άννα Μπελετσιώτου. 
2460 Cf. σχετικώς, για την εορτή το 1934, Αρχείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ελληνική 
Δημοκρατία, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Κοινότης Θέρμης, Αποφάσεις Κοινοτικού 
Συμβουλίου Θέρμης 1933-34-35, Αριθ. 3, 6-2-1934. 
2461 Cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2462 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
2463 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
2464 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit. 
2465 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 11-2-1930. 



τραγουδιστές, προσερχόμενους με μουσικά όργανα, που ενίσχυαν την εύθυμη διάθεση στο 
γλέντι.  

Οι πρόσφυγες Θρακιώτες διασκέδαζαν στα νυχτέρια, στις γειτονιές του χωριού. 
Μετά το μάζεμα του σουσαμιού στα χωράφια, οι αγρότες, ιδιαίτερα τα παιδιά, ξεχώριζαν τα 
άχρηστα κλωνάρια, τα έδεναν σε δεμάτια και άναβαν φωτιές το βράδυ, σαν είδος 
πανηγυριού, διασκεδάζοντας, παραθέτοντας διηγήσεις. Οι γυναίκες παρακολουθούσαν. 
Αλλού, πήγαιναν στα σπίτια συγχωριανών και βοηθούσαν στις γεωργικές εργασίες –
καθάρισμα βαμβακιού, καλαμποκιού–, διηγούμενοι ανύπαρκτες ιστορίες και αυτοσχέδια 
παραμύθια, σε ένα συνδυασμό δουλειάς και ψυχαγωγίας. Στο χωριό του Αγίου Μάμα, ήταν 
μία διασκέδαση, το βράδυ, η συγκέντρωση χωριανών σε αποθήκες, για να δέσουν τα στάχυα, 
συζητώντας, διασκεδάζοντας2466. Στο καφενείο του χωριού, προσέρχονταν μόνο οι άνδρες. Η 
πρόσβαση στις γυναίκες ήταν απαγορευμένη2467. Οι ηλικιωμένοι επιδίδονταν σε συζητήσεις 
κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου, επίσης σε τυχηρά παιγνίδια. Δημιουργούνταν 
πολιτικά στέκια. Το 1927, για παράδειγμα, στην προσφυγική περιοχή Καλαμαριάς, το 
καφενείο του Σταύρου, δίπλα στον κινηματογράφο, ήταν τόπος συγκέντρωσης των 
λαϊκών2468

Τα χωριά είχαν επικοινωνία με τους Θεσσαλονικείς την πρωτομαγιά, όταν οι 
συντροφιές πήγαιναν στην ύπαιθρο για να «πιάσουν το Μάη» [συλλογή λουλουδιών] και να 
καθίσουν στα καφενεδάκια. Από το πρωί οι χωρικοί στην παραλιακή περιοχή έβλεπαν τις 
ομάδες να κατευθύνονται προς τη Γεωργική Σχολή, το Μπαχτσέ Τσιφλίκ. Στο βουνό, 
συνωστίζονταν στα χωριά Ασβεστοχώρι και Χορτιάτη. Κινούνταν επίσης προς το Τεκελή 
[Σίνδος]

. 

2469. Στην περίπτωση του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων, επελέγη το 1925 ως 
εκδρομικός προορισμός η Γεωργική Σχολή2470. Σε άλλη περίπτωση, του συνδέσμου βοηθών 
εκτελωνιστών, μετέβησαν το 1931 στο Μπαχτσέ Τσιφλίκ2471

Στη δεκαετία 1930, με τη εξέλιξη του πολιτισμού, επήλθαν τροποποιήσεις στις 
διεξόδους ψυχαγωγίας. Εξοχικά κέντρα με ορχήστρες, οι οποίες μετακαλούνταν από τη 
Θεσσαλονίκη, έδιδαν στον κοινοτικό βίο ένα τόνο αλλαγής των συνηθειών ψυχαγωγίας. Στην 
περίπτωση του χωριού Χορτιάτης, υπήρχε κινητικότητα. «... Κάναμε πολλά γλέντια και 
είχαμε πανηγύρια. Το χειμώνα όταν δεν είχαμε δουλειές στα χωράφια μαζευόμασταν στα 
σπίτια, ακόμη και τις καθημερινές, και γινόταν μεγάλο τσιμπούσι. Χορεύαμε, τραγουδούσαμε 
και που και που είχαμε και κανένα γραμμόφωνο. Βέβαια είχαμε και δικούς οργανοπαίκτες 
που έπαιζαν βιολί, κλαρίνο, νταούλι, κιθάρα και γκάιντα. Και αυτά τα μάθαιναν όλα μόνοι 
τους. Παίζαμε τραγούδια δημοτικά, της ξενιτιάς, αλλά και ερωτικά [γελάει]. Εκδρομές δεν 
πηγαίναμε, μόνο σε άλλα κοντινά χωριά στα πανηγύρια, στον Άγιο Βασίλειο ας πούμε. Και 
αυτοί έρχονταν σε εμάς και εμείς πηγαίναμε σε αυτούς. Οι άντρες σύχναζαν στο καφενείο της 
κοινότητας. Ήταν πολύ μεγάλο και ωραίο. Οι γυναίκες ήταν μόνο σπίτι τότε και πλέκανε. 
Όταν ήμουνα μικρή κάθε Κυριακή πηγαίναμε βόλτα»

. 

2472. Στα μέρη με εργατική κίνηση, 
δημιουργούνταν χώροι συνεύρεσης. Το 1926, το στέκι των εργατών στο Ασβεστοχώρι ήταν 
το κοινοτικό καφενείο2473

 

. Στους δρόμους των χωριών, εμφανίσθηκε το βράδυ ο νεωτερισμός 
των κανταδόρων, με τα άσματα κάτω από τα παράθυρα των κοριτσιών.  

 
7.4.2. Γέννηση, θάνατος. 
 
 

                                                      
2466 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
2467 Ibid.  
2468 Cf. Μακεδονικά Νέα, 29-10-1927. 
2469 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 2-5-1930. 
2470 Ibid., 11-4, 30-5-1925. 
2471 Ibid., 24-7-1931. 
2472 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2473 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 25-9-1926. 



Η διαιώνιση του είδους με τη διαδικασία το υ γάμου, μία κατεξοχήν κανονιστική 
λειτουργία της κοινωνίας, συνδεόταν, στον αγροτικό χώρο, με την αναζήτηση εγγυήσεων για 
τη μελλοντική επιβίωση της νέας οικογένειας. Το προξενιό, οι διαπραγματεύσεις για την 
προίκα, ο λόγος, αρραβώνας, γάμος, ήταν αλληλουχία ενεργειών με τις οποίες, πίσω από το 
εθιμικό πλαίσιο (πρωτόκολλα ρύθμισης του κάθε βήματος), οι οικογένειες του γαμπρού και 
της νύφης επιχειρούσαν να διασφαλίσουν τις υλικές προϋποθέσεις. 

Στο χωριό, η επιλογή του γαμπρού για την κοπέλλα ανήκε στους γονείς και αδελφούς 
της. Σε πολλές περιπτώσεις, οι νέοι δεν είχαν ειδωθεί προηγουμένως. Την επικοινωνία 
αποκαθιστούσε η προξενήτρα, με ανάθεση από την οικογένεια του γαμπρού να 
βολιδοσκοπήσει τους γονείς του κοριτσιού. Ήταν άτομο που χαρακτηριζόταν από την 
ικανότητα της πειθούς. Εάν συνέτρεχαν οι υλικές συνθήκες, οι συνομιλητές της 
προσποιούνταν ότι αποδέχονταν τα ηθικά επιχειρήματα. Όταν το προξενιό ήταν επιτυχές, 
καινούργιοι απεσταλμένοι των γονέων του γαμπρού συμφωνούσαν με τον πεθερό για τις 
παροχές προς την κόρη του, την προίκα, και διδόταν ο λόγος (υπόσχεση). Σε ορισμένα χωριά, 
παραδιδόταν στον πατέρα τη νύφης ένα μαντήλι με νομίσματα [ρήτρα σε περίπτωση 
υπαναχώρησης του γαμπρού]. Ακολουθούσε ο αρραβώνας –επίσημη ενημέρωση προς την 
κοινότητα για τη συμφωνία–, στο πατρικό της νύφης, με συμμετοχή συγγενών των δύο 
συμβαλλόμενων μερών. Ο μελλοντικός κουμπάρος σταύρωνε τα δακτυλίδια μπροστά στα 
εικονίσματα και τα περνούσε στα δάκτυλα του γαμπρού και της νύφης. Εάν υπήρχε υλική 
ευχέρεια των οικογενειών, ακολουθούσε γλέντι. Σε κάποιους πληθυσμούς (βλάχοι και άλλοι) 
που είχαν ως παράδοση το λόγο και τον αρραβώνα παιδιών σε μικρή ηλικία, η διαδικασία (τα 
αρραβωνιάσματα) λάμβανε χώρα χωρίς την παρουσία των παιδιών. Οι δύο νέοι, μολονότι 
αρραβωνιασμένοι, δεν είχαν επαφή μεταξύ τους επί χρόνια. 

 
Η κουλτούρα της προίκας επένδυε με γραφικές παραδόσεις το δόσιμο του κοριτσιού.  
Σε ορισμένους ορεινούς πληθυσμούς, σε εποχιακούς νομάδες, ο θεσμός της προίκας 

δεν υπήρχε. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ο πατέρας έδιδε στο γαμπρό πρόβατα και άλογα. 
«Ούτε προίκα, ούτε τίποτα. Ένα φόρεμα ή δύο. Προίκα καθόλου, χαρά μεγάλη.2474» Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, ίσχυε η προίκα ως θεσμός, ρυθμιζόμενος από ρητούς και 
υπόρρητους κανόνες. Στην επιφάνεια της κοινοτικής ζωής, ο γαμβρός και ο πεθερός 
προέβαιναν, στα χριστιανικά χωριά, σε σύνταξη προικοσύμφωνου ενώπιον συμβολαιογράφου 
και μαρτύρων πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρετέων. Ο πατέρας γνησίας θυγατέρας 
εκ νομίμου γάμου, μνηστευμένης μετά του δεύτερου συμβαλλόμενου, έδιδε, προκειμένου να 
τελεσθώσιν οι γάμοι κατά τους θείους και ιερούς κανόνας της ορθοδόξου ανατολικής 
εκκλησίας και δι’ ανακούφισιν των βαρών του γάμου, ως προίκαν τω μελλόγαμβρω ακίνητες 
αξίες, κατονομαζόμενου ύψους σε δραχμές, και άλλα αγαθά (ρουχισμός). Ο μελλόγαμβρος 
δήλωνε ότι αποδεχόταν τα ανωτέρω, υποσχόμενος να τελέσει τους γάμους του μετά της 
θυγατρός του προικοδότου2475. Στους πρόσφυγες, η κατοχύρωση της προίκας γινόταν με 
συμβόλαιο προικοσύμφωνου, που συνέτασσε ο γραμματέας της κοινότητας και υπέγραφαν ο 
κουμπάρος, ο παπάς, ο πρόεδρος της κοινότητας2476. Όσον αφορούσε στην οικοσκευή, η 
νύφη διέθετε το συνήθη ρουχισμό και εσώρουχα, κεντήματα, πλεκτά, υφαντά. Σε όλες τις 
κοινότητες –αυτόχθονες και πρόσφυγες–, γινόταν, μερικές ημέρες πριν από το γάμο, στο 
σπίτι της νύφης το αράδιασμα [επίδειξη] της προίκας, με το στόλισμα των ειδών στους 
τοίχους. Οι επισκέπτες χωριανοί συνέρρεαν καθημερινά για να δουν την προίκα, να τη 
χρυσώσουν [άφηναν νομίσματα πάνω στα προικιά] και να δώσουν γαμήλια δώρα2477

                                                      
2474 Cf. Καμτσίκη, Το παρελθόν και το παρόν της Κρώμνης..., op. cit., υλικό από προφορικές 
μαρτυρίες. 

. Την 

2475 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
2476 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
2477 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. Αραμπατζή, 
Μεσημβρία..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit., 
υλικό συνεντεύξεων (Χρυσή Νόικου κ.ά.), κείμενα Νικολάου Καρακόλη. Βαγγελινού - 
Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



τελευταία μέρα πριν από τη μετακόμιση της νύφης, μεταφέρονταν τα πάντα, φορτωμένα στο 
κάρρο, στο σπίτι του γαμπρού2478. Κάτω από την επιφάνεια –επί της ουσίας–, η γυναίκα στις 
φτωχές αγροτικές κοινωνίες, αντικείμενο συναλλαγής, στερούμενη αξιόλογης προίκας, 
απογυμνωμένη από την ιδιοκτησία γης και ακινήτων –ίση με τον άνδρα μονάχα στο μόχθο–, 
θεωρούνταν ανεπιθύμητο βάρος για τους γονείς, αποτελώντας συχνά την αιτία για 
οικογενειακά δράματα2479

 
. 

Τη μέρα του γάμου –Κυριακή–, η νύφη συναντιόταν με τη γαμήλια πομπή, με 
κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία, για την τελετή στην εκκλησία. Ακολουθούσε 
γλέντι2480

Ο γάμος ήταν ένα πρωτόκολλο, νομικό και εκκλησιαστικό, το οποίο επισφράγιζε, με 
το πολιτιστικό αυτό επίχρισμα, τις προηγηθείσες συμφωνίες. Επικρατούσαν ιδιότυπες 
παραδόσεις. Φερ’ ειπείν, σε κάποιους ορεινούς πληθυσμούς, το  πρώτο  βράδυ η νύφη δεν 
κοιμόταν με το γαμπρό αλλά με την πεθερά ή την κουνιάδα

.  

2481. Πίσω από τους 
συμβολισμούς, κρύβονταν απειλητικές οι οικονομικές δυσχέρειες. Στους προσφυγικούς 
οικίσκους της Καλαμαριάς, για παράδειγμα, οι κάτοικοι, υποκείμενοι στην πίεση των υλικών 
αναγκών, προσάρμοζαν τις πολιτιστικές συμπεριφορές αναλόγως. «Υπήρχε πολλή φτώχεια 
τότε... εγώ να σκεφτείς όλα τα δώρα που πήρα στο γάμο μου ήταν μπακιρένια, τρυπητήρια, 
ταψιά...»2482

Στα παντρεμένα ζευγάρια, η διαμόρφωση των επωνύμων αποτύπωνε διακριτά υλικές 
αφετηρίες. Στους πρόσφυγες, οι παντρεμένες γυναίκες δεν ήταν γνωστές με το δικό τους 
βαπτιστικό όνομα αλλά με το βαπτιστικό του συζύγου και την κατάληξη –αινα (για 
παράδειγμα, η Γιώργαινα [γυναίκα του Γιώργου], η Μήτραινα [του Μήτρου]). Οι άνδρες, 
γαμπροί στα σπίτια των πεθερικών (σώγαμπροι), αποκαλούνταν με το επώνυμο του πεθερού. 
Αν ήταν γαμπροί στο σπίτι της χήρας πεθεράς, αποκαλούνταν η πεθερά με το επώνυμο του 
γαμπρού. Τα διακεκριμένα επαγγέλματα του χωριού υπερτερούσαν στην ονοματοδοσία. Τα 
παιδιά αποκαλούνταν προφορικά με το βαπτιστικό όνομα και το επάγγελμα του πατέρα ή της 
μητέρας (παραδείγματος χάριν, ο Κωστίκας [Κώστας] του παπά, ο Γιωρίκας [Γιώργος] της 
μαμής, η Παναήλα [Παναγία] του δάσκαλου)

 

2483

Οι ύπανδρες όδευαν προς τον προορισμό τους, την τεκνοποιία. Απέκρυπταν την 
εγκυμοσύνη κατά τους πρώτους μήνες, υπακούοντας σε σχετικές προλήψεις για κατοχύρωση 
της ευφυΐας και ομορφιάς του παιδιού [στην πραγματικότητα, εκτίμηση της πιθανότητας 
αποβολής]

. 

2484

Η γέννηση αγοριού ήταν στους χωρικούς χαρμόσυνη είδηση. Αντιθέτως, τα κορίτσια 
υπόσχονταν ελαττωμένη δυνατότητα για δουλειά στο μέλλον –λιγώτερη μυϊκή δύναμη, σε 
πολλές γυναίκες–, κοινωνικές δυσκολίες για την οικογένεια –ο βραχνάς της προίκας για την 
παντρειά–. 

.  

                                                      
2478 Cf. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Αναστασιάδου, Η 
οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Κούβαρη - Σούνογλου, 
Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
2479 Cf. περίπτωση χωριού Δρυμίγκλαβα στο Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2480 Cf. Φακιρίδου, Αρναία..., op. cit. 
2481 Για τα έθιμα στους γηγενείς, cf. Αναστασιάδου, Η οικονομική ζωή του Ασβεστοχωρίου..., 
op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. Μπίτου - Χαντάκη, Ο Χορτιάτης..., 
op. cit. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit., 
υλικό συνεντεύξεων. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Βαγγελινού - 
Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. Για τα έθιμα στους 
πρόσφυγες, βλ. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., 
υλικό συνεντεύξεων. 
2482 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2483 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2484 Cf. Στάθη, Βασιλικά, op. cit., υλικό συνεντεύξεων. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. 
cit. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit.  



 Για τη βάπτιση του βρέφους, επικρατούσε σε πολλά χωριά το έθιμο να γίνεται το 
μυστήριο εντός τριών μηνών [υψηλή βρεφική θνησιμότητα]2485. Η κουμπαριά (γάμοι, 
βαπτίσεις) χρησιμοποιούνταν, στις οικογένειες γηγενών και προσφύγων, ως μέσο 
δικτύωσης2486

Αφού οι χαρές εκλογικεύονταν, ήταν αναμενόμενο να επικρατεί πραγματισμός στην 
περίπτωση του θανάτου ανιόντων συγγενών. Τα πρακτικά προ βλήματα πο υ άφηνε πίσω ο 
θανών δημιουργούσαν συχνά πικρές καταστάσεις –ο αδελφός τουφεκούσε τον αδελφό για 
δυο σπιθαμές γης–. Η παράδοση τηρούνταν, πάντως. Οι γυναίκες, νύφες και κόρες, 
φορούσαν μαύρα ρούχα και μαντήλι στο κεφάλι για ένα χρόνο, η σύζυγος για πάντα. Για ένα 
χρόνο δεν συμμετείχαν σε γιορτές και εκδηλώσεις, ενώ οι άνδρες για σαράντα μέρες δεν 
ξυρίζονταν και φορούσαν στο αριστερό χέρι σε ένδειξη πένθους μαύρο περιβραχιόνιο

.  

2487. 
Στα προσφυγικά μέρη με κουλτούρα αλληλεγγύης, η λύπη ήταν ειλικρινής. «Για όποιον 
πέθαινε στα χρόνια μας, το φώναζαν στις γειτονιές με ντελάλη, με το χωνί, χάσαμε τον τάδε. 
Και όποιος ήθελε, πήγαινε. Φυσικά όλοι πηγαίνανε γιατί όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους ... 
όλοι αγαπιόντουσαν.2488» Στους προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής Καλαμαριάς, η 
κήδευση του νεκρού γινό ταν με μακρά πο ρεία,  μέσα στις λάσπες, μέχρι το νεκροταφείο, 
εκτός οικιστικής ζώνης. Το φέρετρο ήταν ευτελούς κατασκευής (ξύλινο καπάκι, χαρτονένια 
πλαϊνά, υφασμάτινος πάτος). Αφαιρούνταν από το νεκρό τα καλά ρούχα, για χρήση από τους 
ζωντανούς2489

 
. 

 
7.4.3. Προλήψεις. 
 
 
Πολλές δεισιδαιμονίες (ανορθολογισμός) συμπλέκονταν με δοξασίες (αναπόδεικτες 

πεποιθήσεις), με κοινό στοιχείο την υλική βάση παραγωγής αυτών. Οι χωρικοί έπρεπε να μη 
βαδίζουν κάτω από σκάλα [κίνδυνος πτώσης αντικειμένων], να μη σπάζουν καθρέφτη 
[κίνδυνος από τα θρύψαλα], να μη βγαίνει η λεχώ έξω από το σπίτι επί σαράντα μέρες, ούτε 
να την επισκέπτονται [κίνδυνος προσβολής από μικρόβια, επιλόχειος πυρετός]2490. Ήταν 
ιεροσυλία να τοποθετούν στο τραπέζι το ψωμί ανάποδα [σε μη ισόρροπη θέση]. Έτρωγαν όλο 
το ψωμί –η τελευταία μπουκιά ήταν η «δύναμη»– [εξαντλητική κατανάλωση του βασικού 
διαιτητικού είδους]. Όταν, το καλοκαίρι, ξυπνούσαν πολύ νωρίς για να μεταβούν στους 
αγρούς, έπρεπε να μη είναι τελείως νηστικοί αλλά να φάνε μία μπουκιά ψωμί, για να μη τους 
ματιάσουν2491 [διάσπαση αμυλούχων στον ανθρώπινο οργανισμό χρήσιμη για καύση προς 
παραγωγή ενέργειας]. Όταν επέστρεφαν από κηδεία, δεν επιτρεπόταν να δουν το είδωλο σε 
καθρέφτη [ταλαιπωρημένη, αποκαρδιωτική εμφάνιση]. Όταν έβλεπαν φίδι στο δρόμο, ήταν 
εχθρός [κίνδυνος από τα ιοβόλα]. Όταν ξενιτευόταν ένας από το σπίτι, δεν σκούπιζαν αμέσως 
[συντήρηση των ιχνών του]. Για τα μετεωρολογικά, οι δοξασίες επιδέχονταν εμπειρικές 
αποδείξεις. Αν λαλούσαν τα ορνίθια, θα άλλαζε ο καιρός [τα πτηνά είναι ευαίσθητα στις 
αλλαγές του καιρού και το εκδηλώνουν με το λάλημα]2492

Η ζωή στην ύπαιθρο έσφυζε από ανορθολογισμό, από ένα σύμφυρμα πίστης και 
δεισιδαιμονιών. Οι ορεινοί πληθυσμοί πίστευαν στα στοιχειά. Ο σαρακατσάνοι ανέμεναν την 

, εάν το φεγγάρι είχε «αλώνι» [ένα 
κύκλο τριγύρω, σχηματισμένο από τα σύννεφα] θα χαλούσε ο καιρός, εάν κατά το 
ηλιοβασίλεμα τα σύννεφα έπαιρναν κόκκινο χρώμα θα φυσούσε αέρας (αφ’ ετέρου, ήταν 
αναπόδεικτη η πίστη ότι, όταν η γάτα γλειφόταν προς την ανατολή, θα έκανε καλό καιρό, εάν 
γλειφόταν προς τη δύση ο καιρός θα επιδεινωνόταν). 

                                                      
2485 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit. 
2486 Cf. Γεωργιάδου, Νέα Μηχανιώνα..., op. cit. 
2487 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
2488 Cf. Τσιντσάρη, Η Καλαμαριά..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων. 
2489 Ibid. 
2490 Cf. Γεωργαντόπουλος, Κατερίνη..., op. cit., υλικό συνεντεύξεων.  
2491 Cf. Πετράκη, Δρυμός..., op. cit. 
2492 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 



εμφάνιση των καλικάντζαρων τα Χριστούγεννα και, στα Θεοφάνεια, την επιστροφή στην 
έδρα τους2493. Οι πρόσφυγες είχαν παγανιστικές συνήθειες σε περίοδο ανομβρίας (τα 
παγανιστικά έθιμα κληρονομήθηκαν από τους Τούρκους και μεταφέρθηκαν στα προσφυγικά 
χωριά). Οι αγρότες ήταν προληπτικοί όταν ούρλιαζε ο σκύλος (κάποιο κακό θα συνέβαινε 
στο σπιτικό), εάν συναντούσαν στο δρόμο μαύρη γάτα (ήταν γρουσουζιά). Όποιος ήταν 
Σαββατογεννημένος, δεν τον «έπιανε» το «μάτι» (βασκανία). Προληπτικό μέτρο ήταν τα 
φτυσίματα, μέσο προφύλαξης τα φυλαχτά. Στο παράδειγμα της κώμης Σωχός, τα καρναβάλια 
κατά τις Αποκριές ήταν παλαιά παράδοση η οποία συνδεόταν, στις πεποιθήσεις των χωρικών, 
με την παραγωγή των χωραφιών και των κοπαδιών. Ο κίνδυνος εν εναντία περιπτώσει –εάν 
δεν τελούνταν– ήταν να επιπέσει αφορία και άλλα δεινά. Απίστευτες συμπτώσεις ενίσχυαν 
την πίστη στο έθιμο (μία χρονιά στις αρχές της δεκαετίας 1930, οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν 
μεταμφιέσθηκαν λόγω απαγορευτικής εντολής, δοκιμάσθηκαν από αφορία στη γη, έξαρση 
της ελονοσίας, αποδεκατισμό των ζώων, καταστρεπτικό σεισμό)2494

 
. 

 
7.4.4. Τρόποι ζωής. 
 
 
Τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες, οι αντιλήψεις των χωρικών, η επικοινωνία με 

το κοινωνικό περιβάλλον, η πρόσληψη εκ μέρους τους των όρων κίνησης της κοινωνίας, η 
ψυχολογία καθενός, η αλληλοαναγνώριση των ατομικών πολιτιστικών ταυτοτήτων, 
υπαγόρευαν στην ύπαιθρο τους τρόπους ζωής. 

Ως προς την αναψυχή - τρόπο ζωής, η ικανοποίηση των θρησκευτικών εθίμων, της 
παράδοσης, ανταποκρινόταν στις υλικές δυνατότητες, τις καιρικές συνθήκες, τις εκφράσεις 
στις οποίες ήταν ο αγροτικός κόσμος εξοικειωμένος (φαγοπότι, τραγούδι, χορός). Στην 
περίπτωση της πανηγύρεως, έξοχης μορφής αναψυχής στο χωριό, φιλόδοξες τοπικές 
διοργανώσεις εδράζονταν στην υλική βάση της ανταλλαγής αγαθών, εμπορίας 
(εμποροπανήγυρις). 

Ο πηγαιμός στο πανηγύρι ήταν, έναντι της αγροτικής καθημερινότητας, σημαντικό 
γεγονός, μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, και απαιτούσε σχεδιασμό, προετοιμασία. Η 
μετάβαση –πάνω σε ζώα (γαϊδούρια, μουλάρια)–, αποτελώντας συλλογική ενέργεια, γινόταν 
ομαδόν. Πολλοί ήταν ενδεδυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές. Στο πανηγύρι, μετά το 
προσκύνημα στο παρεκκλήσι ή τη θεία λειτουργία σε υπαίθριο χώρο, οι χωρικοί τρέπονταν 
σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με την ανεύρεση από κάθε συντροφιά ενός χώρου 
προφυλαγμένου από τον ήλιο και κατανάλωση νερού της πηγής, ψημένου κρέατος, 
οινοπνευματωδών, με παραδοσιακούς χορούς με κλαρίνα, βιολιά, νταούλια, ζουρνάδες, 
γκάιντες (αργότερα, με γραμμόφωνα). Στα αγωνίσματα, αναμετριόντουσαν οι άνδρες στη 
λαϊκή πάλη. Η κίνηση στο υπαίθριο παζάρι ήταν ζωηρή. Στις εμποροζωοπανηγύρεις, οι 
τσαμπάζηδες [έμποροι αλόγων] συμφωνούσαν τις αγοραπωλησίες. Σε μία επιλογή 
εκδηλώσεων, στην Πυλαία, στο πανηγύρι στις 20 Ιουλίου στη μνήμη του Προφήτη Ηλία, 
πολιούχου του χωριού, μολονότι ήταν η εποχή του αλωνισμού η συμμετοχή ήταν μαζική. 
Γινόταν περιφορά της θαυματουργής εικόνας, οι χωρικοί προσκυνούσαν. Συγκεντρώνονταν 
κάτοικοι από τους προσφυγικούς συνοικισμούς της Καλαμαριάς, προσερχόμενοι βάδην, με 
τραγούδια και μουσικά όργανα. Το βράδυ κοιμόντουσαν χάμω, σε πρόχειρα στρωσίδια. Οι 
γυναίκες μοίραζαν ψωμί στους επισκέπτες. Οι κοπέλλες φορούσαν τα καλά ρούχα, τα παιδιά 
παρακολουθούσαν. Πλανόδιοι πωλητές, πραματευτάδες, διέθεταν προϊόντα2495

                                                      
2493 Cf. μελέτη ζωής σαρακατσάνων στο John K. Campbell, Honour, Family and Patronage: 
A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Clarendon Press, 
Oxford 1964, passim. 

. Στο Βάβδο, 
στο τοπικό πανηγύρι, επίσης του Προφήτη Ηλία, οι εκκλησιαστικές επιτροπές διοργάνωναν 
την εκδήλωση συλλέγοντας με έρανο χρήματα και σιτάρι για την κάλυψη των εξό δων. Οι 

2494 Cf. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit., κείμενα Νικολάου Καρακόλη. 
2495 Cf. Κούβαρη - Σούνογλου, Το χωριό Καπουτζήδες..., op. cit., συνεντεύξεις Παναγιώτα 
Κόζα, Ελισάβετ Μπαταλαμά. 



κτηνοτρόφοι του χωριού προσέφεραν κρέας, γάλα, τυρί. Το φαγητό παρασκευαζόταν σε 
καζάνια, με νερό που μετέφεραν με ζώα. Μετά τη θεία λειτουργία, οι χωρικοί, στη σκιά των 
δένδρων, ψυχαγωγούνταν. Κινητά μικρομάγαζα (πάγκοι) πραγματοποιούσαν πωλήσεις2496. 
Σε άλλο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, ετοιμαζόταν κουρμπάνι 
[συσσίτιο] με φασόλια, για κατανάλωση μετά τη θεία λειτουργία. Η επιλογή του εδέσματος 
οφειλόταν στο μάζεμα, το μήνα Ιούλιο, της τοπικής παραγωγής2497. Στο Σωχό, στο πανηγύρι 
στις 30 Ιουνίου στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, παλληκάρια διεκδικούσαν στο 
άθλημα της λαϊκής πάλης το έπαθλο, ένα μοσχάρι2498. Στο προσφυγικό χωριό Πλατύ, η 
εμποροπανήγυρις στις 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιον Υπεραγίας Θεοτόκου) προσήλκυε 
επισκέπτες από τα γύρω χωριά2499. Στην Περαία, το πανηγύρι των προσφύγων στις 6 
Αυγούστου (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) ήταν λιτό2500. Στον Πολύγυρο, το πανηγύρι στις 
15 Αυγούστου (της Παναγίας της Πολυγυρινής) περιλάμβανε αγώνες (πήδημα, τρέξιμο). Δύο 
εκκλησιαστικοί επίτροποι, διερχόμενοι από τη μία ομάδα στην άλλη, μοίραζαν ψωμί από ένα 
τσουβάλι, επόμενοι κουβαλούσαν το καζάνι με το φαγητό και γέμιζαν τα πιάτα με ξύλινη 
κουτάλα. Άλλοι περιέφεραν το δίσκο για την προαιρετική εισφορά2501. Η εμποροπανήγυρις 
στο χωριό Άγιος Μάμας, στις 2 Σεπτεμβρίου, προς τιμήν του πολιούχου του χωριού, ήταν το 
σημαντικότερο από τις συναφείς διοργανώσεις στην αγροτική περιφέρεια Χαλκιδικής. 
Χιλιάδες χωρικοί συνέρρεαν, από γειτονικά μέρη, ορεινά και παραθαλάσσια, πάνω σε ζώα, 
για να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία και να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών. Οι 
αγοροπωλησίες αλόγων και μουλαριών, αργότερα αιγοπροβάτων, εξελίχθηκαν σε θεσμό2502

 
.  

Στην περίπτωση του αθλητισμού ως ψυχαγωγικού τρόπου ζωής στην ύπαιθρο, 
επρόκειτο για εισαγόμενο κανόνα στην κοινωνική διαβίωση, εντός του περιβάλλοντος 
ανθρώπων με ανώριμη κοινωνική συνείδηση οι οποίοι αναγνώριζαν το σωματικό κάματο 
μόνο ως μέσο εξοικονόμησης του επιούσιου. Η περιφέρεια Θεσσαλονίκης ήλθε σε επαφή με 
την κίνηση του προσκοπισμού και, στη διάρκεια της αγγλογαλλικής κατοχής μετά το 1915, 
με τα σπορ (ποδοσφαιρικές ομάδες Άγγλων των πλοίων και Καναδών)2503

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες έγιναν δημοφιλείς. Με την ιδιότητα του φιλάθλου, 
υποστηρικτή ποδοσφαιρικής ομάδας στο κουβεντολόι στο καφενείο, οι χωρικοί είχαν ο 
καθένας την προσωπική αναφορά του στα γνωστά σωματεία της Θεσσαλονίκης, τα ντόπια 
παλαιά Ηρακλής

. Σύντομα, 
παρακινούμενοι από την κίνηση στην πόλη, οι χωρικοί δημιούργησαν αθλητικούς συλλόγους 
με κυριώτερο τμήμα το ποδοσφαιρικό. Σημειώθηκαν, μετά από τη μικρασιατική καταστροφή, 
τα πρώτα βήματα προσφυγικών γυμναστικών σωματείων στους συνοικισμούς γύρω από την 
πόλη.  

2504 και Άρης2505 και το καινούργιο προσφυγικό, ΠΑΟΚ2506

                                                      
2496 Cf. Ζάγκα, Ο Βάβδος..., op. cit. 

. Ο Γεώργιος 
Καρράς, από τα Βασιλικά, ήταν ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλα νεαρά άτομα 

2497 Cf. Βαγγελινού - Γελαστοπούλου, Νεοχώρι..., op. cit. 
2498 Cf. Ντουμανίδου, Ο Σοχός..., op. cit. 
2499 Cf. Κοσκερίδου, Πλατύ..., op. cit. 
2500 Cf. Χαραλαμπίδου, Η Περαία..., op. cit. 
2501 Cf. Κυπαρίσση, Πολύγυρος..., op. cit. 
2502 Cf. Φλωρά, Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Αγίου Μάμα..., op. cit. 
2503 Cf. Το Φως, 10,11-5-1916. 
2504 Λειτουργούσε από την οθωμανική εποχή (Οθωμανικός Σύλλογος ο Ηρακλής, ιδρυθείς το 
1908), με καταστατικό σκοπό την προαγωγή της γυμναστικής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, 
cf. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Διαθηκών-Σωματείων, Νο 18 [νέο 1720], 
Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής. 
2505 Ibid., Νο 51, Αθλητικός Σύλλογος ο Άρης, αναγνωρισθείς στις 14 Μαρτίου 1915. 
Ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου 1914, από 7 ιδρυτικά μέλη, και εκλέχθηκε πρόεδρος ο Μήνης 
Κυδωνάκης. Είχε καταστατικούς σκοπούς τη σωματική και ηθική διάπλαση (ibid.). 
2506 Ibid., Νο 706, Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. 
Αναγνωρίσθηκε στις 10 Απριλίου 1926. Ιδρύθηκε στη Λέσχη Κωνσταντινουπολιτών, από 8 
ιδρυτικά μέλη, και πρόεδρος εκλέχθηκε ο Τρ. Τριανταφυλλίδης. 



(μικροεπαγγελματίες, μαθητές, τεχνίτες, όλοι κάτω των 31 ετών), του σωματείου των 
γηγενών Μέγας Αλέξανδρος2507 και ποδοσφαιριστής στην ομάδα του. Με την εργασιακή 
ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτρολόγου στα τραμ της Θεσσαλονίκης, ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος 
και ποδοσφαιριστής στην ομάδα της εταιρείας τροχιοδρόμων2508

Η πολιτιστική εμβέλεια του αθλητισμού στη νεολαία, ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, 
παρακίνησε τους κομμουνιστές να τον εγγράψουν στην προπαγάνδα τους. Ήλπιζαν να 
ανατρέψουν την οικειοποίησή του από την αστική ιδεολογία και την ανακήρυξη των 
νεανικών δραστηριοτήτων στη φύση και στη γυμναστική ως μέρους του συστήματος εν ισχύι. 
Το μοντέλο που προτάθηκε σαν αντίβαρο ήταν ο εργατικός αθλητισμός, η στροφή των 
τέκνων των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων σε δράση, η οποία θα συνδύαζε τη γυμναστική 
με την κοινωνική συνειδητοποίηση. Αφ’ εαυτού, το νέο σχήμα ήταν μία πολιτική πράξη. Ο 
κυριώτερος φορέας στην περιοχή Θεσσαλονίκης, που έλαβε επίσημη σωματειακή υπόσταση, 
ήταν ο Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος ο Εργατικός Αστήρ, με καταστατικούς 
σκοπούς πνευματικούς και σωματικής διάπλασης, ένταξη στο Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και στην ιδρυθησομένη Πανελλήνια Ομοσπονδία Αθλητικών 
Εργατικών Συλλόγων. Δημιουργήθηκε στις 30 Μαΐου 1926, σε συνέλευση έγκρισης του 
καταστατικού με 22 παρόντες (προϊστάμενος της συνέλευσης Παντελής Σίμος) και εκλογές 
για διοικητικό συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή. Αναδείχθηκαν πρόεδρος ο Γεώργιος 
Μακρίδης, γραμματέας Σταμάτιος Νέρρης, ταμίας Παντελής Σίμος, μέλη Μωύς Ματαράσο, 
Γ. Μαζούρης, αναπληρωματικός Σαρκίς Οβεδισιάν. Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν 
οι Γεώργιος Γούναρης, Γεώργιος Νέρρης, Γεώργιος Καραγεωργίου

. Περί τους τριάντα άλλους 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους, που συστήθηκαν στα χωριά της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δεν 
έλαβαν επίσημη μο ρφή (νο μική αναγνώριση από  τη δικαστική αρχή).  Η ψυχαγωγία των 
αγροτόπαιδων βρήκε στον αθλητισμό μία πολιτιστική έκφραση, που φαινόταν να ασκεί 
αντίρροπη ψυχολογική επίδραση στην καθημερινή έγνοια για την επιβίωση. 

2509. Επίσης στο χωριό 
Καπουτζήδες [Πυλαία], στα ανατολικά περίχωρα της πόλης, δημιουργήθηκε, το 1927, 
κομμουνιστικό σωματείο με την επωνυμία Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος ο 
Αγροτικός Αστήρ Καπουτζήδων, ενταγμένο στο κίνημα των Αστέρων. Στα χαρτιά, οι 
καταστατικοί σκοποί ήταν η σωματική και πνευματική προαγωγή των μελών. Στην ιδρυτική 
συνέλευση, παρίσταντο 11 άτομα –κάτω των 28 ετών, υπάλληλοι, γεωργοί και 
επαγγελματίες–. Πρόεδρος εξελέξη ο Χρήστος Μπαμπαράτσας, κηπουρός το επάγγελμα2510

Η επαγγελία της κομμουνιστικής πολιτιστικής επανάστασης δεν κατόρθωσε να 
αποκτήσει, στη ζωή, ρίζες, στο περιβάλλον της πνευματικής απραξίας μεγάλου μέρους των 
λαϊκών ανθρώπων. Η προοπτική ίδρυσης της εργατικής ομοσπονδίας, που θα εκτεινόταν στις 
πόλεις και χωριά, έμεινε στα χαρτιά και, το 1928, προκρίθηκε από το επιτελείο η 

. 
Οι νέοι κομμουνιστές της περιοχής βρήκαν το χώρο και το πεδίο για επίδοση στο 
ποδόσφαιρο. 

                                                      
2507 Ο Γυμναστικός Σύλλογος ο Μέγας Αλέξανδρος, αναγνωρισθείς στις 30 Μαΐου 1923, είχε 
σκοπό τη γυμναστική (ibid., Νο 423. Καταστατικόν, 2-5-1923, 5 pp.). Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 
28 –27 Έλληνες, 1 Ισραηλίτης–. Ως πρόεδρος εκλέχθηκε ο Σπύρος Σπυρίδης (ibid.). 
2508 Ibid., Νο 711, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Υπαλλήλων Εταιρείας Τροχιοδρόμων και 
Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης, αναγνωρισθείς στις 29 Μαΐου 1926. Είχε σκοπούς τη σωματική 
και ηθική ανάπτυξη. Αποκλείονταν οι πολιτικές, κομματικές και δογματικές [θρησκευτικές] 
διαμάχες (ibid., Καταστατικόν, 5 pp.). Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1926 στα γραφεία της 
εταιρείας. Ιδρυτές ήταν, εκτός από το Γεώργιο Καρρά, οι Αυρηλιανός Βρέττας, Ιωάννης 
Αγγέλου, Σωτήριος Ιωαννίδης, Ο. Σαριδάκης, Δημ. Ηλιάδης, Στυλιανός Φρυδάκης, Θωμάς 
Δασίλας, Ε. Δούμπαλης, Γρ. Μπαρίτας. Εκλέχθηκε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο στις 8 
Μαΐου 1926, στο οποίο ήταν πρόεδρος ο Αυρηλιανός Βρέττας και μέλη οι Γεώργιος Καρράς, 
Ι. Αγγέλου, Σ. Ιωαννίδης, Δ. Ηλιάδης, Σ. Φρυδάκης, Θωμάς Δασίλας (ibid.). 
2509 Ibid., Νο 722, Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος ο Εργατικός Αστήρ, ημερομηνία 
αναγνώρισης 12-5-1926. 
2510 Ibid., Νο 864, Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος ο Αγροτικός Αστήρ 
Καπουτζήδων, ημερομηνία αναγνώρισης 3-12-1927. 



τροποποίηση του καταστατικού και ένταξη του σωματείου στο τοπικό δευτεροβάθμιο όργανο 
(ΕΠΣΜΘ) και στους πανελλήνιους φορείς (ΕΠΟ, ΣΕΓΑΣ)2511

Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είχε ανάπτυξη ο στρατιωτικός αθλητισμός. Στην 
περίπτωση του αεροδρομίου Σέδες, η στρατιωτική μονάδα του διέθετε ποδοσφαιρική ομάδα. 
Η παρουσία αθλητών του στρατού ήταν συχνή στο σπορ της ιππασίας (η πεδινή έκταση προς 
νότον της πόλης προσφερόταν για ιππικούς αγώνες). Σε μία περίπτωση, στις 8 Μαΐου 1927, η 
μεραρχία ιππικού στο Ντεπώ –στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στο δρόμο προς τη 
Χαλκιδική– οργάνωσε αγώνες. Συμμετείχε ο ανθυπίλαρχος Χρήστος Λαζαρίδης, του Β΄ 
συντάγματος, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος στα 5.000 μέτρα

. 

2512. Σε επόμενους αγώνες στις 
2 Οκτωβρίου 1927, στους οποίους συμμετείχαν οι αξιωματικοί της μεραρχίας ιππικού, η 
διαδρομή στο αγώνισμα των 50 χιλιομέτρων είχε καθορισθεί από την Επανωμή μέσω της 
περιοχής Μίκρας και της Καλαμαριάς έως το τέρμα στο Ντεπώ. Λόγω της αυξημένης 
θερμοκρασίας και του κοπιώδους της προσπέλασης των εμποδίων της διαδρομής, έσκασαν 
πολλά ζώα. Ο πρώτος νικητής, Λαζαρίδης, απέφυγε το πρόβλημα έχοντας τοποθετήσει ανά 
απόσταση 5 χιλιομέτρων φαντάρους, οι οποίοι εκτελούσαν με κουβάδες κατάβρεγμα του 
αλόγου ώστε να αναζωογονηθεί2513

 

. Ο στρατιωτικός αθλητισμός παρέμεινε ξένο σώμα στη 
ζωή των αγροτών, ως στοιχείο του κρατικού μηχανισμού που κινούσε μονάχα την περιέργεια 
ή αισθήματα ανοχής. 

                                                      
2511 Ibid., Καταστατικόν, 10-6-1928, 6 pp. Πρόεδρος ήταν, τότε, ο Σαρκίς Οβεδισιάν. 
2512 Cf. Μακεδονικά Νέα, 9-5-1927. 
2513 Cf. Εφημερίς των Βαλκανίων, 3-10-1927. Χρήστος Λαζαρίδης, συζητήσεις. 



 
 
Επίλογος 
 
 
Η εναρμόνιση της υπαίθρου με τις νόρμες του αστικού συστήματος έδωσε έρεισμα 

στην εξέλιξη των παραγωγικών σχέσεων. Η μακεδονική περιοχή κατοχύρωσε μία κοινωνική 
απελευθέρωση, με την ανανέωση της οικονομίας, επιβολή θεσμικού πλαισίου αναδιανομής 
(στοιχειώδους, έστω) του προϊόντος. Η έκφραση του φρονήματος του πολίτη διαμορφωνόταν 
ελεύθερα όταν αυτό δεν αποσκοπούσε στην αποσταθεροποίηση της αστικής δημοκρατίας. Η 
πρόοδος στην εξομάλυνση των τριβών κουλτούρας, μέσα από τις λειτουργίες της παραγωγής 
και της αγοράς, έφερε στις πολιτιστικές ομάδες εξίσωση χαρακτηριστικών των ταυτοτήτων 
τους. Η οικονομική κίνηση δεν διαταράχθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας της 4ης 
Αυγούστου 1936, με τις επιλογές επίλυσης εκκρεμούντων προβλημάτων αστικού 
εκσυγχρονισμού. Στις αρχές της δεκαετίας 1940, στις παραμονές του πολέμου, η κρατική 
πολιτική ισοπέδωσης των εθνικών διαφορών στη Βόρεια Ελλάδα είχε επιφέρει προόδους 
στην αφομοίωση των διαφορετικών πληθυσμών κυρίως μέσω των διαδικασιών του μη 
εξωγενούς οικονομικού καταναγκασμού –λιγώτερο δια του σωβινιστικού εξελληνισμού–. 

Η αναντιστοιχία των κοινωνικών σχέσεων με το επίπεδο ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων –εγγενές ιδίωμα του κεφαλαιικού τρόπου παραγωγής–, παρά τη 
γενική εξέλιξη, λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά για το κοινωνικό καθεστώς. Η εισαγωγή 
των τοπικών αγροτικών κοινωνιών στη δράση για την οικονομική ισότητα, κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, κατάργηση μακροπρόθεσμα του συστήματος εν ισχύι, ήταν 
διακριτή κοινωνική συμβολή των ταξικών δυνάμεων (αγροτιστές, σοσιαλδημοκράτες, 
κομμουνιστές), με επιπλέον στοιχείο τη σύνδεση του κινήματος της πόλης με τις αγροτικές 
διεκδικήσεις. Στον παγκόσμιο πόλεμο, το 1941, και την ξένη κατοχή της χώρας, η 
συνεργασία των συνιστωσών του λαϊκού κινήματος αποδείχθηκε ορθή τακτική ως 
συνεισφορά στην τελική νίκη κατά του φασισμού. Στη μικροκλίμακα της υπαίθρου περιοχής 
Θεσσαλονίκης, οι προσωπικές συμμετοχές επιβραβεύθηκαν επί ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
έως το κλείσιμο του πρώτου, τότε, κύκλου θυσιών το Φεβρουάριο 1945. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


