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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Θεσσαλονίκη, πόλη πολυπολιτισμική και κομβικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, είχε πάντα 

το  προνόμιο  μιας   συνεχούς  ιστορικής  και  πολιτιστικής  εξέλιξης  από την  ίδρυσή της  μέχρι  τη 

σύγχρονη εποχή.  Στα  μέσα του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία  με  την  εφαρμογή ενός 

προγράμματος μεταρρυθμίσεων ευνόησε σημαντικά τους μη μουσουλμάνους εμπόρους της πόλης. 

Οι ισχυρές οικονομικές διασυνδέσεις, που διέθεταν οι έμποροι  με τα μεγάλα ευρωπαϊκά οικονομικά 

κέντρα  και  οι  διεθνείς  πολεμικές  εξελίξεις,  κατέστησαν  τη  Θεσσαλονίκη  κέντρο  μείζονος 

οικονομικού  και  στρατιωτικού  ενδιαφέροντος.  Η  εισβολή  του  ευρωπαϊκού  κεφαλαίου  και  η 

υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, οδήγησαν βαθμιαία στον εκσυγχρονισμό της πόλης και 

στη  δημιουργία  των  πρώτων  σύγχρονων  βιομηχανικών  επιχειρήσεων.  Παράλληλα,  η  θέσπιση 

ευνοϊκών  μέτρων για την ενίσχυση της βιομηχανίας στα τέλη του 19ου αιώνα και ο «εκδυτικισμός» 

της οικονομίας  συνετέλεσαν στην ανάπτυξη όλων των εμπορικών και τραπεζικών δραστηριοτήτων. 

Βασικοί συντελεστές αυτής της κατάστασης υπήρξαν οι Έλληνες και οι Εβραίοι.

   Στα τέλη του  19ου  αιώνα οι  Εβραίοι κυριαρχούσαν σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής 

της  πόλης.  Το  μονοπώλιο  που  κατείχαν  στις  εμπορικές  και  χρηματιστικές  συναλλαγές,  τους 

οδήγησαν στην πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Κυρίαρχη επιχειρηματική οικογένεια, με 

ιταλική  υπηκοότητα,  ήταν  οι  Αλλατίνι  (Allatini).  Η  ίδρυση  εμπορικών  οίκων  σε  λιμάνια  της 

Ευρώπης και οι εξαγωγές δημητριακών τούς έδωσαν την ευκαιρία να αποκομίσουν πολλά κέρδη και 

να επεκταθούν και σε άλλες δραστηριότητες. Ίδρυσαν τα μεγαλύτερα εργοστάσια της πόλης και 

συμμετείχαν στην ίδρυση της Τράπεζας Θεσσαλονίκης. Το 1911, όμως, θα εγκαταλείψουν την πόλη 

εξαιτίας  του ιταλοτουρκικού πολέμου και των μέτρων που πήρε η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε 

βάρος των Ιταλών υπηκόων. Παρόλα αυτά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ιστορία της πόλης. Οι 

πολυτελείς επαύλεις τους, ο αλευρόμυλος, το κεραμοποιείο και η τράπεζα θα γίνουν μάρτυρες των 

αλλαγών που επέφερε η παρουσία αυτής της μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας.

  Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προβάλλει το πλούσιο επιχειρηματικό και βιομηχανικό 

παρελθόν της «Αλλατίνη», αναδεικνύοντας παράλληλα πτυχές από την οικονομική και κοινωνική 

ιστορία της Θεσσαλονίκης στο πρώτο μισό του 20ου. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο 

πρώτο  κεφάλαιο  θα  επιχειρηθεί  μια  οικονομική  και  κοινωνική  προσέγγιση  της  Θεσσαλονίκης, 

χωρισμένη σε δύο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη περιλαμβάνει την πόλη κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας,  η  οποία  καθορίζονταν  από  τις  συνθήκες  και  τις  πολιτικές  της  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  Η  δεύτερη,  την  περίοδο  από  την  απελευθέρωσή  της  μέχρι  το  τέλος  της 

μεσοπολεμικής  περιόδου,  όπου η  πορεία  της  Θεσσαλονίκης  ταυτίστηκε  με  αυτή  του  ελληνικού 



κράτους.  Το δεύτερο  κεφάλαιο  της  εργασίας  περιλαμβάνει  τις  σημαντικότερες  επιχειρήσεις  του 

δευτερογενούς τομέα, που άφησαν το στίγμα τους στην επιχειρηματική ζωή της Θεσσαλονίκης και 

την  καθιέρωσαν ως  το  μεγαλύτερο βιομηχανικό  πυρήνα της  Μακεδονίας,   μέχρι  το  τέλος  του 

Μεσοπολέμου. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πορεία της επιχείρησης Αλλατίνη μέσα 

από  το  αρχείο  της  εταιρείας  και  σε  συνάρτηση  με  την  οικονομική  και  κοινωνική  ιστορία  της 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, στον επίλογο της εργασίας θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.

    Η συλλογή των στοιχείων για τη συγγραφή της έρευνας, πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό αρχείο 

της «Αλλατίνη», το οποίο μέχρι το 2013 βρισκόταν στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη 

περιοχή της Σίνδου. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου καλύπτει τις δραστηριότητες του Μύλου, 

αλλά παρέχονται  επίσης  αρκετές  πληροφορίες  σχετικά  με  το  Κεραμοποιείο  και  τις  εξορυκτικές 

δραστηριότητες  του  ομίλου  «Αλλατίνη».  Το  ιστορικά  τεκμήρια  της  εταιρείας  ταξινομήθηκαν, 

κατόπιν φιλότιμων προσπαθειών που κατέβαλαν οι πρώην υπάλληλοι της «Αλλατίνη». Παρόλο που 

οι συνθήκες διατήρησης του δεν ήταν και οι  ιδανικότερες, ένα ικανοποιητικό μέρος του αρχείο έχει  

διασωθεί σε αρκετά καλή κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συγκεκριμένη έρευνα δεν έχουν 

συμπεριληφθεί τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, δηλαδή τα Καθολικά και τα Ημερολόγια.

Επίσης,  για  τη  συλλογή  των  στοιχείων  πραγματοποιήθηκε  έρευνα  στις  βιβλιοθήκες  του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας. Επιπλέον, μελετήθηκαν ψηφιοποιημένα αρχεία της εφημερίδας «Μακεδονία».

   Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

Πρωτίστως τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ευστράτιο Δορδανά, που δέχτηκε να επιβλέψει την 

εκπόνηση της  εργασίας  μου και  για  την  πολύτιμη καθοδήγηση και  ηθική  υποστήριξη  που  μου 

προσέφερε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής,  κ.  Βλάσιο Βλασίδη και κα Αικατερίνη Σαρρή, για τις  παρατηρήσεις 

τους. Ακολούθως ευχαριστώ, την πρώην Διεύθυνση της Εταιρείας, η οποία μου έδωσε την άδεια για 

να μελετήσω το αρχείο της «Αλλατίνη», καθώς και τους  πρώην εργαζόμενους και υπεύθυνους του 

αρχείου:  κ.  Λειβαδίτη  Παναγιώτη,  κα  Μαρία Γεώρτσιου και  κα  Μαρία  Κάντζα,  για  την  άψογη 

συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια της έρευνας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.  

Σταύρος  Καμαρούδης,  Αναπληρωτή Καθηγητή του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  για  τις 

συμβουλές  του  και  την  πολύτιμη  βοήθειά  του  στη  μετάφραση  των  γαλλικών  τεκμηρίων,  που 

εντοπίστηκαν στο αρχείο της εταιρείας, καθώς και την κα. Καβάλα Μαρία για τη παραχώρηση του 

αδημοσίευτου άρθρου της. Επίσης οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον συνάδελφο και φίλο μου , 

Αποστόλη Τσομπάνη για τις συμβουλές του.

  



                                                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Στο ελληνικό κράτος από τα πρώτα χρόνια της σύστασης του πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από 

γεγονότα, τα οποία καθόρισαν και διαμόρφωσαν τους τομείς της οικονομίας του. Οι διακυμάνσεις 

της  ελληνικής  οικονομίας,  ήταν  άρρηκτα  συνδεδεμένες  με  τις  εξελίξεις  του  παγκόσμιου 

καπιταλιστικού  συστήματος.  Πρόκειται  για  μια  οικονομία  αδύναμη  ,αλλά  ανοιχτή  λόγω  των 

εμπορικών δραστηριοτήτων της,  επομένως βρισκόταν συνεχώς εκτιθέμενη στις  διάφορες  φάσεις 

ανάπτυξης και ύφεσης των διεθνών οικονομικών κέντρων. 

  Το διεθνές οικονομικό σύστημα κατά τον 19ο αιώνα στιγματίστηκε από τις ιστορικές αλλαγές, που 

προκάλεσε η Βιομηχανική Επανάσταση. Η δεύτερη φάση της, μεταξύ 1830-1870 ,σημαδεύτηκε από 

την  χρήση  νέων  μέσων  στις  μεταφορές,  καθώς  επίσης  και  με  την  αξιοποίηση   νέων  μορφών 

ενέργειας.  Στην  Ελλάδα,  οι  διεθνείς  συγκυρίες  έκριναν  αναγκαίο  να  αξιοποιήσει  όλους  τους 

ευνοϊκούς παράγοντες της οικονομίας της, που θα την βοηθούσαν να συμβαδίσει με τις εξελίξεις του 

παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Η έννοια του καπιταλισμού, αυτή τη χρονική περίοδο, 

ταυτίστηκε με την βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη.1

  Η πρώτη φάση της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο πριν το 1870 και ολοκληρώθηκε 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Την πρώτη πενταετία της περιόδου αυτής, παρατηρήθηκε η ίδρυση των 

πρώτων εργοστασίων.  Στην  αρχή  περιορίστηκαν  γεωγραφικά  στον  Πειραιά,  αλλά στη  συνέχεια 

επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Ερμούπολη, η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Κέρκυρα και ο 

Βόλος.2Ακόμη και στην περιοχή της Μακεδονίας, έχοντας ως επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, έγιναν τα 

πρώτα βήματα προς τη κατεύθυνση της εκβιομηχάνισης με την ίδρυση  ατμοκίνητων εργοστασίων, 

καθώς  επίσης  και  με  την  υλοποίηση  μιας  σειράς  έργων  υποδομής  από  την  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.  Επιπλέον,  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1870,  η  επανέναρξη  εξωτερικού 

δανεισμού και εκτέλεση ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων3,από τον Χαρίλαο 

Τρικούπη,  δημιούργησαν  την  εντύπωση,  ότι  η  ελληνική  οικονομία  θα  ετίθετο  σε  τροχιά 

επανεκκίνησης. Κατασκευάστηκαν δημόσιοι δρόμοι μήκους 3000  χλμ. και σιδηροδρομικό δίκτυο 

μήκους 1500χλμ, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην Ελλάδα.4

1  Κωστής Κ.-Πετμεζάς Σ.(2006)(επιμ) «Η Ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα» , εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα.σ. 23

2  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988), « Οι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928», εκδ. Παπαζήση,Αθήνα,σ.90

3   Στασινόπουλος, Γ.,(2006), «Νόμισμα και Τράπεζες»στο « Η Ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα», 
Κωστής Κ.-Πετμεζάς Σ. ( επιμ), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα.σ.391

4 Τσουλφίδης, Λ., (2003), « Η Ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα», εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη.σ.2ο5



   Στις  αρχές  του  1870 σημειώθηκε  εισροή  κεφαλαίου  των  ομογενών  επιχειρηματιών  από  την 

Οθωμανική  αυτοκρατορία.  Ο  εκτοπισμός  των  ομογενών  από  τις  χρηματιστηριακές  αγορές  του 

Γαλατά και της Αλεξάνδρειας,  εξαιτίας της διείσδυσης των Ευρωπαίων, τους ώθησε να στραφούν 

σε μια ανεκμετάλλευτη αλλά ταυτόχρονα και ευπρόσιτη-οικεία οικονομία.5 Οι ευνοϊκές συνθήκες 

στον αγροτικό τομέα, λόγω της υψηλής ζήτησης της σταφίδας και η ανάγκη του κράτους για να 

τροφοδοτηθεί  με  τα  αναγκαία  κεφάλαια  η  εγχώρια  οικονομία,  οδήγησαν  τους  ομογενείς  να 

στραφούν προς στις εμπορικές και χρηματιστικές δραστηριότητες.6 Ο τραπεζικός τομέας δεν διέφυγε 

της προσοχής του έξωθεν ελληνισμού. Ήταν μια ιδιαιτέρως επικερδής ενασχόληση, εξαιτίας των 

υψηλών  τόκων  δανεισμού  (έως  40%).7 Αυτό  το  έκδηλο  ενδιαφέρον  επιβεβαιώθηκε  και  από  τη 

δημιουργία της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας το 1872 και της Τράπεζας Βιομηχανικής Πίστεως το 

1873 με κεφάλαια των ίδιων των ομογενών. Σκοπός τους ήταν να τεθούν σε μια συστηματική βάση 

οι  σχέσεις  βιομηχανίας-πιστωτικών  ιδρυμάτων.8 Γενικά   οι  τράπεζες  που  ιδρύθηκαν  από  το 

ομογενειακό κεφάλαιο τη δεκαετία του 1870, είχαν ως κύριο στόχο τη συμμετοχή τους σε κρατικά 

επενδυτικά  εγχειρήματα  (εκχώρηση  εκδοτικού  προνομίου  και  δημόσιο  δανεισμό),  όπως  για 

παράδειγμα η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας (1882).9 Δυστυχώς όμως όσες τράπεζες στράφηκαν προς 

τις  ιδιωτικές  επενδύσεις  διέγραψαν  έναν  βραχύβιο  βίο.  Ο  βιομηχανικός  κλάδος  τούς  άφησε 

αδιάφορους. Η ακμαία αγροτική παραγωγή και τα δάνεια προς το δημόσιο διαμόρφωσαν ένα πιο 

ελκυστικό «πακέτο» προσέλκυσης επενδύσεων, με πολύ καλύτερες προοπτικές κέρδους.

Η μετάβαση στον 20ο αιώνα δεν θα γίνει με το πιο ομαλό τρόπο. Η σταφιδική κρίση, ο ΔΟΕ, ο 

πόλεμος, το μεγάλο κύμα μετανάστευσης κυρίως προς τις ΗΠΑ, η μεγάλη κρίση της υφαντουργίας 

το  190910και  ο  αγροτικός  κόσμος  να  βρίσκεται  σε  αναταραχή,  δεν  δημιούργησαν  και  τους 

καλύτερους οιωνούς για την ελληνική οικονομία.  Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον 

Βενιζέλο και την αναθεώρηση του Συντάγματος εφαρμόστηκαν μια σειρά από νομοθετήματα που 

είχαν  ως  στόχο  την  πολιτική,  κοινωνική  και  οικονομική  ανασυγκρότηση  της  χώρας.  Επιπλέον, 

πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν αγροτικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, παρέχοντας νέα οφέλη 

5 Δερτιλής,  Γ.Β,(1984) Η  Ελληνική  Οικονομία  (1830-1910)  και  Η  Βιομηχανική  Επανάσταση»,  εκδ.  Σακκούλα, 
Αθήνα,σ.62

6  Δερτιλής, Γ.Β,(1984),ο.π,σ.64

7Σβορώνος, Ν., (1994),ο.π,σ.102

8 Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988),ο.π.σ.94

9 Στασινόπουλος, Γ.,(2006),ο.π. σ.398

10   Ρηγίνος,Μ.,(1999), «Η Ελληνική Βιομηχανία 1900-1940» στο «Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομική ιστορία 
(18ος – 20ος αι.)», Κρεμμυδάς Β. (επιμ), εκδ. Δάρδανος, Αθήνα.σ.187



και δυναμική στο εργατικό κίνημα, το οποίο δέχτηκε σημαντικές επιρροές από τη σοσιαλιστική 

οργάνωση «Φεντερασιόν»   της Θεσσαλονίκης.11

  Η εκβιομηχάνιση στην ελληνική οικονομία, άρχισε ουσιαστικά  κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1912-1922. Αυτή η δεκαετία πολέμων αποτέλεσε ένα πολύ θλιβερό κεφάλαιο για την ιστορία της 

χώρας,  αλλά  ταυτόχρονα  δημιούργησε  πολύ  σημαντικές  ευκαιρίες  σε  πολλούς  κλάδους  της 

οικονομίας.12Με την νικηφόρο έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων και την ενσωμάτωση των Νέων 

Χωρών  δημιουργήθηκε  μια  νέα  εστία  βιομηχανικής  παραγωγής,  στην  Θεσσαλονίκη  και  την 

Νάουσα.13Η ζήτηση των καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε, κυρίως στην αλευροβιομηχανία και την 

υφαντουργία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του στρατού.14Επίσης η εδαφική επέκταση 

της  χώρας  αναζωογόνησε  και  την  εσωτερική  οργάνωση  τους  κράτους.  Ιδρύθηκε  το  Υπουργείο 

Συγκοινωνιών,  αναδιοργανώθηκαν  τα  Επαγγελματικά  Επιμελητήρια  και  συνδέθηκε  το  ελληνικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο με το ευρωπαϊκό.15

  Ο  Α΄  Παγκόσμιος  Πόλεμος  και  η  απομόνωση  της  Αθήνας  από  τις  δυνάμεις  της  Αντάτ  σε 

συνδυασμό με  τους  εισαγωγικούς  ελέγχους  που  επέβαλε  η  κυβέρνηση ευνόησε  τους  εγχώριους 

παραγωγούς,  δημιουργώντας  ένα  κλίμα  έντονου  εμπορικού  προστατευτισμού.  Αυτό  όμως 

δημιούργησε  προβλήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία εξαρτιόταν από τις εισαγωγές 

άνθρακα και πρώτων υλών.16Στη Μακεδονία την ίδια περίοδο η εγκατάσταση των αγγλογαλλικών 

στρατευμάτων τόνωσε την εγχώρια ζήτηση σε καταναλωτικά αγαθά και σε συνδυασμό με τον υψηλό 

πληθωρισμό προσπόρισε στην ελληνική βιομηχανία πολύ μεγάλα κέρδη.17

    Οι εκθέσεις του τμήματος Βιομηχανίας τον Οκτώβριο του 1917,  αποτύπωσαν με αριθμητικά 

στοιχεία την κατάσταση της οικονομίας. Υπήρχαν ,τόσο στην Παλαιά όσο και στη Νέα Ελλάδα 

2213 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,18 που απασχολούσαν συνολικά 36.124 εργάτες και 

11  Σβορώνος, Ν., (1994),ο.π,σ.115-116

12  Αναστασόπουλος, Γ. Α, (1947), « Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας 1840-1940», τ. Γ’(1923-1940), εκδ. Εκδοτική 
Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα.σ.1047

13  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988),ο.π.σ.94

14  Ρηγίνος,Μ.,(1999),ο.π.,σ.188

15 Αναστασόπουλος, Γ. Α, (1947),ο.π,1076

16  Mazower,M.,(2002), « Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου», Μαρκέτος Σπύρος(μτφ),Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, σ. 82

17  Ρηγίνος,Μ.,(1999),ο.π.,σ.188

18  Ως μικρές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που απασχολούν 1-5 εργάτες, μεσαίες 6-25 και μεγάλες άνω των 25 
εργατών.



παράγονταν ετησίως προϊόντα αξίας 871.095.398 δρχ.19 Όσον αφορά τη μεγάλη βιομηχανία,  την 

πρωτεύουσα  θέση  κατείχε  η  κλωστοϋφαντουργία  με  88  μεγάλες  βιομηχανικές  επιχειρήσεις.  Τη 

δεύτερη θέση είχε η βιομηχανία ειδών διατροφής με 72 επιχειρήσεις,  όπου οι πιο ανεπτυγμένοι 

κλάδοι ήταν οι αλευρόμυλοι και ακολουθούσαν η οινοποιία,η οινοπνευματοποιία και η ποτοποιία. 

Σε σχέση με την γεωγραφική κατανομή πρωταγωνιστούσε η Αττικοβοιωτία και έπονταν οι νομοί 

Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, Αχαΐας και Πέλλας.20 Στην καταγραφή του 1920 οι βιομηχανικές και οι 

βιοτεχνικές  μονάδες  ανήλθαν  στις  33.764-στην  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  ήταν  μικρές 

επιχειρήσεις- και απασχολούσαν περίπου 146.000 εργάτες.21

Το  1922  η  Ελλάδα,  διένυσε  μια  περίοδο  μεγάλων  απογοητεύσεων  μετά  τον  πόλεμο  και  τη 

Μικρασιατική  Καταστροφή.  Ανέλαβε  να  αποκαταστήσει  1.400.000  Έλληνες  πρόσφυγες,  που 

ξεριζώθηκαν αναγκαστικά και βίαια από τις  «πατρίδες» τους στην Ανατολή.22 Θα πρέπει επίσης να 

συνεκτιμηθούν και οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Βουλγαρία, την Ανατολική Θράκη, τη Βόρεια 

Ήπειρο, αλλά και από άλλες περιοχές το χρονικό διάστημα 1913-1919 και ανέρχονταν συνολικά 

στους 800.000, εκ των οποίων οι 450.000 έχρηζαν κρατικής βοήθειας.23

  Μετά  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή  χάρη  στα  νέα  και  άφθονα  εργατικά  χέρια,  άρχισε  να 

δημιουργείται  πρόσφορο  έδαφος  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας.  Σ’ αυτό  συνέβαλε  και  ο 

βιομηχανικός  νόμος  του  1923.  Μεταξύ  άλλων  προέβλεπε:  δωρεάν  παροχή  ή  απαλλοτριώσεις 

εκτάσεων γης24για τη βιομηχανία και δασμολογικές διευκολύνσεις στα οικοδομικά υλικά και τον 

μηχανικό εξοπλισμό. Επίσης, δέσμευε το ίδιο το κράτος, να καλύπτει τις ανάγκες του με  προϊόντα 

της  εγχώριας  βιομηχανίας.25 Γενικά  η βιομηχανική  παραγωγή το 1922 αύξησε,  σε  σχέση με  το 

προηγούμενο έτος, την αξία της σε όλους τους κλάδους και κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό 

19  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-Τμήμα Βιομηχανίας,(1921), « Η Βιομηχανία της Ελλάδας»,Εθνικό Τυπογραφείο, 
Αθήνα,σ.σ. 5-7

20   Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,(1921),ο.π,σ.8

21  Ρηγίνος,Μ.,(1999),ο.π.,σ.195

22   Πελαγίδης, Ε.,(2009), «Οικονομικές συνιστώσες του προσφυγικού ζητήματος (1923-1930)», στο « Οι Πρόσφυγες στη  
Μακεδονία: Από την τραγωδία στην εποποιία», Κολλιόπουλος, Ι.,-Μιχαηλίδης, Ι., (επιμ), Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, Αθήνα, σ.81

23   Υπουργείον Περιθάλψεως, (1920), « Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920»,εκ του τυπογραφείου 
Θεοδωρόπουλου Κων/νου, Αθήνα, σ.σ. 5-6

24  Ενδεικτικά, τον Μάρτιο του 1924 έγιναν οι εξής απαλλοτριώσεις : υπέρ του βιομηχάνου  Σεμιχά στη Θεσσαλονίκη 
για την επέκταση των δραστηριοτήτων του και του Δ. Στεφάνου και Αθ. Ματθαίου για την ίδρυση εργοστασίου 
πλινθοποιίας και κεραμοποιίας. Επίσης τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έγινε απαλλοτρίωση υπέρ της Βιομηχανίας 
Εργάνη στη Θεσσαλονίκη.(βλ. περισσότερα, Αναστασόπουλος, Γ. Α.(1947),ο.π, σ.1118 και 1135

25  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988),ο.π.σ.95



οφείλονταν κυρίως στις υπερτιμήσεις των πρώτων υλών και των προϊόντων, χωρίς να παρατηρείται 

και  κάποια αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα αυτών.26

  Με  την  υπογραφή  της  συνθήκης  της  Λωζάνης(1923)  σφραγίστηκε  μια  περίοδος  έντονων 

πολεμικών συγκρούσεων για την Ελλάδα, ενώ παράλληλα εισέρχονταν και στο τελευταίο στάδιο της 

εκβιομηχάνισης της. Από το επόμενο έτος,  άρχισαν ήδη  να γίνονται εμφανείς οι συνέπειες της 

Μικρασιατικής Καταστροφής. Οι πρόσφυγες προκάλεσαν μια δημογραφική έκρηξη στον ελληνικό 

χώρο, ωστόσο επέδρασαν  καταλυτικά και ευεργετικά στην οικονομία της χώρας. Όσον αφορά την 

βιομηχανική ανάπτυξη, τα φθηνά εργατικά χέρια και η αύξηση κατά 20% του πληθυσμού ενίσχυσαν 

την  εσωτερική  αγορά,  κυρίως  σε  προϊόντα  ειδών  διατροφής  και  ένδυσης.27 Ένα  άλλο 

χαρακτηριστικό  αυτής  τη  περιόδου  ήταν  και  η  αύξηση  των,  παντός  είδους,  βιομηχανικών 

επενδύσεων  από  τους  πρόσφυγες,  που  είχαν  εγκατασταθεί  στις  μεγαλουπόλεις.  Αυτό  όμως 

λειτούργησε  αρνητικά  στην  αγορά  εργασίας  των  ήδη  αυτοαπασχολούμενων.  Διότι  λόγω  της 

οικονομικής και επαγγελματικής ρευστότητας, η υπερπροσφορά διοχετεύτηκε σε όλους τους χώρους 

και δημιούργησε φαινόμενα «υπερεπαγγελματισμού».28

  Η άφιξη των προσφύγων εισήγαγε νέες μεθόδους και τεχνικές στη βιομηχανία, απόδειξη αυτού,  

ήταν η ανάπτυξη του κλάδου της ταπητουργίας. Οι πρόσφυγες κατάφεραν με τη συνδρομή γηγενών 

κεφαλαίων  να  εγκαταστήσουν  μια  βιομηχανία,  της  οποίας  τα  προϊόντα  εξάγονταν  κυρίως  στην 

Ελβετία, το Βέλγιο, την Αγγλία και την Αμερική.29Γενικά η επιρροή τους ήταν άμεση και θετική 

στην διαδικασία της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Οι πιο ευκατάστατοι εξ’ αυτών, διατηρούσαν 

μεγάλα  κεφάλαια  σε  τράπεζες  της  Ελλάδας  και  του  εξωτερικού,  τα  οποία  επενδύθηκαν  σε 

επιχειρηματικές παραγωγικές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι Έλληνες της Μ. Ασίας ήταν ικανοί 

επιχειρηματίες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο, χρησιμοποιώντας φυσικά και τις διασυνδέσεις τους 

με διεθνείς εμπορικούς οίκους.30

  Οι κλάδοι της βιομηχανίας, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη παραγωγικότητα ήταν η βιομηχανία 

τροφίμων και η υφαντουργία. Έπονταν η βυρσοδεψία, η χημική βιομηχανία, η καπνοβιομηχανία και 

η βιομηχανία των οικοδομικών υλικών.31Η τελευταία γνώρισε μεγάλη άνθηση λόγω της εκτεταμένης 

26  Αναστασόπουλος, Γ. Α.(1947),ο.π,σ.1076

27   Σακελλαρόπουλος,Θ.,(1991) «Οικονομία, κοινωνία, κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», εκδ. Πληροφόρηση, 
Αθήνα, σ.16

28  Λιάκος, Α., (1993), «Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η  
ανάδυση των κοινωνικών θεσμών», εκδ. Ίδρυμα Έρευνας και παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 
Αθήνα,σ.47.

29  Αναστασόπουλος, Γ. Α.(1947),ο.π,σ..1122

30   Σακελλαρόπουλος,Θ.,(1991), «Οικονομία, κοινωνία, κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», εκδ. Πληροφόρηση, 
Αθήνα, σ.18

31   Αναστασόπουλος, Γ. Α.(1947),ο.π,σ..1116



ανοικοδόμησης,  που  πραγματοποιούνταν  στην  Αθήνα  αλλά  και  στη  Θεσσαλονίκη,  εξαιτίας  της 

καταστροφικής  πυρκαγιάς  του  1917.Σε  γενικές  γραμμές  η  πολιτική  του  κράτους,  ως  προς  την 

βιομηχανία  αλλά  και  τη  γεωργία,  θα  χαρακτηρίζονταν  από  έναν   υψηλό   δασμολογικό 

προστατευτισμό  των  εισαγόμενων  προϊόντων,  ώστε  να  στηριχθεί  η  εγχώρια  οικονομία. 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτέλεσε  η  πολιτική  του  Αλέξανδρου  Παπαναστασίου  ,που  ως 

υπουργός  Γεωργίας  τα  έτη  1926-1928,  αύξησε  με  νομοθετικό  διάταγμα  τους  δασμούς  του 

εισαγόμενου σίτου κατά 40%.32

   Αυτή την περίοδο αναλήφθησαν σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση όλων των 

κλάδων της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε υποστηρικτικά και η  «εισβολή» 

του  ξένου  κεφαλαίου,  το  οποίο  άρχισε  να  κάνει  και  πάλι  αισθητή  την παρουσία  του μετά  την 

χορήγηση του Προσφυγικού δανείου το 1924. Η αναδιοργάνωση των επιμελητηρίων με Βασιλικό 

Διάταγμα το 1923 και  η ίδρυση εμπορευματικών Χρηματιστηρίων το 1924 σε όλες τις  μεγάλες 

πόλεις  της  Ελλάδας  όπως  στην  Αθήνα,  τη  Θεσσαλονίκη  και  τον  Πειραιά,  ενθάρρυναν  τις 

δραστηριότητες των εμπόρων και των βιομηχάνων.33 Επιπλέον, στον τομέα της γεωργίας τα μεγάλα 

αποξηραντικά  έργα στη Μακεδονία  την περίοδο της  πρωθυπουργίας  του Ελευθέριου Βενιζέλου 

(1928-1932)  προσέφεραν  2.204.975  στρέμματα  εύφορης  γης  σε  αγρότες-πρόσφυγες  που 

κατοικούσαν στη Βόρεια Ελλάδα.34

   Το 1927 οι ελληνικές αρχές έβλεπαν να εξαντλούνται οι πόροι του δανείου, που είχε χορηγηθεί 

από την Κοινωνία των Εθνών το 1924 για την αποκατάσταση των προσφύγων. Έτσι, αναζήτησαν 

νέα διέξοδο προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ώστε να συνεχιστούν τα έργα για την ανασυγκρότηση 

της ελληνικής οικονομίας.35Η Δημοσιονομική Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών χορήγησε ένα 

δάνειο  ύψους  9  εκατομμυρίων  στερλινών,36με  την  προϋπόθεση  βέβαια  ότι  θα  εφαρμόζονταν 

πολιτικές για την εξυγίανση του νομίσματος, γι΄ αυτόν τον λόγο ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.37 

Ο αντικειμενικός σκοπός της νεοϊδρυθείσας τράπεζας ήταν η κατοχύρωση της εξωτερικής αξίας του 

νόμου  για  την  σταθεροποίηση του νομίσματος,  με την ταυτόχρονη άσκηση μιας  συντηρητικής 

32  Mazower,M.,(2002),ο.π,σ.126

33  Αναστασόπουλος, Γ. Α.(1947),ο.π,σ. 1094 και σ.1114

34  Φωτιάδης,Κ.,(2009), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», στο .  Οι Πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία στην  
εποποιία», Κολλιόπουλος, Ι.,-Μιχαηλίδης, Ι., (επιμ), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αθήνα, σ.64

35  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988),ο.π.σ.61

36  Mazower,M.,(2002),ο.π,σ.143

37  Το συνολικό σχέδιο για την νομισματική σταθεροποίηση του 1926, μέρος του οποίου υπήρξε και η ίδρυση της 
συγκεκριμένης τράπεζα, έμοιαζε σε πολλά σημεία με τον νόμο για την επιβολή του ΔΟΕ. Βλ. περισσότερα την 
υποσημείωση του Κωστή, Κ.,,(1988), ο.π., σ.62



πολιτικής  του εκδοτικού προνομίου.38Ας σημειωθεί,  ότι  η  Εθνική  Τράπεζα από την ίδρυση της 

(1841) κατείχε το προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων αλλά παράλληλα, λειτουργούσε και ως 

τράπεζα εμπορικών εργασιών και καταθέσεων.39

Η κρίση του 1929 που ξεκίνησε από το χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης , εξαπλώθηκε γρήγορα στη 

Γηραιά Ήπειρο και αναμφίβολα επηρέασε και τις οικονομικές εξελίξεις στον ελληνικό χώρο. Αρχικά 

η κρίση επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, που αποτελούσαν τον βασικό 

πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.  Ο καπνός και η σταφίδα  εκπροσωπούσαν το 60%-70% των 

συνολικών εξαγωγών.  Οποιαδήποτε μεταβολή στην απόδοση τους θα είχε άμεσο αντίκτυπο στο 

εμπορικό  ισοζύγιο.40Καθώς  οι  τιμές  όλων  των  αγαθών  (καπνός,  σταφίδα  ελαιόλαδο,  κρασί) 

ακολουθούσαν μια φθίνουσα πορεία, άρχισαν να δημιουργούνται αποθέματα. Συνέπεια αυτού το 

γεγονότος  ήταν  να  αυξηθεί  κατακόρυφα το  ποσοστό ανεργίας  στους  κλάδους  μεταποίησης  των 

προϊόντων  αυτών.41 Σ’  αυτό  το  αρνητικό  κλίμα  ήρθε  να  προστεθεί  και  η  μείωση  των 

μεταναστευτικών  εμβασμάτων  από  τις  ΗΠΑ,  τα  οποία  αποτελούσαν  μείζονος  σημασίας  πηγή 

εισοδήματος για την ελληνική οικονομία. Για τη θωράκιση της εθνικής οικονομίας από τα υψηλά 

επίπεδα πληθωρισμού πάρθηκαν μια σειρά από μέτρα, όπως ο περιορισμός των εισαγωγών, η ακόμη 

μεγαλύτερη  αύξηση των δασμών και  η  σταθεροποίηση της  νομισματικής  κυκλοφορίας  κατά το 

1932.

  Η έκθεση του  Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε,  ότι  η  ανάρρωση της  ελληνικής  οικονομίας 

επήλθε από το 1933 και συνεχίστηκε κατά το 1934, ενώ από την έναρξη της κρίσης μέχρι το 1932 ο  

δείκτης οικονομικών δραστηριοτήτων ακολούθησε μια πτωτική τάση.42Όσον αφορά, την βιομηχανία 

το 1934 ακολούθησε μια ανοδική πορεία της τάξεως του 12,6% σε σχέση με την προηγούμενο έτος 

και 25,89% συγκριτικά με το 1928. Θα πρέπει βεβαίως να διευκρινιστεί, ότι συγκριμένοι,  κλάδοι 

της  βιομηχανίας(  κλωστοϋφαντουργία,  οικοδομικά  υλικά,  ηλεκτροβιομηχανία,   και 

καπνοβιομηχανία) έδειξαν κάποια βελτίωση σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1928. 43

38  Κυρκιλίτσης, Α. (1935), « Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλαι εμπορικαί Τράπεζαι κατά την περίοδο 1928-
1934» εκδ. Κύκλου, Αθήνα, σ.σ 62-63.

39   Κυρκιλίτσης, Α. (1935),ο.π.,σ.9

40  Mazower,M.,(2002),ο.π,σ.160

41  Δεμαθά, Ζ., (1999), «Η Ελλάδα τον 20ο 1930-1940: Η Μεγάλη Κρίση», Καθημερινή, 7 Νοεμβρίου,σ.25

42  Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο,(1935), « Οι Δείκται της Οικονομικής Δραστηριότητας της Ελλάδος 1928-1934», 
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα,σ.5

43   Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο,(1935), ο.π.,σ.σ.7-8



  Τα αποτελέσματα των μέτρων, που είχαν παρθεί για τον περιορισμό των εισαγόμενων προϊόντων 

αλλά  και  της  έκπτωσης  της  εξωτερική  αξίας  του  νομίσματος,44 επέδρασαν  πολύ  θετικά  στην 

ανάπτυξη  της  βιομηχανίας  Το 1934 είχε  φτάσει  να  καλύπτει  το  76% της  εγχώριας  ζήτησης  σε 

βιομηχανικά προϊόντα. Δεν ίσχυε όμως το ίδιο και για τις εξαγωγές, οι οποίες ειδικά στις βαλκανικές 

χώρες, πλην της Γιουγκοσλαβίας, σημείωσαν μείωση.45 Στον πρωτογενή τομέα παρατηρήθηκε μια 

ανάκαμψη,  που  οφείλονταν  κυρίως  στις  ευνοϊκές  καιρικές  συνθήκες  και  στην  αύξηση  των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων.46Επιπλέον λόγω της  εφαρμόζουσας  προστατευτικής  πολιτικής  για  τα 

εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα, δόθηκε  στη χώρα η δυνατότητα  να καλύπτει,  όσο το δυνατόν 

περισσότερο  την  εγχώρια  ζήτηση,  σε  αρτοποιήσιμα  κυρίως  δημητριακά.  Ενδεικτικά,  η 

σιτοπαραγωγή κατά το έτος 1928 εξυπηρετούσε το 40%  της εσωτερικής κατανάλωσης, ενώ το 1934 

είχε φτάσει στο 70%. 47

  Η πολιτική όμως της αυτάρκειας, η οποία εφαρμόστηκε  μέχρι το 1938, προκάλεσε, όπως πολύ 

εύστοχα παρατήρησε ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Ιωάννης Δροσόπουλος48, « μια τεχνητή και 

πρόσκαιρη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας{..}όμως αυτή η πολιτική άγει την απομόνωση 

των χωρών αυτών, παρεμποδίζει την συνεννόηση και την συνεργασία του κόσμου, εξογκώνει τις 

δημόσιες  δαπάνες,  αναβιβάζει  το  κόστος  παραγωγής,  χειροτερεύει  την  ποιότητα  των 

καταναλισκόμενων ειδών, αυξάνει την ακρίβεια του βίου και καταβιβάζει την στάθμη της ζωής των 

λαών»49Αυτό το κλίμα εσωστρέφειας και προστατευτισμού της ελληνικής οικονομίας παρατηρήθηκε 

σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η επιστροφή στην εγχώρια αγορά, καταρρίπτοντας τις γέφυρες 

σύνδεσης  με  την  διεθνή  οικονομία  -βασική  αρχή  του  φιλελεύθερου  οικονομικού  συστήματος-, 

δημιούργησαν  μια  κλειστή  κοινωνία.  Η  δυσαρέσκεια  της  εργατικής  τάξης,  λόγω των  πενιχρών 

μισθών και των άθλιων συνθηκών εργασίας, είχε ως  επακόλουθο την κήρυξη απεργιών, απαιτώντας 

από το κράτος να εφαρμοστούν τα δίκαια αιτήματα τους.50

    Οι  αναταραχές  ξεκίνησαν  από  την  Καβάλα  με  την  απεργία  των  καπνεργατών.  Οι 

καταστηματάρχες ως ένδειξη συμπαράστασης, ανέστειλαν την λειτουργία των επιχειρήσεων τους. 

Υποστήριξαν, ότι ο μισθός των εργατών αποτελούσε πηγή ζωής ,για τα εμπορικά επαγγέλματα , 

44   Αναγνωστόπουλος,Δ., (1940), « Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 14 Μαίου 1928-14 Μαίου 1938: Απολογισμός  
δεκαετίας»,εκδ. Τύπος Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας Α.Ε, Αθήνα,σ.33

45   Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο,(1935), ο.π.,σ.σ.8-11

46  Αναγνωστόπουλος,Δ., (1940),ο.π.,σ.33

47  Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο,(1935), ο.π.,σ.13

48  Απόσπασμα από την έκθεση που κατέθεσε στους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας

49  Βασιλακάκη, Χ.,(1939), «Νομισματική Κυκλοφορία και Βιομηχανική Πίστις», χ.ε, Αθήνα, σ.38

50 Σακελλαρόπουλος,Θ.,(1991),ο.π.,σ.σ.24-25



καθώς και  για  τις  υπόλοιπες  κοινωνικές  τάξεις  της  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης.  Λίγες 

μέρες  αργότερα  οι  διαμαρτυρίες  επαναλήφθηκαν  στη  Θεσσαλονίκη.  Εργάτες  απ’ όλους  τους 

επαγγελματικούς  κλάδους,  ένωσαν την φωνή τους  με  τους  καπνεργάτες.  Η βίαιη και  αιματηρή 

καταστολή   των  διαδηλώσεων οδήγησαν  την  Καπνεργατική  Ομοσπονδία  σε  συνεργασία  με  τα 

εργατικά  κέντρα  της  Β.  Ελλάδας,  να  κηρύξουν  γενική  απεργία  στις  14  Μαΐου  1936  και  θα 

ορίζονταν νέα για τις 5 Αυγούστου. Έχοντας ως πρόσχημα αυτό, την προηγούμενη μέρα ο Μεταξάς 

επέβαλε το δικτατορικό καθεστώς.51

   Η «μεταξική» δικτατορία δεν μπορούσε φυσικά να ανακουφίσει τα προβλήματα της κοινωνίας. 

Πέραν από κάποια νομοθετήματα για την κοινωνική ασφάλιση και την διαγραφή των αγροτικών 

χρεών-στην  ουσία  είχαν  παρθεί  από  προηγούμενες  κυβερνήσεις  αλλά  δεν  είχαν  εφαρμοστεί- 

εισήγαγε την διαφθορά στον δημόσιο τομέα. Η οικονομική χειραγώγηση της χώρας ολοκληρώθηκε 

με νέα δάνεια, ύψους 350εκ.δρχ από την Γερμανία και 4 εκατομμύρια δραχμές από την Αγγλία.52 Το 

μεταξικό καθεστώς καταστρατήγησε κάθε πολιτική ελευθερία και η κλειστή κοινωνία άρχισε να 

αναδύεται μέσα από την ελληνική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. 

   Η οικονομικοκοινωνική προσέγγιση της Θεσσαλονίκης, η οποία θα επιχειρηθεί να γίνει στην 

συνέχεια , δεν θεωρείται ένα απομονωμένο ιστορικό κεφάλαιο, σε σχέση με τον κεντρικό κορμό της 

«Παλαιάς  Ελλάδας».  Ακόμη  και  επί   Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  η  πρωτεύουσα  του  Βορρά 

αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής  μνήμης, και  όχι ένα «ξένο σώμα» της ελληνικής 

ιστορίας. Σίγουρα όμως υπάρχουν «δύο διαφορετικές ιστορίες, παράλληλες όχι αποκομμένες αλλά 

οπωσδήποτε αλληλοεπηρεαζόμενες {..} και διακριτές..».53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.1 Η Θεσσαλονίκη την περίοδο της μετάβασης

51 Λιάκος, Α., (1993), «Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η  
ανάδυση των κοινωνικών θεσμών», εκδ. Ίδρυμα Έρευνας και παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 
Αθήνα,σ.118

52 Σβορώνος, Ν.,(1994), ο.π.,131

53  Χεκίμογλου, Ε., (2000), « Η Θεσσαλονίκη την εποχή του Τρικούπη» στο « Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Εποχή του», 
Αρώνη -Τσίχλη, Κ.,-Τρίχα, Λ., (επιμ), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ.566



 α) Οικονομία

 Στα  πεντακόσια  χρόνια  της  Οθωμανικής  κατάκτησης  η  Θεσσαλονίκη  ήταν  η  δεύτερη  ,  σε 

οικονομική  σπουδαιότητα,  πόλη   της  Ευρωπαϊκής  Τουρκίας.  Η  πόλη  «Selanik»,  όπως  την 

αποκαλούσαν οι Οθωμανοί, αποτελούσε το σημαντικότερο  κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου 

στα  Βαλκάνια,  καθώς  ήταν  το  μεγαλύτερο  λιμάνι  της  ευρύτερης  περιοχής.54 Οι  εμπορικές 

συναλλαγές τον 19ο αιώνα πραγματοποιούνταν σε οργανωμένες αγορές  αποτελούμενες από πολλά 

μικρομάγαζα.  Στο  κέντρο  της  πόλης  πωλούνταν  τα  είδη  πολυτελείας  και  ανατολικά  μπορούσε 

κανείς να βρει την αλευραγορά , όπου έφερναν και πωλούσαν τροφές και ζώα από τα γύρω χωριά 

της  Θεσσαλονίκης.  Σε  κάθε  δρόμο  υπήρχαν  συγκεντρωμένα  μαγαζιά  μιας  συντεχνίας,  η  οποία 

ειδικεύονταν ,σε ένα είδος εμπορεύματος.55 Ήδη όμως από την δεκαετία του 1830 η συντεχνιακή 

αγορά,  οριοθετημένη  γεωγραφικά,  δεν  υφίσταται  πια  και  τα  επαγγέλματα  διασκορπίστηκαν  σε 

ολόκληρη την πόλη.56

   Όταν πρωτοαντίκρισε την πόλη το 1834 ο κυβερνήτης της φρεγάτας  « Ηνωμένες Πολιτείες», αν 

και έμεινε εντυπωσιασμένος από την φυσική της ομορφιά, την χαρακτήρισε ως «εξαθλιωμένη» και 

«ελεεινή».57Όντως,  ως  το  1834  περίπου,  το  εισαγωγικό  και  εξαγωγικό  εμπόριο  στο  λιμάνι  της 

Θεσσαλονίκης κινούνταν σε ρυθμούς ύφεσης και η αγορά σε γενικές γραμμές ήταν υποτονική.58 Τα 

αίτια αυτής της παρακμής ήταν η μετανάστευση των Ελλήνων μεγαλεμπόρων κατά την διάρκεια 

του απελευθερωτικού αγώνα, η ασφυκτική φορολογική πολιτική και η πτώση της παραγωγής του 

καπνού, του μαλλιού, των σιτηρών, του βαμβακιού και των προβάτινων δερμάτων.59  Η υπογραφή 

όμως της αγγλοτουρκικής σύμβασης  Belta-Liman (1838) ,  είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 

αγγλικών βιομηχανικών προϊόντων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα χρόνο αργότερα το ηθικό 
54  Στεριώτου, Ι., Κονιόρδος, Β., Ζυγομαλάς, Δ., Δραγούμη Ε., Στεφανίδης, Α.,(επιμ), (2009), « Περίπατοι Κληρονομίας  

Θεσσαλονίκη», Δήμος Θεσσαλονίκης- Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.26

55 Ανδρουδής, Π. (2005)« Το μεγάλο Καραβάν- Σεράι της Θεσσαλονίκης: Ιστορικές και Αρχαιολογικές μαρτυρίες», τ.35, 
Μακεδονικά, Θεσσαλονίκη, σ.78

56  Χεκίμογλου, Ε., (1998), « Τα επαγγέλματα στη Θεσσαλονίκη μια αναδρομή στην Οθωμανική περίοδο», επίμετρο στο 
« Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και  
κοινωνικός καταμερισμός εργασίας», Δάγκας, Α., (επιμ), Θεσσαλονίκη, σ.6

57  Γούναρης, Β., (1997), « Θεσσαλονίκη 1830-1912: Ιστορία, Οικονομία, Κοινωνία», στο « Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοις  
βασιλεύουσα», Χασιώτης,Ι., (επιμ),  τ.Α’,εκδ. Παρατηρητής, σ.σ.159.

58  Συγκεκριμένα ο Schauffler, Αμερικανός ιεραπόστολος, στην πρώτη επίσκεψη, που πραγματοποίησε στη 
Θεσσαλονίκη(1834) περιέγραψε τα εξής: « Τα νοίκια των σπιτιών στη Θεσσαλονίκη είναι φθηνά, έτσι ένα σπίτι στην  
Κωνσταντινούπολη έχει νοίκι 8.000-10.000 γρόσια στη Θεσσαλονίκη 1200. {..} τα τρόφιμα έχουν την μισή τιμή και  
ακόμα λιγότερη, απ’ ότι στη Κωνσταντινούπολη, απλά έπιπλα μπορούν να κατασκευαστούν στη Θεσσαλονίκη, ενώ  
έπιπλά πολυτελείας μπορούν εύκολα να εισαχθούν». ΠρβλΓρηγορίου, Α.,-Χεκίμογλου, Ε.,(2008), «Η Θεσσαλονίκη  
των περιηγητών 1430-1930: Επιλογές κειμένων και μαρτυριών», εκδ. Μίλητος και ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη, σσ.139-
140&143

59  Βακαλόπουλος, Α.,, (1980), « Πως είδαν οι Ευρωπαίοι πρόξενοι της Θεσσαλονίκης την κατάσταση της Μακεδονίας  
τον περασμένο αιώνα», τ.20, Μακεδονικά, Θεσσαλονίκη,σ.58



των Ελλήνων εμπόρων αναπτερώθηκε, όχι μόνο με την δημοσίευση του  Hatti Serif Gulhane που 

προέβλεπε  ρυθμίσεις  προς  όφελος  των  χριστιανών,60 αλλά και  με  τον  διορισμό του Θεόδωρου 

Βαλλιάνου61(1835),  ως πρόξενου της Ελλάδας.  Έτσι  κατάφεραν βαθμιαία να επανακτήσουν την 

κυριαρχία τους, στο λιμάνι της πόλης την δεκαετία του 1840, χρησιμοποιώντας την Ερμούπολη ως 

διαμετακομιστικό κέντρο.62

Τα πρωτεία του ελληνικού εμπορίου της πόλης κατείχαν  γηγενείς έμποροι, οι εμπορικοί οίκοι των 

οποίων,  είχαν  δημιουργήσει  πολυάριθμες   εμπορικές  κοινότητες  στα  κυριότερα  λιμάνια  της 

Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης.63 Ο Ιάκωβος Ρογκότης, ο Αργύρης Ματθαίου, ο Θεογένης 

Χαρίσης και  ο  Ιωάννης Παυλίδης  μαζί  με  κάποιους  άλλους  Χιώτες  εμπόρους επιδίδονταν στην 

εξαγωγή δημητριακών, βαμβακιού και μεταξιού. Αξίζει να σημειωθεί , ότι και οι τέσσερις έμποροι 

υπήρξαν  ιδιοκτήτες  μεταξουργείων,  η  παραγωγή  των  οποίων  διοχετεύονταν  στις  μεγαλύτερες 

ευρωπαϊκές  πόλεις,  όπως  η  Λυών,  η  Μασσαλία  και  το  Λονδίνο.64 Παράλληλα  προσέφεραν 

σημαντική  οικονομική  ενίσχυση  σε  φιλεκπαιδευτικούς  συλλόγους,65 φιλανθρωπικά  ιδρύματα, 

νοσοκομεία  και χριστιανικά σχολεία της πόλης66. Επίσης δεν θα μπορούσε να μην μνημονευτεί και 

ο περίφημος « Αγγλοελληνικός» οίκος των Αδελφών Αμπότ,  οι οποίοι είχαν καταγωγή από την 

Σκωτία. Ο γενάρχης της οικογένειας Έντουαρτ Αμπότ εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1771, 

προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη. Δραστηριοποιήθηκε, ως πράκτορας συνεργαζόμενος με 

τον αδελφό του  στην μεγάλη αγγλική αποικιακή εταιρεία Levant Company, χρησιμοποιώντας τους 

Εβραίους  ως  εργάτες  και  αχθοφόρους.67 Το  πεδίο  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  τους 

περιελάμβανε, το εμπόριο δημητριακών και το μονοπώλιο της καλλιέργειας βδελλών, που πρώτος 

την είχε ξεκινήσει ο γιος του  Edward, Τζέκυ Αμπότ.68 Επιπρόσθετα, ανέδειξαν και ένα πλούσιο 

60   Βακαλόπουλος, Α.,(1983) « Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316π.Χ-1983» εκδ Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, σ.321

61 Εδώ να διευκρινιστεί, ότι ο Βαλλιάνος,  σχετίζονταν συγγενικά  με τον περίφημο εμπορικό οίκο  των « Αδελφών 
Βαλλιάνου», οι οποίοι στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν διαμορφώσει έναν ηγετικό ρόλο στο διεθνές επιχειρηματικό 
δίκτυο. Πρβλ Χαρλαύτη, Τ.,(2007), «Ιόνιος λόγος», τ.Α’, εκδ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, σ.σ 307 και 312

62   Βακαλόπουλος, Α.,(1983),ο.π, σ.320

63  Χαρλαύτη, Τ., (2001), « Ιστορία Ελληνόκτητης Ναυτιλίας 19ος -20ος αιώνας», εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, σ.145

64  Γρηγορίου, Α.,-Χεκίμογλου, Ε.,(2008), «Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών 1430-1930: Επιλογές κειμένων και  
μαρτυριών», εκδ. Μίλητος και ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη, σ.157

65   Έκθεση του  Φιλεκπεδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, (1876),τυπογραφείο « Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, σ.σ 5-6

66   Γρηγορίου, Α.,-Χεκίμογλου, Ε.,(2008),ο.π., σ.157

67   Βακαλόπουλος, Α.,(1982), « Στοιχεία για την οικογένεια Αββοτ της Θεσσαλονίκης», τ.22, Μακεδονικά, 
Θεσσαλονίκη, σ.σ. 216-217

68  Ο Τζέκυ Αμπότ άρχισε το εμπόριο βδελλών το 1825 και λίγα χρόνια αργότερα έχτισε την περίφημη αγροικία των 
Αbbot, που σώζεται ως σήμερα στη θέση Ρετζίκι και αποτελεί ένα θαυμαστό θέρετρο της παλιάς φραγκολεβαντικής 
παροικίας της Θεσσαλονίκης. Πρβλ Βακαλόπουλος, Α.,(1982), ο.π., σ. 219



φιλανθρωπικό  έργο  στηρίζοντας  οικονομικά  φορείς,  που  προήγαγαν  την  αναβάθμιση  του 

μορφωτικού  επιπέδου  της  ελληνικής  κοινότητας,  όπως  έπραξαν  και  πολλοί  άλλοι  Έλληνες 

συνάδελφοι του.69

  Σχετικά  με  την  ανάπτυξη  της  μεταξουργίας,  το  1840  λειτούργησαν  στη  Θεσσαλονίκη  είκοσι 

εργαστήρια και το  1851 συνεχίστηκε η άνθιση  του κλάδου αυτού, με τον αριθμό των εργαστηρίων 

να φτάνει στα είκοσι πέντε.70  Ο Κριμαϊκός Πόλεμος (1853-1856) ευνόησε την καλλιέργεια σιτηρών 

στην  Μακεδονία  και  έδωσε  την  δυνατότητα  στους  εμπορικούς  οίκους  της  Θεσσαλονίκης  να 

αποκομίσουν  σημαντικά  κέρδη.71.  Καθώς  το  εμπόριο  ήταν  ένας  τομέας  ιδιαίτερα  ευπαθής  στις 

διεθνείς συγκυρίες, μετά το τέλος του πολέμου, οι εξαγωγές μειώθηκαν. Γενικά η πόλη με την λήξη 

του πολέμου  απέκτησε μεγάλη σπουδαιότητα, ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο των Βαλκανίων. 

Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα,  να  ξυπνήσει  το  ενδιαφέρον  των  μεγάλων  Δυνάμεων,  Αυστρίας  και 

Ρωσίας, οι  οποίες επεδίωκαν να προσαρτήσουν αυτές τις περιοχές της Βαλκανικής στην σφαίρα 

επιρροής τους.72 Από την άλλη, οι έμποροι της εβραϊκής κοινότητας, αντιμετώπισαν προβλήματα 

προσαρμοστικότητας  στις  νέες  συνθήκες  που  είχαν  διαμορφωθεί  με  τις  μεταρρυθμίσεις,  την 

εξαγγελία του Hatti Humayun(1856), και τις πολεμικές συγκρούσεις που είχαν προηγηθεί. Η ανάγκη 

για αλλαγή ήταν πλέον επιτακτική και ο μόνος τρόπος για να καταστεί η κοινότητα πιο παραγωγική 

ήταν  μέσω της  δημιουργίας  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων.  Η έλλειψη  επαγγελματικής  και  τεχνικής 

κατάρτισης αποτέλεσε την κυριότερη αιτία της κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης, όχι μόνο 

των ίδιων αλλά και ολόκληρης της πόλης.73

   Όταν ξέσπασε ο Αμερικανικός Εμφύλιος (1861-1865), η Ευρώπη αδυνατούσε να καλύψει τις 

ανάγκες της σε βαμβάκι, γι’ αυτό και αναζήτησε χώρες που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την 

αυξανόμενη  ζήτηση   στο  συγκεκριμένο  προϊόν.  Η  Μακεδονία  εφάρμοσε  το  σύστημα  της 

μονοκαλλιέργειας στο βαμβάκι, το οποίο εξάγονταν αποκλειστικά  από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 

Στη συνέχεια, μεταφέρονταν μέσω των γαλλικών  ατμόπλοιων  «Messageries Marιtimes» και  «Marc 

69  Ευεργέτες του Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου της πόλης, από την αρχή της ίδρυσης του, εκτός από μέλη της 
οικογένειας Abbot, αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι: Θεόδωρος Μαυροκορδάτος ( έμπορος-εφοπλιστής από την 
Χίο), η οικογένεια Ράλλη,  Γεώργιος Αβέρωφ, η τράπεζα Κωνσταντινούπολης, ο φιλολογικός σύλλογος της 
Κωνσταντινούπολης ο Ανδρέας Συγγρός, ο Ιάκωβος Ρογκότης κ.α Πρβλ «ΚΓ’ έτος του ενΘεσσαλονίκη 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου: Έκθεσις των κατά το ΚΓ’ συλλογικόν έτος πεπραγμένων/αναγνωσθείσα τη 14 Απριλίου  
1896 εν τη γενική των μελών συνεδρία υπό του προέδρου Κωνσταντίνου Τ. Καμμωνά», χ.ε, Θεσσαλονίκη, σ.σ

70   Γρηγορίου, Α.,-Χεκίμογλου, Ε.,(2008),ο.π., σ.156

71  Γούναρης, Β., (1997),ο.π.,σ.159

72  Πρβλ. την εισαγωγή από Βακαλόπουλος, Α.,(2007) «Αναμνήσεις από την παλιά Θεσσαλονίκη» Λάμπρος Τσακτσίρας 
(επιμ), εκδ. Μαλλιάρης παιδεία, Θεσσαλονίκη

73   Μόλχο, Ρ., (2006), « Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης  (1856-1919) μια ιδιαίτερη κοινότητα», εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα σ.σ 
71 και 139



Fressinet» σε όλες τις χώρες του κόσμου.74 Παράλληλα, παρατηρήθηκε και μια ριζική αλλαγή της 

εικόνας του λιμανιού, με τον αριθμό των πλοίων, να φτάνουν το 1869 τους 243 χιλιάδες τόνους από 

24  χιλιάδες,  που  ήταν  πριν  τριάντα  χρόνια.75 Αυτά  τα  δύο  προϊόντα  (σιτηρά  και  βαμβάκι) 

κυριάρχησαν στην εξαγωγές την δεκαετία του 1860, δίνοντας την δυνατότητα στους κατοίκους της 

Θεσσαλονίκης  αλλά  και  της  περιφέρειας,  λόγω της  οικονομικής  ευμάρειας  που  απέκτησαν,  να 

εισάγουν βιομηχανικά αγαθά.76 Δυστυχώς, όμως αυτό λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για 

την  ανάπτυξη  της  εγχώριας  βιομηχανίας.  Η  έλλειψη  συγκοινωνιακής  υποδομής  δυσχέρανε  την 

ανάπτυξη του χερσαίου εμπορίου και έθεσε εμπόδια στην οικονομική και βιομηχανική ανέλιξη της 

Θεσσαλονίκης.  Επίσης,  στην πόλη κυριαρχούσε η  κερδοσκοπία  με  την  ανταλλαγή νομισμάτων, 

καθώς  δεν  διέθετε  κανονικά  πιστωτικά  ιδρύματα,  παρά  μόνον  το  1864  με  την  ίδρυση  του 

υποκαταστήματος της   Οθωμανικής Τράπεζας.77

   Το 1870 ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, μέσω ενός εκτεταμένου  προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 

άρχισε να κάνει την εμφάνιση του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κίνημα του εκδυτικισμού 

συνέβαλε  καθοριστικά  στον  εκσυγχρονισμό  της  οικονομίας  της  πόλης.  Πραγματοποιήθηκαν,  σε 

συνεργασία με το ξένο κεφάλαιο, τα πρώτα δημόσια έργα, τα οποία έθεσαν την κατάλληλη υποδομή 

για την εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Η απαρχή της εξυγίανσης και του 

εξωραϊσμού της πόλης χρονολογείται το 1869 με την τοποθέτηση του Σαμπρή Πασά, ως διοικητή 

του βιλαετίου. Ο Οθωμανός αξιωματούχος επιφορτίστηκε με την αρμοδιότητα της  εφαρμογής μιας 

σειράς  από  εκσυγχρονιστικά  μέτρα,  που  περιελάμβαναν  τη  θεσμοθέτηση  δημοτικής  αρχής,  την 

έκδοση επίσημης νομαρχιακής εφημερίδας και την επιτάχυνση των εργασιών για την σιδηροδρομική 

σύνδεση  της  Θεσσαλονίκης  με  τα  Σκόπια-Μητροβίτσα.78 Επιπλέον  έδωσε  διαταγή,  για  την 

κατεδάφιση των  παραθαλάσσιων τειχών,  προκειμένου να  βελτιωθούν  οι  συνθήκες  υγιεινής,  της 

«καστρόκλειστης» Θεσσαλονίκης,79 η  οποία  μαστίζονταν  από  σοβαρά  κρούσματα  επιδημιών.  Το 

1870 κατεδαφίστηκε το φρουριακό συγκρότημα του πύργου, που βρισκόταν στο λιμάνι. Λίγα χρόνια 

αργότερα ο διοικητής της πόλης Ταξίν πασάς, συνέχισε το έργο του προκατόχου του, γκρεμίζοντας, 

74   Μόλχο, Ρ.,(2006),ο.π., σ.81

75   Χασιώτης, Ι.,(2002) «Η Τουρκοκρατία: Δημογραφική, Οικονομική και Κοινωνική εξέλιξη» στο «Θεσσαλονίκη 2300 
Χρόνια», Παπαγιαννόπουλος, Α., ( επιμ), εκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.98

76   Μόλχο, Ρ.,(2006),ο.π., σ.81

77   Γούναρης, Β., (1997),ο.π.,σ.160

78   Γερολύμπου-Καραδήμου, Α.,(1997) «Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης 19ος -20ος αι.» στο 
«Θεσσαλονίκη τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», Χασιώτης, Ι., (επιμ), τ.Β’, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ.81

79   Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009), « Θεσσαλονίκη…εν θερμώ: ο συγκλονιστικός 20ος αιώνας της πόλης», τ.Α’, εκδ. 
Μαλλιάρης παιδεία, Θεσσαλονίκη, σ.81



για λόγους  «υγιεινής» και  «καλλωπισμού», τα τείχη και τη βυζαντινή πύλη της Καλαμαριάς.80 Η 

πλατεία  Ελευθερίας  ήταν ο πρώτος  ανοιχτός  χώρος που διαμορφώθηκε με την κατεδάφιση των 

παραθαλάσσιων τειχών και αποτέλεσε σημείο αναφοράς της νέας κοινωνικής ζωής της πόλης.81

  Οι  μεταρρυθμιστικές  διαθέσεις  κάποιων  πολιτικών  και  η  προσπάθεια  αναδιοργάνωσης  των 

δημόσιων υπηρεσιών, υπαγορεύονταν απόλυτα από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Ο βασικός στόχος του 

κάθε  ευρωπαϊκού  κράτους,  ήταν  να  προσαρτήσει  στην  σφαίρα  επιρροής  του  ,την  οικονομικά 

ανεκμετάλλευτη  γη,  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Η πολιτική  και  οικονομική  υπεροχή των 

μεγάλων  ευρωπαϊκών  κέντρων,  τους  έδινε  την  δυνατότητα  να  παρεμβαίνουν  στις  εσωτερικές 

υποθέσεις  της  Αυτοκρατορίας.  Έτσι  ήταν σε  θέση να  αναλάβουν   κάθε  είδους  επενδυτική  και 

οικονομική  δραστηριότητα  απέναντι  στο  εγχώριο  κεφάλαιο.82 Οι  πρώτες  επενδύσεις 

πραγματοποιήθηκαν  στον  τομέα  των  σιδηροδρομικών  συγκοινωνιών.  Το  1871  υλοποιήθηκε  η 

πρώτη ευρωπαϊκή επένδυση, στον βορειοελλαδικό χώρο, με αυστριακά κεφάλαια . Η οικογένεια 

Χιρς83 της Βιέννης επένδυσε 50.000.000 χρυσά φράγκα για την κατασκευή και την εκμετάλλευση 

της  σιδηροδρομικής  γραμμής,  που  συνέδεε  τη  Θεσσαλονίκη  με  τη  Σερβία.84 Για  τις  ανάγκες 

κατασκευής του σταθμού και των εγκαταστάσεων του, απαλλοτριώθηκε μια μεγάλη έκταση στην 

περιοχή Λιβάδι, η οποία βρισκόταν δίπλα στο λιμάνι.85 Το 1874 η γραμμή τέθηκε σε λειτουργία και 

λίγα  χρόνια  αργότερα,  το  1883,  υπογράφτηκε  η  σύμβαση  μεταξύ  Αυστροουγγαρίας,  Σερβίας, 

Βουλγαρίας και Τουρκίας. Η σύμβαση, η οποία υλοποιήθηκε το 1888, προέβλεπε την σύνδεση της 

Θεσσαλονίκης με την ηπειρωτική Ευρώπη. Μέσω της γραμμής, που συνέδεε τον πρώτο τουρκικό 

σταθμό των Σκοπίων  με τον τελευταίο σερβικό σταθμό, Νις.86

80   Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009),ο.π, σ.82 και Γρηγορίου, Α.,-Χεκίμογλου, Ε.,(2008), ο.π.,σ.σ. 170-171

81   Στεφάνη, Ε.,(επιμ), (2012), « Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης: Ανεξίτηλα σημάδια στον χρόνο», εκδ. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.30

82   Μαυρομάττης,  Β.,-Μαζαρακίδου,  Α.,  (1990),  «Πρώτες  ιστορικές  πληροφορίες  για  την  σιδηροδρομική  σύνδεση  
Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου στα τέλη του 19ου αιώνα», εκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη,τ.2, σ.σ 218-219

83   Ο βαρώνος  MauricedeHirsh γεννήθηκε στο Μοναχό της Γερμανίας το 1831 και ασχολήθηκε με τα οικονομικά, 
ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος ήταν τραπεζίτης. Το 1869 ανέθεσε η οθωμανική κυβέρνηση στον 
Hirsch την κατασκευή και την εκμετάλλευση πολλών σιδηροδρομικών δικτύων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα 
κέρδη που αποκόμισε από τις μετοχές των σιδηροδρομικών εταιρειών στα διεθνή χρηματιστήρια ανέρχονταν στα 100 
εκ.  δολάρια.(  Πρβλ Γρηγορίου,  Α.,(2002),  « Εγκαταστάσεις  και  τροχαίο υλικό των σιδηροδρομικών δικτύων της  
Μακεδονίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα», στο «Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης», τ. 
6ος , εκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.150)

84  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ) ,« Θεσσαλονίκη (1700-1912): Τομή της μεταπρατικής πόλης», εκδ. Στοχαστής, Αθήνα, σ.92

85  Γρηγορίου, Α.,(2002),ο.π, σ.151

86   Γεωργούλης, Π., (1985), « Η Βιομηχανική υποδομή της παλιάς Θεσσαλονίκης», εκδ. ΕΘΥΛ-ΕΛΛΑΣ, Θεσσαλονίκη, 
σ.25 



   Η «Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως των Ανατολικών Σιδηροδρόμων» η οποία ανήκε στον Βαρώνο 

Μaurice Hirsch,  είχε  αναλάβει  την  εκμετάλλευση  του  δικτύου.  Το  1890  εξαγοράστηκε  το 

μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της (88%) από την Γερμανική Deutsche Bank και την  Αυστριακή 

Wiener Bank Verein.87 Στη συνέχεια οι  γερμανοαυστριακοί  τραπεζίτες πούλησαν τα δικαιώματα 

τους   στην  Banque des Chemins de fer orietaux της  Ζυρίχης.  Η  συγκεκριμένη  τράπεζα 

επιφορτίστηκε με τον έλεγχο  της κατασκευής, της επέκτασης και της συντήρησης του υπάρχοντος 

δικτύου, που ξεπερνούσε σε μήκος τα 1300 χιλιόμετρα.88

    Το  1892  η  Deutsche Bank ανέλαβε  τη  σιδηροδρομική  σύνδεση  της  Θεσσαλονίκης  με  το 

Μοναστήρι,  όπου  εκείνη  την  εποχή  αποτελούσε  το  δεύτερο  σημαντικότερο  στρατιωτικό, 

οικονομικό  και  εμπορικό  κέντρο  του  μακεδονικού  χώρου.89Το  1894  η  γραμμή  μήκους  219 

χιλιομέτρων ολοκληρώθηκε, ενώ δύο χρόνια αργότερα μια γαλλική εταιρεία πραγματοποίησε την 

επέκταση του δικτύου, προς την Κωνσταντινούπολη, μέσω Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής 

και Αλεξανδρούπολης.90 Αυτή τη περίοδο πραγματοποιήθηκαν και σημαντικά έργα υποδομής όπως 

δίκτυα  ύδρευσης,  φωταερίου,  αποχέτευσης  αλλά  και  κατασκευή  τροχιοδρόμων  ή  τραμ.  Τα 

συγκεκριμένα, ανήκαν στην μεγάλη οικογένεια των σιδηροδρόμων και διέγραψαν την δική τους 

ιστορία στην πόλη από το 1893 έως το 1957.91

   Παράλληλα με τις επενδύσεις στα σιδηροδρομικά δίκτυα, ήδη από το 1882 στην περιοχή του 

λιμανιού είχαν γίνει σημαντικά έργα για την διαμόρφωση της προκυμαίας και του παραθαλάσσιου 

περιβάλλοντος χώρου. Χρησιμοποιήθηκαν, για την ανύψωση του εδάφους της θάλασσας, τα υλικά 

που  προέκυψαν  από  την  κατεδάφιση  των  τειχών.92 Τα  νέα  οικόπεδα  που  διαμορφώθηκαν 

δημιούργησαν  την  κατάλληλη  υποδομή,  για  να  φιλοξενήσουν  επιχειρηματίες,  οι  οποίοι 

αναζητούσαν χώρους για τα γραφεία τους. Επίσης η νέα περιοχή που δημιουργήθηκε περιελάμβανε 

και  άλλες  επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  που σχετίζονταν με  τον τριτογενή τομέα.93 Το 1892 

ξεκίνησε και ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού με την κατασκευή πολλών έργων όπως αποθηκών, 

87  Γρηγορίου, Α.,(2002),ο.π, σ.150

88   Μαυρομάττης, Β.,-Μαζαρακίδου, Α., (1990),ο.π,σ.224

89  Παπαδημητρίου,Δ.,  (1995),  «  Το  τρένο  στη  Βόρειο  Ελλάδα:  Η  εξέλιξη  του  σιδηροδρομικού  δικτύου,  από  την  
κατασκευή της πρώτης γραμμής ως σήμερα»,  Καθημερινή, Οκτώβριος, σ.8

90   Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π.,25

91  Γρηγορίου, Α.,(2002),ο.π, σ.177

92   Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009),ο.π, σ.84

93   Γερολύμπου-Καραδήμου, Α.,(1997), ο.π.,σ.82



προβλητών,  εσωτερικών  σιδηροδρομικών  συνδέσεων  και  απορροφητήρων  σιτηρών.94 Η  άδεια 

κατασκευής των λιμενικών έργων, είχε παραχωρηθεί σε γαλλική εταιρεία και ο προϋπολογισμός 

του έργου ανέρχονταν στα 6 εκατομμύρια φράγκα. Λόγω όμως κάποιων δυσκολιών η κατασκευή 

άρχισε το 1897 και  ολοκληρώθηκε το1902,  από την  γαλλική  «Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως του 

λιμένος Θεσσαλονίκης».95

  Μέσα  σ’  αυτό  το  μεταρρυθμιστικό  πνεύμα  άρχισε  να  διαμορφώνεται  και  η  αγορά  της 

Θεσσαλονίκης.  Γι’ αυτό  τον  λόγο  χτίστηκαν  εμπορικές  στοές,  οι  οποίες  στέγαζαν  εργαστήρια, 

αποθήκες,  ναυτιλιακές  και  ασφαλιστικές  εταιρείες,  γραφεία  βιομηχανιών,  δικηγόρων, 

αντιπροσώπων κ.α.96Σημαντικότερες από αυτές ήταν η Στοά Σαούλ του τραπεζίτη Μοδιάνο με τα 

αρχιτεκτονικά  σχέδια  του  Βιταλιάνο  Ποζέλι,97 η  στοά  Αλλατίνι,  η  στοά  Davidetto του  οίκου 

Φερναντές  και  η  στοά  Κύρτση  και  Τουρπάλη.  Επίσης  στην  πλατεία  Ελευθερίας  βρισκόταν  το 

μέγαρο Stein του ομώνυμου αυστριακού οίκου. Κτίστηκε το 1908 και ήταν ένα μεγάλο εμπορικό 

κατάστημα-εβραικής ιδιοκτησίας-, το οποίο υπήρξε σημείο αναφοράς της οικονομικής ζωής της 

Θεσσαλονίκης. 98

 Τα έργα αυτά αναζωογόνησαν την οικονομική ζωή της πόλης καθιστώντας την επικοινωνία με την 

ενδοχώρα ταχύτερη και την πόλη ως το κυριότερο αναπτυξιακό κέντρο  των Βαλκανίων. Επιπλέον η 

οργάνωση  των  σιδηροδρομικών  δικτύων  προσέφερε  στις  ευρωπαϊκές  βιομηχανίες,  καινούριες 

αγορές και εύκολη πρόσβαση σε αυξημένες ποσότητες φθηνών πρώτων υλών και ειδών διατροφής. 

Μ’ αυτό τον τρόπο βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και την αποδοτικότητα 

των  κεφαλαίων  τους.99 Από  την  άλλη  πλευρά,   το  λιμάνι  σταδιακά  άρχισε  να  διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο, ως εμπορικό και  διαμετακομιστικό κέντρο όλων των βαλκανικών κρατών. Την 

δεκαετία του 1880 αγκυροβόλησαν στην Θεσσαλονίκη περίπου 9.000 πλοία, η χωρητικότητα των 

οποίων  ξεπερνούσε  το  1  εκατομμύριο  τόνους  .Από  το  1889  ως  το  1907  τα  πλοία,  που 

94   Γεωργούλης, Π.,(1985), ο.π, σ.22

95  Χεκίμογλου, Ε.,-Danacioglou, E.,(1998), «Η Θεσσαλονίκη πριν από 100 χρόνια: Το μετέωρο βήμα προς την Δύση», 
εκδ. UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη, σ.79

96   Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009),ο.π, σ.98

97  Το κτίριο διέθετε 96 πολυτελή εργαστήρια, γραφεία και αποθήκες, ενώ τα οι χώροι νοικιάζονταν κατόπιν υψηλού 
μισθώματος.(Πρβλ. Στεφάνη, Ε.,(επιμ), (2012),ο.π., σ. 26)

98   Στεφάνη, Ε.,(επιμ), (2012),ο.π., σ.σ 26-27 και Κολώνας, Β., (1997), « Η αρχιτεκτονική από τον 19ο αι. στον 20ο 

αιώνα: Ο εκσυγχρονισμός με νέα κτίρια και δημόσια έργα δίνει στην πόλη ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά», Καθημερινή, 
Μάρτιος, σ.15

99   Μαυρομάττης, Β.,-Μαζαρακίδου, Α., (1990),ο.π,σ.223



ελλιμενίστηκαν υπερέβαιναν τους 1,5 εκατομμύριο τόνους και μέχρι την απελευθέρωση της πόλης η 

χωρητικότητα των πλοίων έφτασε τους 2 εκατομμύρια τόνους.100

 Στις  αρχές  του  20ου αιώνα η  εμπορευματική  κίνηση στην Θεσσαλονίκη,  ήταν  συνάρτηση των 

εξελίξεων του πρωτογενούς τομέα. Κατά την περίοδο 1907-1908 καλλιεργούνταν μόλις το 6,2% των 

εκτάσεων της περιφέρειας.  Ο αγροτικός τομέας, αν και είχε μια μακρά ιστορία στην παραγωγή 

προϊόντων, εντούτοις η πρωτεύουσα της Μακεδονίας χαρακτηρίζονταν από μια καθυστέρηση στον 

συγκεκριμένο κλάδο, λόγω των αναχρονιστικών μέσων και μεθόδων εκμετάλλευσης της γης.101

Οι  τομείς  που  αναπτύχτηκαν  κατά  την  διάρκεια  της  τουρκοκρατίας  ήταν  η  σηροτροφία, 

μελισσοκομία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία και η καπνοκαλλιέργεια. Ο καπνός, ως βιομηχανικό 

φυτό και πρώτη ύλη του δευτερογενούς τομέα, ήταν μια καλλιέργεια αιχμής και στήριζε σημαντικά 

τα  εισοδήματα  του  αγροτικού  πληθυσμού.102 Το  μονοπώλιο  της  επεξεργασίας,  της  παρασκευής 

καθώς επίσης και της ρύθμισης της καλλιέργειας του καπνού στη Θεσσαλονίκη, το είχε από το 1884 

η εταιρεία  Regie.103 Επίσης η εκμετάλλευση του υπεδάφους αποδείχτηκε μια ιδιαιτέρως επικερδής 

ενασχόληση. Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις όμως απαιτούσαν  πρόσβαση σε μεγάλα κεφάλαια και γι’ 

αυτόν τον λόγο οι ιδιοκτήτες τους ήταν Εβραίοι και ξένοι επενδυτές.104

  Η εξαγωγή προϊόντων από ολόκληρη την Μακεδονία και η εισαγωγή των ευρωπαϊκών προϊόντων, 

τοποθετούσαν την Θεσσαλονίκη σε πλεονεκτική θέση, συγκεντρώνοντας την δεκαετία του 1880 το 

40% του συνολικού οθωμανικού εξωτερικού εμπορίου στην περιοχή των Βαλκανίων.  105Ο όγκος 

των  εισαγωγών,  που  πραγματοποιούνταν  αυτή  την  περίοδο,  αντιστοιχούσε  σε  μεγαλύτερο 

καταναλωτικό κοινό σε σχέση με τα πραγματικά πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης. Στις αρχές του 

20ου αιώνα η αξία των εισαγωγών συνεχώς ξεπερνούσε τις δύο εκατομμύρια λίρες και μέχρι την 

έναρξη των βαλκανικών πολέμων ανήλθε στα 4.000.000 λίρες.106 Τα προϊόντα που εισάγονταν ήταν 

υφάσματα, βιομηχανικά προϊόντα, πρώτες ύλες αλλά και είδη διατροφής.107

100  Γούναρης, Β., (1997),ο.π.,σ.160

101  Δάγκας, Α. (1998), « Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική  
δομή και κοινωνικός καταμερισμός εργασίας 1912-1940» Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, σ.σ 47 και 58 και Χεκίμογλου, Ε.,& Ευφροσύνη, Ρ.,(2004) «Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη  
Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματικότητα στην περίοδο 1900-1940», τ. Γ’,εκδ. Πολιτιστική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη.σ.6

102  Δάγκας, Α. (1998),ο.π.,σ.σ 47 και 59

103  Κολώνας, Β., (1997), « Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης: Τα κτίρια, ο αστικός χώρος και η εικόνα της πόλης», 
Καθημερινή, Νοέμβριος, σ.12

104 Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.60

105  Κολώνας, Β., (1997),ο.π, σ.12 και Μοσκώφ, Κ.,(1974), ο.π,. σ .93

106  Γούναρης, Β., (1997),ο.π.,σ.162



   Στα εισαγόμενα τρόφιμα, κυριαρχούσαν η ζάχαρη, ο καφές και τα οινοπνευματώδη ποτά, για τα 

οποία  όμως  επωμίζονταν  μεγάλο  κόστος  οι  κάτοικοι  της  Μακεδονίας  και  δεν  υπήρχε  κάποιο 

αντίστοιχο εξαγώγιμο προϊόν,  που θα μπορούσε να τα αντισταθμίσει.  Η αύξηση των εισαγωγών 

αποδίδονταν,  κυρίως  στα  υψηλά  μεταναστευτικά  εμβάσματα  και  ότι  ένα  μεγάλο  μέρος  της 

αγροτικής  παραγωγής  οδηγούνταν στην αυτοκατανάλωση.108 Αντίθετα  οι  εξαγωγές  από το  1864 

μέχρι  την  απελευθέρωση  της  πόλης  δεν  ξεπερνούσαν  τις  1.500.000  λίρες  (40.000.000  χρυσά 

φράγκα).Τα προϊόντα  που  εξάγονταν  ήταν το βαμβάκι, το κουκούλι, τα σιτηρά, τα μεταλλεύματα, το 

όπιο ,ο καπνός, αλλά και νήματα που παράγονταν στη Βέροια και τη Νάουσα. Οι εξαγωγές του καπνού, 

που πραγματοποιούνταν κυρίως  από το λιμάνι της Καβάλας, το διάστημα 1892-1909 αυξήθηκαν, κατά 250% 

και αντιστοιχούσαν σε 5.000.000 λίρες. Το ποσό αυτό, ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από τις συνολικές εξαγωγές 

της Θεσσαλονίκης.109Οι εβραϊκές επιχειρήσεις,  των Αλλατίνι  και  του Herzog, οι  οποίοι  ήδη είχαν 

εδραιωθεί στη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, είχαν υπό τον έλεγχο τους την δεκαετία του 1870, το 

70%  του καπνεμπορίου που εξάγονταν από την Καβάλα.110 Το λιμάνι  της  Καβάλας μπορεί  να 

λειτούργησε, ως κέντρο αγοράς και εξαγωγής του καπνού , η Θεσσαλονίκη όμως, από τα τέλη του 

19ου αιώνα αποτέλεσε το κέντρο επεξεργασίας του, συλλέγοντας, όλη την παραγωγή της Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η εκβιομηχάνιση της Θεσσαλονίκης στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα παρουσίασε μια καθυστέρηση, 

καθώς η μεταποίηση πραγματοποιούνταν σε πολύ μικρή κλίμακα και  η εξάρτηση από τις εισαγωγές  

ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων παρέμενε ισχυρή. Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτό το 

κλίμα στην οικονομία της πόλης ήταν: η υψηλή εγκληματικότητα της υπαίθρου, (σφαγές κ.ά.), η 

ανεπάρκεια εγχώριων ή ξένων κεφαλαίων, οι χαμηλοί τελωνειακοί δασμοί(ως το 1906 ήταν 8%), η 

απροθυμία της οθωμανικής κυβέρνησης να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας, η 

απουσία  οργανωμένου  συγκοινωνιακού  δικτύου  και  η  έλλειψη  εκπαιδευτικής  κατάρτισης  του 

προσωπικού.111 Ουσιαστική  όμως  ώθηση στην βιομηχανική  παραγωγή της  πόλης  δόθηκε  με  τις 

107  Τα υφάσματα και τα τρόφιμα κάλυπταν τον μισό όγκο των συνολικών εισαγωγών. Συγκεκριμένα το 1911 η ζάχαρη 
κάλυψε το 10% των εισαγωγών, τα σιτηρά το 13,5. ενώ το λάδι το 6% των εισαγωγών.( Πρβλ.  Χεκίμογλου, Ε.,& 
Ευφροσύνη, Ρ.,(2004) .ο.π.,σ.6)

108  Χεκίμογλου, Ε.,-Danacioglou, E.,(1998),ο.π, σ.σ 15-16

109 Χεκίμογλου.,Ε.,  (2012),  « Η οικονομική κατάσταση της Θεσσαλονίκης πριν το 1912» στο «  Ελλήνων Ιστορικά:  
Θεσσαλονίκη 100 χρόνια από την απελευθέρωση», Ψαρομήλιγκος, Α.,-Λάζου, Β., (επιμ), τ.6ο, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 
Αθήνα,  σ.118  και  Γερολύμπου-Καραδήμου,  Α.,(2003)  «  Θεσσαλονίκη:  Αναδιοργάνωση  του  βόρειου  ελλαδικού  
χώρου»» στο «Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000»,Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ) , τ.6ος, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, σ.141 και . Χεκίμογλου, Ε.,& Ρούπα, Ε..,(2004), ο.π., σ.6

110  Ριτζαλαίος,  Β.,(2008),  «H υπόθεση  του  εβραίου  πραγματογνώμονα  καπνών  Ραζόν: συκοφαντία  αίματος  και  
διαχείριση κρίσεων στην Καβάλα του 1894», Χρονικά, Αρ.τεύχους 213, Ιανουάριος-Φεβρουάριος,σ.19

111  Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π, στο τρίτο μέρος του έργου του: « Μαρτυρίες για τη Βιομηχανία στην παλιά 
Θεσσαλονίκη», σ.74 και Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.61



ρυθμίσεις του Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ το 1885. Θεσπίστηκε η  ατέλεια στον εισαγόμενο μηχανολογικό 

εξοπλισμό των εργοστασίων, καθώς επίσης και στις εισαγόμενες πρώτες ύλες ή ημικατεργασμένα 

προϊόντα, τα οποία επεξεργάζονταν από τις εγχώριες βιομηχανίες και στην συνέχεια προωθούνταν 

στην αγορά. 112

  Τα κίνητρα που οδήγησαν, ώστε να ληφθούν αυτά τα μέτρα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, δεν 

περιορίζονταν  μόνο  στην  εξέχουσα  θέση  ,που  κατείχε  η  Θεσσαλονίκη  ως  στρατιωτικό  και 

οικονομικό κέντρο ρύθμισης των ευρωπαϊκών συναλλαγών. Αλλά η γενικότερη οικονομική εξέλιξη 

της συμπρωτεύουσας ,μέσω των μεγάλων έργων υποδομής που είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη του 

19ου αιώνα,  την  καθιέρωσαν  ως  το  μεγαλύτερο  συγκοινωνιακό  κόμβο  της  νότιας  Βαλκανικής, 

εγκαινιάζοντας  παράλληλα  μια  καινούρια  περίοδο  για  τη  ζωή  της  πόλης:  Το  πέρασμα  από  το 

εμπόριο και τη βιοτεχνία, στη νέα βιομηχανική εποχή.113 Επίσης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, ως 

καταλύτες  των  εξελίξεων  αυτών,  η  επανάσταση  των  Νεότουρκων  το  1908  με  την  θέσπιση 

Συντάγματος, καθώς επίσης και η άνοδος της σοσιαλιστικής οργάνωσης «Φεντερασιόν». Εκτός, ότι 

προσέδωσαν  στην  πόλη  έναν  χαρακτήρα  περισσότερο  κοσμοπολίτικο  και  ανοιχτό  σε  ιδέες  που 

προάσπιζαν την ισότητα μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων, έφεραν στην επιφάνεια και ένα φλέγον 

ζήτημα:  τις  άθλιες  συνθήκες  εργασίας  και  τα  εξευτελιστικά  μεροκάματα.  Οι  χαμηλές  εργατικές 

αμοιβές  πυροδότησαν  επαναλαμβανόμενες  απεργίες,  που  έθεσαν  σε  κίνδυνο  την  υπάρχουσα 

υποδομή, εμποδίζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. 114

  Η κατεργασία δερμάτων αποτελούσε έναν από τους παλαιότερους βιομηχανικούς κλάδους της 

πόλης, ενώ οι βυρσοδέψες κατείχαν την πρώτη θέση μεταξύ των συντεχνιών.  Στα τέλη όμως του 

19ου αιώνα,  φάνηκε να  υποκύπτει  στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και  μόνον στις  αρχές  του 20 ου 

αιώνα, παρατηρήθηκαν κάποια σημάδια ανάκαμψης με την χρήση νέων μεθόδων επεξεργασίας των 

δερμάτων.115 Στην Μακεδονία η οικιακή βιοτεχνία μάλλινων υφασμάτων, ιδίως στη Βέροια,  την 

Νάουσα116 και την Έδεσσα, άρχισε να εξελίσσεται σε έναν ισχυρό βιομηχανικό πυρήνα, θέτοντας τις 

112  Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.61 και 64

113  Γερολύμπου-Καραδήμου, Α., (2003),ο.π, σ.141-142 και Δεληγιάννη-Τραγανού,Ο.,(1997),«Βιομηχανικά κτίρια και  
σύνολα», Καθημερινή, Μάρτιος, σ.20

114 Χεκίμογλου, Ε.,& Ευφροσύνη, Ρ.,(2004),ο.π.,σ.14 και Γερολύμπου-Καραδήμου, Α., (2003),ο.π, σ.142

115  Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π, σ.70 και Χεκίμογλου, Ε., - Χεκίμογλου, Ε.,-Danacioglou, E.,(1998),ο.π, σ.20

116  Η Νάουσα ήταν ίσως από τα πιο εξελιγμένα αστικά κέντρα της Μακεδονίας, η οποία δεν είχε επηρεαστεί 
ολοκληρωτικά από τις μεταπρατικές αλλαγές που συνέβαιναν στην Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
παρόλα αυτά όμως κατάφερε να διατηρήσει μια αξιόλογη παρουσία στον κλάδο της βιομηχανίας. Η πόλη εξήγε 
βιοτεχνικά και αγροτικά προϊόντα στην Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό συνολικής αξίας 3.750.000 δρχ. Από το 1875 
ως το 1905 ιδρύθηκαν 4 κλωστήρια, ένα υφαντουργείο από τον Χατζηλαζάρου και ένα εριουργείο των Λαναρά και 
Πεχλιβάνου. Το 1909 η αξία της βιομηχανικής της παραγωγής άγγιζε τα 5.000.000 χρ. Δρχ, αλλά από το 1910 και 
μετά η κρίση θα πλήξει την Ναουσιώτικη οικονομία , εξουδετερώνοντας σταδιακά την βιομηχανική της 
δραστηριότητα. (Πρβλ, Μοσκώφ, Κ., (1974), ο.π, σ.σ 232-233)



βάσεις για τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Το 1876 ιδρύθηκε το πρώτο 

νηματουργείο, με χειροκίνητους αργαλειούς, των Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη στη Νάουσα.117 

Αντίθετα, με τα εργοστάσια των τριών αστικών κέντρων, που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή 

ενέργειας την κινητήρια δύναμη των υδατοπτώσεων, η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης στήριξε την 

ανάπτυξη  της  στον  ατμό.  Αν  και  το  κόστος  της  ενέργειας  ήταν  μεγαλύτερο,  παρόλα  αυτά 

υπερτερούσε λόγω της φυσικής της θέσης, επειδή εξυπηρετούνταν καλύτερα οι πωλήσεις  και οι 

προμήθειες των πρώτων υλών. 118

  Οι κυριότεροι κλάδοι που αναπτύχθηκαν μέχρι την απελευθέρωση, ήταν ο επισιτιστικός-κυρίως η 

αλευροβιομηχανία-,η  υφαντουργία  και  η  καπνοβιομηχανία.   Το  πρώτο  ατμοκίνητο  εργοστάσιο 

τέθηκε σε λειτουργία το 1857 και ήταν ένας αλευρόμυλος γαλλικών συμφερόντων, στον οποίο όμως 

συμμετείχαν  ως  μέτοχοι  δύο  από  τις  ισχυρότερες  εβραϊκές  επιχειρηματικές  οικογένειες  της 

Θεσσαλονίκης, οι Αλλατίνι και οι Μοδιάνο.119 Μέχρι το 1912 λειτούργησαν στη Θεσσαλονίκη 33 

μεγάλες βιομηχανίες, εκ των οποίων οι δέκα περίπου ήταν ατμόμυλοι. Ο σημαντικότερος ανήκε 

στον όμιλο Αλλατίνι,  ιδρυθείς  το 1883, και παρήγαγε ετησίως 10.000 τόνους αλεύρι. Από τους 

υπόλοιπους, οι πέντε τελούσαν υπό ελληνική ιδιοκτησία και η συνολική τους παραγωγή άγγιζε τους 

25.000 τόνους.120 Το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού αυτού κολοσσού 

ήταν  η  κεραμουργία  και  το  πρώτο  κεραμοποιείο  ιδρύθηκε  το  1885.  Επίσης  στον  κλάδο  της 

ζυθοποιίας  κυριάρχησαν  δύο  εργοστάσια  παραγωγής  ζύθου,  το  «Όλυμπος»  και  «Νάουσα».  Το 

ζυθοποιείο « Όλυμπος» ιδρύθηκε το 1892 από τους εβραίους επιχειρηματίες  Μισραχί-Φερναντέζ 

και  Σία,  οι  οποίοι  συνδέονταν  συγγενικά  και  επιχειρηματικά  με  τους  Αλλατίνι.  Το  δεύτερο 

λειτούργησε λίγα χρόνια αργότερα, το 1911 από τέσσερις Έλληνες επιχειρηματίες με την  εταιρική 

επωνυμία « Γεωργιάδης και Σία».121

   Από  τις  τρεις  μεγάλες  ατμοκίνητες  βιομηχανίες  νήματος  της  Θεσσαλονίκης  οι  δύο  ήταν 

ισραηλιτικής  καταγωγής,  ενώ  η  μία  ήταν  ελληνική.   Το  1879  ιδρύθηκε  το  πρώτο  ατμοκίνητο 

κλωστήριο του Σάιας (  «Chalom Saias &Mipote»),  το οποίο απασχολούσε 300 εργάτες,  κυρίως 

ανήλικα κορίτσια, και το 1892  μεταβιβάστηκε στην Σάιας και Σία («Sides&Cie»).122 Στις αρχές του 

117  Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π, στο τρίτο μέρος του έργου του: « Μαρτυρίες για τη Βιομηχανία στην παλιά 
Θεσσαλονίκη»σ.75

118 Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.79

119  Γρηγορίου, Α., (2008), « Η Θεσσαλονίκη των Allatini 1776-1911», εκδ. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, σ. 154

120  Μοσκώφ, Κ., (1974), ο.π, σ.230

121  Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.σ 66-72 και Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π, στο τρίτο μέρος του έργου του: « Στα πρώτα 
χρόνια μετά την απελευθέρωση», σ.75

122 Δάγκας, Α., (1998),ο.π. σ.66 και Χεκίμογλου, Ε.,-Danacioglou, E.,(1998),ο.π, σ.20



20ου αιώνα, όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας συνέχιζαν να κινούνται ανοδικά. Παρατηρήθηκε όμως 

ένα  έντονο  ενδιαφέρον  στην  κερδοφόρα  παραγωγή  νημάτων  και  υφασμάτων.123 Η  συνολική 

παραγωγή των δεκατριών μεγάλων κλωστοϋφαντουργείων,  που δημιουργήθηκαν μέχρι  το  1912, 

ξεπερνούσε τις  500.000 λίρες και το κεφάλαιο που απασχολούσαν όλες μαζί άγγιζε περίπου τις 

100.000 λίρες.124Παράλληλα αυτή την περίοδο ιδρύθηκαν κι  άλλα εργοστάσια όπως εριουργεία, 

σαπωνοποιεία,  μακαρονοποιεία,  χυτήρια  και  οινοπνευματοποιεία.  Οι  συνθήκες  επέτασσαν,  την 

συστηματική παραγωγή αγαθών ευρείας κατανάλωσης, ειδικά μετά την σιδηροδρομική σύνδεση της 

πόλης με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό των 

εισαγόμενων προϊόντων.125 Οι βιομήχανοι δεν στήριξαν  την βελτίωση της παραγωγής τους, στην 

αντικατάσταση  των  τεχνολογικά  απαρχαιωμένων  μηχανημάτων  τους,  αλλά  αντιθέτως 

επωφελήθηκαν από το χαμηλό εργασιακό κόστος και την παιδική εργασία.

 Η καπνοβιομηχανία καθόριζε τον δείκτη της οικονομικής ευημερίας της πόλης. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα η συμπρωτεύουσα έγινε πόλος έλξης πολλών διεθνών καπνεμπορικών οίκων και εταιρειών 

από  τα  Βαλκάνια,  την   Ευρώπη  ακόμη  και  από  την  Αμερική,  οι  οποίοι  έχοντας  ως  έδρα  την 

Θεσσαλονίκη, εξήγαν τον επεξεργασμένο καπνό απασχολώντας χιλιάδες εργάτες κατά την διάρκεια 

της κατεργασίας του.126  Το 1910 από τις έντεκα μεγαλύτερες εταιρείες που εμπορεύονταν τα 2/3 της 

καπνοπαραγωγής,  οι  πέντε  ανήκαν  σε  ντόπιους  επιχειρηματίες,  ενώ  ένα  μέρος  της  παραγωγής 

καπνών χρησιμοποιούνταν από την Εταιρία Μονοπωλίου Οθωμανικών Καπνών (Regie)  για  την 

παραγωγή  τσιγάρων.  Η  Regie (γαλλοαυστριακών  συμφερόντων)  μπορούσε  να  ρυθμίζει 

μονοπωλιακά  τις τιμές αγοράς και πώλησης των προϊόντων καπνού και είχε καταφέρει από το 1884 

ως το 1917 να σημειώσει κέρδη ύψους 750.000.000 χρυσών φράγκων.127

  Η εκτόξευση της βιομηχανικής δραστηριότητας στα τέλη του 19ου αιώνα δεν θα μπορούσε να είχε 

υλοποιηθεί, χωρίς την συμβολή των ευρωπαίων κεφαλαιούχων, οι οποίοι κατόπιν συμφωνιών που 

σύναψαν  με  κρατικούς  φορείς  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  ίδρυσαν  τα  πρώτα  εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας, φωτός και ύδρευσης. Το 1888 το οθωμανικό δημόσιο εκχώρησε σε γαλλική 

εταιρεία  το  προνόμιο  παροχής  φωταερίου  για  35  χρόνια  και  στην  περιοχή  Μπεχτσινάρ 

123 Γούναρης, Β.(1997), ο.π., σ.162

124 Χεκίμογλου, Ε., (2012), ο.π, σ. 117

125  Γούναρης, Β., (1997),ο.π.,σ.σ.161-162

126  Οι εταιρείες που εξήγαν τον επεξεργασμένο καπνό και είχαν ως έδρα την Θεσσαλονίκη ήταν οι εξής: 
GlennTobacco, AmericanTobbaco, Gary, AlstonTobbaco(αμερικάνικες), CommercialofSalonica (ελληνοβρετανικών 
συμφερόντων), Herzog( γερμανική), καθώς και μονοπώλια πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Iταλίας και της 
Aυστρίας. Πρβλ, Κολώνας, Β., (1997), ο.π. σ.12 και Φοντανόπουλος, Κ.,(1997) « Το καπνικό ζήτημα: Τα 
προβλήματα και οι αγώνες των καπνεργατων στο Μεσοπόλεμο», Καθημερινή,Νοέμβριος, σ. 14

127 Φοντανόπουλος, Κ.,(1997), ο.π, σ.14 και Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π, Αθήνα, σ.96



δημιουργήθηκαν οι πρώτες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Δύο χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε το 

δίκτυο,  εξυπηρετώντας  τις  ανάγκες  φωτισμού  και  θέρμανσης,  τόσο  των  κεντρικών  δρόμων της 

πόλης, όσο και των ίδιων των νοικοκυριών.128

  Ο εξηλεκτρισμός  της  Θεσσαλονίκης  ξεκίνησε το  1899 από την «Εταιρεία  Τροχιοδρόμων και 

Ηλεκτροφωτισμού  Θεσσαλονίκης  Α.Ε».  Οι  Βέλγοι  κεφαλαιούχοι  υπέγραψαν  σύμβαση  35ετούς 

διάρκειας με την τουρκική διοίκηση και εγκατέστησαν την μονάδα παραγωγής στην σημερινή οδό 

Βασιλέως Γεωργίου. Το εργοστάσιο τέθηκε σε λειτουργία το1908 και στην αρχή ηλεκτροδοτήθηκαν 

ο ατμόμυλος Αλλατίνη, τρία θέατρα και κάποιες άλλες μικρότερες επιχειρήσεις.129 Όσο η πυκνότητα 

του  πληθυσμού  στην  Θεσσαλονίκη  συνεχώς  αυξάνονταν,  η  κατασκευή  ενός  ολοκληρωμένου 

δικτύου  ύδρευσης  κρίνονταν  απολύτως  αναγκαία.  Το  1888  ιδρύθηκε  η  βελγική   «Compagnie 

Ottomane des eaux de Salonique», που είχε συμβληθεί για 50 χρόνια με το οθωμανικό κράτος. Το 

1892 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού αντλιοστασίου, των δεξαμενών καθώς 

επίσης και του δικτύου διανομής της  «Οθωμανικής Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης».130

Στο τραπεζικό σύστημα της πόλης την πρώτη θέση κατείχε η Οθωμανική τράπεζα. Η συγκεκριμένη τράπεζα 

δημιουργήθηκε από ευρωπαϊκά κεφάλαια, κυρίως αγγλογαλλικά, καθώς επίσης και από Έλληνες 

τραπεζίτες του Γαλατά, όπως ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Ράλλης και ο Μπαλτάζης. 131 Μέχρι το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαρτιόταν οικονομικά από τα δάνεια που 

της χορηγούσαν οι σαράφηδες και οι ξένες τράπεζες. Οι τραπεζίτες του Γαλατά, στους οποίους δεν 

περιλαμβάνονταν μόνο οι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι αλλά και εβραϊκές τραπεζικές οικογένειες,132 σε 

συνεργασία με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο κατάφεραν να αποτελέσουν τους βασικούς εκπροσώπους 

του νέου τραπεζικού συστήματος, που άρχισε να οικοδομείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.133 

Αυτός ο οργανισμός είχε αναλάβει  από το 1884 την διαχείριση των δημόσιων εισπράξεων της 

αυτοκρατορίας, με την επίβλεψη φυσικά των δύο μεγάλων δυνάμεων, που ήθελαν να έχουν τον 

128 Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.74 , Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π,σ.17 και Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009),ο.π, σ.86

129  Χεκίμογλου, Ε., (2001), ο,π., σ.75

130  Δάγκας, Α., (1998),ο.π., σ.74, , Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π,σ.18 και Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009),ο.π, σ.86

131 Seni, N., (1994) ‘’The Camondos and their imprint on 19th century Istanbul”, International journal of Middle East 
Studies, vol 26, November, p.664

132  Μια από τις τραπεζικές εβραϊκές οικογένειες του Γαλατά το 19ο αιώνα ήταν οι Camondos, η δυναμική των οποίων 
συγκρίνονταν με τους  Rothschilds της Δύσης και τους Χιρς. Το 1782 βρέθηκαν στην Τεργέστη, αφού πρώτα είχαν 
απελαθεί από την Κωνσταντινούπολή και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους είχε κατασχεθεί. Λίγα χρόνια 
αργότερα τα αδέλφια, Αβραάμ και Ισαάκ, επέστρεψαν και σταδιακά δημιούργησαν μία από τις σημαντικότερες 
περιουσίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδρύοντας τη δική τους τράπεζα. Επίσης ασχολήθηκαν και με τις 
επενδύσεις στον κλάδο των μεταφορών, ενώ παράλληλα επιδίδονταν και σε άλλες δραστηριότητες φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα. Με την επιρροή που ασκούσαν, είχαν την δυνατότητα να προστατεύουν τις εβραϊκές κοινότητες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρβλ Seni(1994),N.,ο.π,.p.664

133 Seni(1994), N.,ο.π,.p.664



πλήρη έλεγχο του οθωμανικού χώρου.  134 Διατηρούσε υποκαταστήματα στην Ανδριανούπολη, την 

Φιλιππούπολη  και  αργότερα  επεκτάθηκε  σε  άλλες  πόλεις,  όπως  τα  Σκόπια,  το  Μοναστήρι,  η 

Καβάλα και οι Σέρρες.135

Μία ακόμη ευρωπαϊκή τράπεζα που λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την Οθωμανική, ήταν η η 

Τράπεζα Θεσσαλονίκης, ιδρυμένη το 1888. Αποτέλεσε προϊόν σύμπραξης της «Landerbank» της Βιέννης, της 

«Comtoird’ Escompte» των Παρισίων και της «FratelliAllatini».136 Διατηρούσε υποκαταστήματα σε πολλές 

ελληνικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας-και όχι μόνο- όπως η Δράμα, η Ξάνθη και η Καβάλα.137 Το 

1909 η τράπεζα εξαγοράστηκε από γάλλους κεφαλαιούχους της  BanqueParisienneetdepaysBas  και  της 

«Societedegenarale»,  ενώ η  έδρα  της  μεταφέρθηκε  στην  Κωνσταντινούπολη.  Διευθυντής  του 

υποκαταστήματος  της Θεσσαλονίκης138 ήταν  ο  Αλφρέδος  Αλλατίνι  και  έναν  χρόνο  αργότερα 

δημιούργησε  ανεξάρτητο τραπεζικό γραφείο με κεφάλαιο που ξεπερνούσε τις 1.800.000 χρυσές 

λίρες.139 Δίπλα τους λειτουργούσε και ένα δίκτυο τραπεζικών οίκων, όπου η εβραϊκή παρουσία ήταν 

φυσικά συντριπτική. Συγκεκριμένα από τους σημαντικότερους τραπεζίτες και τραπεζικούς οίκους 

που υπήρξαν εκείνη την περιόδου ήταν: των αδελφώνΜοδιάνο, Αλλατίνι, Φερναντέζ, Μισραχί, Αμάρ, 

Μπενβενίστε, των Υιών Μουφτεζά  Εχάτ και Χινταγιέτ  καιτου Δημοσθένη Αγγελάκη. Η  ονομαστική περιουσία των 

Μοδιάνο  και Αλλατίνι ξεπερνούσε τις 300.000  χρυσές λίρες Τουρκίας, ενώ έπονταν οι οίκοι των Μισραχί  και 

Φερναντέζ.140

134  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π, Αθήνα, σ.σ 93-94

135  Χεκίμογλου, Ε.,(2001), «Επιχειρηματικοί Τόποι της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα», εκδ. 
UniversityPress, Θεσσαλονίκη, σ.45

136 Δάγκας, Α. (1998), « Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: 
Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός εργασίας 1912-1940» Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, σ.113

137 Στις οικονομικές συναλλαγές στην Καβάλα κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζαν η Τράπεζα Θεσσαλονίκης και κάποια 
άλλα τραπεζικά εβραϊκά γραφεία.Τον Απρίλιο μάλιστα του 1894, το οθωμανικό μονοπώλιο καπνού παραχώρησε 
στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης δικαιώματά του για την πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος στην περιφέρεια της 
Καβάλας για πέντε χρόνια. Όλη η γραφειοκρατία και τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας του καπνού πέρασαν 
ουσιαστικά στον έλεγχο της τράπεζας, δηλαδή στους Αλλατίνι. ( Πρβλ. Ριτζαλαίος, Β.,(2008),ο.π.,σ.20 και Δάγκας, 
Α. (1998), ο.π, σ. 113)

138 Το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης λειτούργησε έως το 1940. Το κτίριο, γνωστό και ως “στοά Μαλακοπή”, 
βρίσκόταν στο κέντρο της παλιάς φράγκικης συνοικίας. Κτίστηκε στο διάστημα 1906 - 1907, στο χώρο του κήπου 
του παλιού αρχοντικού Αλλατίνι  και ο αρχιτέκτονας που το ανέλαβε ήταν ο  Vitalliano Poselli,.(Πρβλ. Στεριώτου, Ι., 
Κονιόρδος, Β., Ζυγομαλάς, Δ., Δραγούμη Ε., Στεφανίδης, Α.,(επιμ), (2009),ο.π.,σ.95

139  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π, σ.94 και Φρεζής, Ρ., (2001), « Εβραικές Τράπεζες και τραπεζίτες της  Θεσσαλονίκης», 
Χρονικά, Αρ.Φύλλου 173, Μάιος-Ιούνιος, σ.17

140 Hekimoglou, E.,(1997) «TheJewishBourgeoisieinThessaloniki 1906-1911: AssetsandBankruptcies», Διεθνές 
Συνέδριο JewishCommunitiesofS.EEurope, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, σ.178 και 
Χεκίμογλου.,Ε., (2012), ο.π, σ.19



Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η ικανοποιητική άνοδος της ελληνικής 

αστικής  τάξης.141 Το  ελληνικό  επιχειρηματικό  «δαιμόνιο»  εμφανίστηκε  όχι  μόνο  στο  τοπικό 

εμπόριο, αλλά εξίσου αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των ελληνορθόδοξων Θεσσαλονικέων, στη 

βιομηχανία και τις πιστωτικές σχέσεις. Τομείς σχεδόν απλησίαστοι, όπως το εμπόριο σιτηρών και η 

μεγάλη γαιοκτησία, όπου η εβραϊκή παρουσία ήταν κυρίαρχη , πλέον στηρίζονταν σημαντικά από 

τις  ελληνόκτητες  τράπεζες.142 Το  υποκατάστημα  της  Τράπεζας  Μυτιλήνης  στην  Θεσσαλονίκη, 

αποτέλεσε  την  πρώτη  ελληνική  τράπεζα  που  ιδρύθηκε  στη  πόλη  το  1899  με  διευθυντή  τον 

Δημοσθένη Αγγελάκη. Ο ρόλος που διαδραμάτισε κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα ήταν 

καθοριστικός και ευεργετικός για τις οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Μακεδονίας.143 

Πέραν από τις καθιερωμένες πιστωτικές εργασίες, είχε επιφορτιστεί με την προώθηση του νήματος 

στην αγορά και το εμπόριο,  μέσω εξειδικευμένων τμημάτων που διέθετε το υποκατάστημα της 

Θεσσαλονίκης.144Η Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως, ομογενειακών συμφερόντων και ιδρυθείσα το 

1873,  εγκαινίασε  το  πρώτο  της  υποκατάστημα  στη  Θεσσαλονίκη  το  1905.  Ένα  χρόνο  όμως 

αργότερα, απορροφήθηκε από την Τράπεζα Αθηνών, η οποία συνεργαζόμενη με την  Banquedel’ 

UnionParisienne,  αποσκοπούσε στην εκμετάλλευση του χώρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Παράλληλα  διατήρησε  και  τον  συντονισμό  της  ελληνορθόδοξης  κοινότητας,  όχι  μόνο  στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Μακεδονία.145

  Η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύθηκε το 1904 από την Εθνική Τράπεζα και την  DeutscheBank με 

αρχικό κεφάλαιο 10 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων.146  Η ΕΤΕ βλέποντας τις δυνατότητες, που 

παρουσιάζονταν  από  τις  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  των  ομογενών  στη  Θεσσαλονίκη, 

προσέγγισε την γερμανική τράπεζα, η οποία ήδη είχε καταφέρει να εισχωρήσει στην οικονομική ζωή 

της πόλης. Οι σχέσεις των δύο τραπεζών ήταν εξ’ αρχής όμως ανταγωνιστικές και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα  την  διαίρεση  της  Τράπεζας  σε  δύο  μέρη.  Τα  υποκαταστήματα  Θεσσαλονίκης, 

Αλεξάνδρειας,  Καίρου,  Σμύρνης  τέθηκαν  υπό  τον  έλεγχο  των  ελληνικών  κεφαλαίων,  ενώ  τα 

141  Στο αρχείο της Τράπεζας Ανατολής αναφέρονται το 1906 22 ονόματα ελληνορθόδοξων θεσσαλονικέων 
επιχειρηματιών  με αξιόλογη περιουσία, η οποία κυμαίνονταν από 10.000-80.000 τουρκικές λίρες. (Πρβλ 
Hekimoglou, E.,(1997),ο.π, σ.σ 176-177)

142 Μαυρομάττης, Β.,-Χεκίμογλου, Ε., Κατάλογος έκθεσης «Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο δύο αιώνων: Προσέγγιση 
στη πόλη μέσα από παλιές καρτ-ποστάλ 1896-1913» Πολιτιστικό κέντρο Βορείου Ελλάδας, Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ.3

143  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π,σ.94

144  Το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης διέθετε το τμήμα εμπορευμάτων  και το τμήμα « Ηνωμένων Νηματουργείων 
εν Θεσσαλονίκη».(Πρβλ. εφημερίδα «Μακεδονία», 10/07/1911)

145  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β., (1988), ο.π, σ.σ 79 & 101 και Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π, σ.94

146  Δάγκας, Α. (1998),ο.π.,σ.114



υπόλοιπα πέρασαν στην γερμανική τράπεζα.147 Υπήρξε η δεύτερη ελληνική τράπεζα που ίδρυσε το 

1905 υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα βασικά διευθυντικά στελέχη της ήταν ο Κλέων 

Χατζηλαζάρου,  γιος  του  Περικλή  Χατζηλαζάρου,  ο  οποίος  θεωρούνταν,  μια  από  τις  πλέον 

εξέχουσες, επιχειρηματικές φυσιογνωμίες της ελληνικής κοινότητας.148

   Ο ρόλος της συγκεκριμένης τράπεζας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή έσπασε το μονοπώλιο 

της Οθωμανικής Τράπεζας (ευρωπαϊκών συμφερόντων) και των εβραϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων149 

,που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούσαν τους εμπόρους της Ισραηλιτικής κοινότητας. Σύντομα όμως 

όλες  οι  ελληνικές  τράπεζες  αναγκάστηκαν  να  στραφούν  προς  τους  Εβραίους  επιχειρηματίες, 

πρωταγωνιστές σε όλους τους τομείς της οικονομίας ειδικά μετά την δεκαετία του 1860. Οι λόγοι 

για τους οποίους συνέβη αυτό ήταν: η έλλειψη νομικού πλαισίου στις εγγυήσεις και η μεροληπτική 

πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε βάρος του ελληνικού στοιχείου.150

  Η Θεσσαλονίκη στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας βίωσε δύο πολύ σημαντικές οικονομικές 

κρίσεις, οι οποίες έπληξαν σοβαρά όλους τους τομείς της οικονομίας της. Το καλοκαίρι του 1906 

τίποτα δεν προμήνυε  την επικείμενη καταστροφή και το υφεσιακό κλίμα, που θα στοίχειωνε την 

πόλη  μέχρι  την  απελευθέρωση  της.  Τα  δημόσια  έργα  και   η  δημιουργία  νέων  τραπεζικών 

καταστημάτων  ,καθώς  επίσης  και  τα  εμβάσματα  των  μεταναστών,  σκιαγραφούσαν  ένα 

ικανοποιητικό βιοτικό και οικονομικό επίπεδο.151 Το φθινόπωρο όμως του ίδιου έτους, εκδηλώθηκε 

ένα σημαντικό κύμα πτωχεύσεων σε πολλούς εμπορικούς οίκους της Θεσσαλονίκης. Οι συνέπειες 

της  κρίσης  επεκτάθηκαν  και  στις  χρηματιστηριακές  αγορές  της  Κωνσταντινούπολης.  Τα 

απολεσθέντα ποσά υπολογίζονταν στις 70.000 λίρες, όσα δηλαδή κέρδιζαν 1300 εργάτες μέσα σε 

έναν χρόνο.152 Επίσης πτώχευσαν πολλά τραπεζικά γραφεία, λόγω όμως του υψηλού κινδύνου που 

ενείχαν οι δραστηριότητες τους, η περίπτωση της πτώχευσης ήταν πολύ πιθανή.153 Την άνοιξη του 

147  Κωστής, Κ.,-Τσοκόπουλος, Β.,(1988),ο.π., 53

148  Ο Περικλής Χατζηλαζάρου γεννήθηκε το 1847 και ενεπλάκη ενεργά με ζητήματα εθνικά και κοινοτικά, 
διαγράφοντας παράλληλα στις αρχές του 20ου αιώνα και μια πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο του 
εμπορίου και της σιδηρουργίας. Επίσης διετέλεσε επίτιμος Υποπρόξενος των Η.Π.Α. την περίοδο 1869-1908 αλλά 
και Πρόεδρος της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (1874-1875)Για όλους αυτούς τους λόγους 
θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα μέλη της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.(Πρβλ. Δαρδαβέσης,Θ., 
«ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τα διοικητικά συμβούλια και οι διατελέσαντες 
πρόεδροι 1871-2010»,τ.Β’,εκδ. UniversityStudioPress,Θεσσαλονίκη, σσ.143-144) και Χεκίμογλου, Ε., (1992). «Το 
κτίριο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Ανατολής στην οδό του Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη», επιστημονική 
επετηρίδα «Θεσσαλονίκη», τ. Γ’, εκδ. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης-Δήμος Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη, σ. 211

149  Χεκίμογλου, Ε., (1992), ο.π.,σ.211

150  Χεκίμογλου, Ε., (2012), ο.π, σ.120 και Κωστής, Κ- Τσοκόπουλος, Β.,(1988), ο.π, σ.50

151 Hekimoglou, E., (1997), ο.π., p. 179

152 Χεκίμογλου, Ε.,& Ρούπα, Ε.,(2004),ο.π., σ.16

153  Χεκίμογλου, Ε., (1991), « Υπόθεση Μοδιάνο: Τραπεζικό κραχ στη Θεσσαλονίκη το 1911»,, τυπ. Θαν. Αλτιντζή, 
Θεσσαλονίκη,σ. 11



1907 και  ενώ οι  Θεσσαλονικείς  προσμονούσαν μια  καλή σοδειά,  προκειμένου να ανακάμψει  η 

εμπορική  κίνηση  στην  πόλη,  οι  πλημμύρες  δυστυχώς  τους  απογοήτευσαν.  Το  κόστος  της 

καταστροφής  ανέρχονταν  στις  500.000  λίρες,  προκαλώντας  τεράστιες  ζημιές  στον 

αγροκτηνοτροφικό τομέα και στον κλάδο των μεταφορών. Επιπρόσθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε 

από τον περιορισμό της πίστωσης και της ρευστότητας, καθώς επίσης και από τον μειωμένο ρυθμό 

των συναλλαγών.154

   Το καλοκαίρι του επόμενου έτους η ύφεση συνεχίστηκε και υπήρξε μία από τις χειρότερες στην 

ζωή  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Οι  μειωμένες  σοδειές  λόγω της  ξηρασίας,  οδήγησαν  τον 

αγροτικό πληθυσμό της υπαίθρου στην απόγνωση, πυροδοτώντας βίαια ξεσπάσματα.155 Το 1911 και 

αφού είχε  προηγηθεί  εμπορικός  αποκλεισμός  των ελληνικών επιχειρήσεων το  1910,  ξέσπασε ο 

ιταλοτουρκικός  πόλεμος.  Η  απειλή  και  μόνο  αυτής  της  πολεμικής  σύρραξης,  δημιούργησε 

προβλήματα  ρευστότητας  στις  τράπεζες,  θέτοντας  παράλληλα  εμπόδια  στον  ανεφοδιασμό  της 

τραπεζικής  αγοράς  της  Θεσσαλονίκης  με  χρήμα.156 Αυτό  είχε  ως  συνέπεια  να  κηρύξουν  παύση 

πληρωμών η Τράπεζα Μυτιλήνης, οι τράπεζες των αδελφών Μοδιάνο, των Αλλατίνι, ο εμπορικός 

οίκος του Ζερβουδάκη στην Αλεξάνδρεια και ο εμπορικός οίκος του Δημοσθένη Αγγελάκη.157 Η 

παύση πληρωμών κλόνισε την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών, απαιτώντας την άμεση εξόφληση 

των  λογαριασμών  τους.158 Ακολούθησαν  πτωχεύσεις  πολλών  μικρών  κυρίως  εμπορικών 

επιχειρήσεων,  οι  οποίες  γενίκευσαν  την  ήδη  δραματική  κατάσταση,  που  δημιουργήθηκε  στην 

Θεσσαλονίκη από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, η ιταλουτουρκική σύρραξη προκάλεσε αποχή 

του  Ιταλικού  Μονοπωλίου  Καπνού  από  τις  αγορές  των  μακεδονικών  καπνών.  Σοβαρό  πλήγμα 

δέχτηκε και το εμπόριο κουκουλιών, προϊόν που απορροφούσε εξ ολοκλήρου η μεταξοβιομηχανία 

του Μιλάνου.159

154 Hekimoglou, E., (1997), o. π., p. 180-181 

155  Μοσκώφ, Κ., (1974), ο.π., σ.162

156  Χεκίμογλου, Ε., (1991),ο.π., σ.37

157 Hekimoglou, E., (1997), o. π., p. 182

158  Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ. 12

159 Χεκίμογλου, Ε., (1996)., «Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος»εκδ.Έκφραση, Θεσσαλονίκη,σ. 273



  β) Κοινωνία

 Την περίοδο της τουρκοκρατίας η κοινωνική ιστορία της Θεσσαλονίκης , ήταν άρρηκτα δεμένη με 

τις  οικονομικές  μεταβολές,  που  είχαν  επικρατήσει  στα  μέσα  του  19ου αιώνα  και  επέδρασαν 

καταλυτικά στην εξέλιξη των τριών κυρίαρχων θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης.  Επιπλέον, η 

έντονη  επιχειρηματική  και  εμπορική  δραστηριότητα,  τα  μεγάλα  εκσυγχρονιστικά  έργα,  οι 

διοικητικές  μεταρρυθμίσεις  και  η  πολεοδομική  αναμόρφωση  της  πόλης  στα  πλαίσια  του 

ευρωπαϊκού «εκλεπτικισμού», συνοδεύτηκαν από ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές. Αξιοποιώντας 

με  επιφυλακτικότητα  διπλωματικές  αναφορές  και  μαρτυρίες  ξένων  περιηγητών  της  εποχής,  ο 

πληθυσμός της Θεσσαλονίκης τις δεκαετίες 1870-1880 κυμαίνονταν, κατά μέσο όρο στους 85.000 

κατοίκους.160Ενώ το 1905, σύμφωνα με επίσημη απογραφή της τουρκικής διοίκησης,161 ανήλθαν 

στους 135.000162 σημειώνοντας εντυπωσιακή  αύξηση της τάξεως του  45% μέσα σε 20 χρόνια. Η 

160 Τα στατιστικά στοιχεία για τα πληθυσμιακά δεδομένα, ιδίως κατά την διάρκεια του 19ου , πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με επιφυλακτικότητα καθώς πολλές φορές εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες του εκάστοτε 
‘’ερευνητή’’.(Πρβλ. Παπαγιαννόπουλος, Α., (2009), ο.π. σ.80)

161  Υπήρξε η πρώτη απογραφή του 20ου αιώνα και διενεργήθει  από τον επίτροπο του Σουλτάνου, κατόπιν εντολής της 
Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας και ενώ ο Μακεδονικός Αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη.(Πρβλ. Γερολύμπου-
Καραδήμου, Α., (2003),σ.140)

162  Η  Μακεδονία μέχρι την απελευθέρωση της  ήταν χωρισμένη σε δύο βιλαέτια (διοικητικές περιφέρειες). Το βιλαέτι 
της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου, συνολικού πληθυσμού 1.705.000 κατοίκων(απόγραφή 1905). Το βιλαέτι 
της Θεσσαλονίκης χωρίζονταν σε 3 σαντζάκια(νομούς) της Θεσσαλονίκης( πρωτεύουσα του βιλαετίου), της Δράμας, 
των Σερρών και σε 27 καζάδες (σημερινές επαρχιακές πόλεις). Το βιλαέτι του Μοναστηρίου διέθετε 5 σαντζάκια και 
22 καζάδες. (Πρβλ. Χαλκιόπουλος,Α., (1910), «Η Μακεδονία: Εθνολογική σύσταση των βιλαετίων της Θεσσαλονίκης  



πληθυσμιακή  κατανομή  βάσει  της  εθνικής  και  θρησκευτικής  ταυτότητας  ήταν  η  εξής:  30.000 

Έλληνες,  20.000  Μουσουλμάνοι  και  80.000  Ισραηλίτες.  Στους  υπόλοιπους  5.000  κατοίκους 

υπήρχαν διάφορες άλλες εθνικότητες όπως Βούλγαροι, Αρμένιοι, Φραγκολεβαντίνοι και Σέρβοι. Η 

γλώσσα που επικρατούσε ήταν η Ελληνική, ομιλούμενη σχεδόν απ’ όλους και χρησίμευε κυρίως ως 

διεθνή γλώσσα του εμπορίου. 163

 Η μουσουλμανική κοινότητα είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της Άνω Πόλης, η οποία αποτελούσε 

το βορειότερο και ψηλότερο σημείο της Θεσσαλονίκης και ήδη από τον 16ο αιώνα είχε μετατραπεί 

σε μια αμιγώς τουρκική γειτονιά.164 Από τις 75 συνοικίες, που υπήρχαν την τελευταία δεκαετία του 

19ου αιώνα  οι  46  ήταν  μουσουλμανικές,  ενώ  οι  εβραϊκές  έφταναν  τις  δεκαέξι  και  έπονταν  οι 

ελληνικές με δώδεκα.165 Η τουρκική περιοχή, αδιαμφισβήτητα είχε καταλάβει την πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες. Τα σπίτια ήταν κατασκευασμένα από 

πέτρα ή ξύλινο σκελετό με κλειστές αυλές και μπαχτσέδες. Μετά το 1864 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος 

οικοδομικός κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο ορίζονταν ένα συγκεκριμένο ύψος για όλες τις 

κατοικίες,  χωρίς  φυσικά  να  γίνεται  διαχωρισμός  ανάμεσα  τους  υπηκόους  της  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.166Οι μουσουλμάνοι που κατείχαν υψηλές κυβερνητικές θέσεις ζούσαν στην περιοχή 

των  Εξοχών.  Η  συνοικία  των  Εξοχών  ή  των  Πύργων  απευθύνονταν  στους  οικονομικά 

ευκατάστατους μεγαλοαστούς της Θεσσαλονίκης και σε αντίθεση με το οικιστικό διαχωρισμό του 

κέντρου,  με  βάση  το  θρήσκευμα  ή  την  εθνικότητα,  εδώ η  κοινωνική  θέση  θεωρούνταν  ως  το 

μοναδικό κριτήριο.167

  Στην  ανώτερη  κοινωνική  τάξη  των  Τούρκων  συγκαταλέγονταν  οι   υψηλά  αμειβόμενοι 

κυβερνητικοί υπάλληλοι, καθώς επίσης και ιδιοκτήτες σπιτιών ή γαιών, οι οποίοι εκμίσθωναν τις 

περιουσίες  τους  στον  υπόδουλο  πληθυσμό  της  πόλης.168 Οι  υψηλόβαθμοι  αξιωματούχοι  του 

οθωμανικού δημοσίου, χαρακτηρίζονταν από έντονη διαφθορά και ανηθικότητα, ως προς τον τρόπο 

και του Μοναστηρίου», εκδ. εκ τυπογραφείου «Νομικής», Αθήνα, σ.σ 1-114)

163  Χαλκιόπουλος, Αθ., (1910), ο.π.σ.1

164  Η περιοχή κατοικήθηκε πρώτη φορά τον 5ο αιώνα περίπου από χριστιανούς. Από το 1430 όμως και μετά, δηλαδή 
μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, ο πληθυσμός της μειώθηκε αισθητά. Τα κτίσματα αυτής 
της τουρκικής συνοικίας βασίζονταν στην βαλκανική αρχιτεκτονική, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις, που 
οφείλονταν κυρίως σε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.( Πρβλ. Στεριώτου, Ι., Κονιόρδος, Β., Ζυγομαλάς, 
Δ., Δραγούμη Ε., Στεφανίδης, Α.,(επιμ), (2009),ο.π., σ.129

165  Χεκίμογλου, Ε.,-Danacioglou, E.,(1998),ο.π., σ25

166 Το ύψος για τα ξύλινα σπίτια ορίζονταν στα 10,5 μέτρα, ενώ για τα λιθόχτιστα στα 15 μέτρα.(Πρβλ. Σαμουηλίδου, 
Α.,-Στεφανίδου-Φωτιάδου, Α., (1983), « Η Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία: Τα τουρκικά μνημεία» Αρχαιολογία, 
τ.7, Μάιος, σ.56)

167 Στεφάνη, Ε.,(επιμ), (2012),ο.π., σ.32

168 Ενεπικίδης, Π.,(1988), « Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875-1912», εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σ. 148



διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, ενώ συμπεριφέρονταν στους υποταγμένους με αλαζονεία και 

βιαιότητα. Στην μεσαία τάξη, εργάζονταν κυρίως ως εργάτες, τεχνίτες ή διατηρούσαν μικρομάγαζα 

και  εργαστήρια,  όμως  οι  περισσότεροι  επέλεγαν  τον  δημόσιο  τομέα  ως  υπάλληλοι  και 

χωροφύλακες.169

 Η παρουσία των μουσουλμάνων, τόσο στο εμπόριο όσο και στη βιομηχανία, ήταν αναιμική έναντι 

των  άλλων  εθνοτήτων.  Αν  και  η  Θεσσαλονίκη  τους  προσέφερε  πληθώρα  ευκαιριών,  ώστε  να 

αναδειχθούν κυρίαρχοι της οικονομικής ζωής του τόπου, δεδομένου ότι αποτελούσαν την κορωνίδα 

της κοινωνικής ιεραρχίας, παρόλα αυτά ένα μεγάλο τμήμα της κοινότητας συνέχισε να στρέφεται 

προς το δημόσιο. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε, πως έμειναν αμέτοχοι την περίοδο του οικονομικού 

μετασχηματισμού της πόλης. Όσον αφορά το εμπόριο, από τα μέσα του 19ου ,επικεντρώθηκαν στις 

συναλλαγές εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως με τους ομόθρησκούς τους, 

ενώ εξαπλώθηκαν και σε άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση.170

   Ουσιαστική  και αξιόλογη επιχειρηματική δράση, πραγματοποίησε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

ευκατάστατων Μουσουλμάνων,  οι  Ντονμέ (εξισλαμισμένοι  Εβραίοι).  Διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας στην πόλη και συνέβαλαν καθοριστικά στην 

επανάσταση  των  Νεότουρκων  το  1908.  Η  κοινότητα  των  Ντονμέδων  αποτελούσε  το  1/3  του 

μουσουλμανικού πληθυσμού και ζούσαν αρκετά απομονωμένοι  από τις  υπόλοιπες θρησκευτικές 

κοινότητες,  τηρώντας  αυστηρά  τον  κανόνα  της  ενδογαμίας  μεταξύ  τους.  Παρόλα  αυτά  στον 

δημόσιο βίο ασκούσαν καθημερινά τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις ως Μουσουλμάνοι, όμως 

στην ιδιωτική τους ζωή διατήρησαν τα ήθη και τα έθιμα της εβραϊκής θρησκείας. 171 Η αίρεση τους 

διαιρούνταν, κατά κύριο λόγο,  σε δύο θρησκευτικές-κοινωνικές ομάδες : τους «κόνγιο» και τους 

«καβαγιέρο».  Οι  πρώτοι  εκπροσωπούσαν  την  κατώτερη  κοινωνική  τάξη,  στην  οποία 

περιλαμβάνονταν χαμηλόμισθοι εργάτες και τεχνίτες, ενώ στους καβαγιέρο ανήκαν επιχειρηματίες, 

έμποροι και πολυάριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μαζί με την ανώτερη κοινωνική τάξη των 

Τουρκομουσουλμάνων, συγκρότησαν την οθωμανική διοίκηση.172

  Οι Ντονμέ τραπεζίτες, επιχειρηματίες και έμποροι της πόλης κατάφεραν με την συνδρομή του 

ευρωπαϊκού  κεφαλαίου  να  εισχωρήσουν  στο  παγκόσμιο  εμπορικό  δίκτυο,  αναδεικνύοντας  την 

Θεσσαλονίκη, ως το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της οθωμανικής Μεσογείου. Το 

169  Ενεπικίδης, Π.,(1988),ο.π.σ.149 και Γούναρης, Β., ( 1997),μ ο.π., σ.164

170 Göçek, F., ( 1996)«Rise or the Bourgeoisie, Demise or Empire,:Ottoman westernization and social change» Oxford 
Univesity Press, Oxford, p.96

171Βaer, Μ. (2007), “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul”, 
Journal of World History,Vol. 18, No. 2,June, University of Hawai‘i Press, p.143-145

172  Ενεπικίδης, Π.,(1988),ο.π. σ.σ 167-168



1908 από τις 43 βιομηχανικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης οι 8  ανήκαν στους Ντονμέ και από 

τους 38 εμπορικούς οίκους οι 5 τελούσαν υπό την ιδιοκτησία τους.173 Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτέλεσε η πολλά υποσχόμενη «Ανώνυμη Οθωμανική Εταιρεία Υφασμάτων και Φεσιών», των 

αδελφών Καπαντζή, με την συμμετοχή ενός ελληνορθόδοξου επιχειρηματία και δύο Εβραίων.174 Ο 

Μεχμέτ Καπαντζή και τα αδέλφια του, δραστηριοποιήθηκαν επίσης  στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

και μάλιστα στις αρχές του 20ου αιώνα  ο Γιοσεφ Καπαντζή, συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους οχτώ 

πιο επιτυχημένους  τραπεζίτες  της  πόλης.  Επιπλέον,  διέπρεψαν και  στο εμπόριο υφαντουργικών 

ειδών, επεκτείνοντας τις συναλλαγές τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.175

  Παράλληλα  με  το  εμπόριο  υφασμάτων  οι  Ντονμέ  ανέπτυξαν  κι  άλλους  τομείς  όπως  το 

καπνεμπόριο,  το  οποίο  μαζί  με  την  καπνοβιομηχανία,  συνέστησαν τους  βασικούς  πυλώνες  της 

οικονομίας  της  πόλης  στις  αρχές  του  20ου αιώνα.  Το  1910  υπήρξαν  στην  Θεσσαλονίκη  πέντε 

καπνεμπορικές  οθωμανικές  επιχειρήσεις,  εκ  των  οποίων  οι  δύο  ανήκαν  σε  εκπροσώπους  της 

συγκεκριμένης  θρησκευτικής  κοινότητας.176 Από  τις  πλέον  εξέχουσες  φυσιογνωμίες  του 

επιχειρηματικού κόσμου των Ντονμέ,  ήταν ο Χασάν Ακίφ, ο οποίος σε ετήσιες επετηρίδες του 

βιλαετίου της Θεσσαλονίκης από το 1900-1903, συμπεριλήφθηκε μέσα στους τέσσερις κυρίαρχους 

καπνεμπόρους  της  πόλης.  Είχε  δημιουργήσει  υποκαταστήματα  στην  Αυστρία,  το  Βέλγιο,  την 

Γερμανία, την Αγγλία, ενώ παράλληλα εξήγε τα προϊόντα του μέχρι την Αμερική.177

  Οι Έλληνες αποτέλεσαν το πολυπληθέστερο στοιχείο της χριστιανικής κοινότητας της πόλης..178 

Στα μέσα του 19ου αιώνα οι ελληνορθόδοξοι Θεσσαλονικείς απαριθμούσαν 12.000 άτομα και το 

1880  ανήλθαν  στα  18.000,ενώ  μέχρι  την  απελευθέρωση  της  πόλης  ξεπέρασαν  τους  36.000 

κατοίκους.179 Αυτή η εκτόξευση του πληθυσμού στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν οφείλονταν μόνο στον 

εξευρωπαϊσμό και στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ,αλλά κυρίως αποδίδονταν στην 

173  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π,σ.103

174  Το 1905 ιδρύθηκε με την επωνυμία «Καπάντζη, Καζάζη και Σία» ενώ πέντε χρόνια αργότερα έγινε ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία « Ανώνυμη Οθωμανική Εταιρεία Φεσιών» στο  οικόπεδο της μετέπειτα επιχείρησης 
ΥΦΑΝΕΤ  και με αρχικό κεφάλαιο 20.000 λίρες.(Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε.(2012), ο.π.,σ.118 και Χεκίμογλου, Ε.,-
Ρούπα., Ε., (2004), ο.π., σ. 143)

175  Βaer, Μ. (2007),ο.π.,150-151

176  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π,σ.96

177 Βaer, Μ. (2007),ο.π., σ.σ.150-151

178 Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του οθωμανικού κράτους ως ορθόδοξοι Έλληνες του βιλαετίου της 
Θεσσαλονίκης, πέραν από τους ελληνόφωνους, θεωρούνταν ο σλαβόφωνος, ο ελληνόβλαχος, και ο αλβανόφωνος 
πληθυσμός (Πρβλ.Χαλκιόπουλος, Αθ., (1910), ο.π.σ.1)

179  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π,σ.32



εσωτερική μετανάστευση του αγροτικού πληθυσμού από τις επαρχίες της Μακεδονίας, προς στα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβαινε αυτό ήταν η κατάρρευση του 

βιοτεχνικού κλάδου στις ορεινές περιοχές,180  καθώς επίσης και  η έκρυθμη κατάσταση, που είχε 

διαμορφωθεί στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, με τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των βαλκανικών 

κρατών.

  Το 1880 η κοινότητα διέθετε 14 συντεχνίες, οι οποίες συνέστησαν την βάση  της οικονομικής 

ανάπτυξης  των  ελληνορθόδοξων  θεσσαλονικέων.  Δεν  κατάφεραν  όμως  να  φτάσουν  σε  τέτοιο 

επίπεδο,  ώστε  να  ανταπεξέλθουν  στον  ολοένα  και  αυξανόμενο  ανταγωνισμό  των  εισαγόμενων 

βιομηχανικών προϊόντων. Οι Έλληνες έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες αποτέλεσαν τους ηγέτες 

του  κοινωνικού  ιστού  του  ορθόδοξου  χριστιανικού  στοιχείου  της  πόλης  και  κοντά  σ’ αυτούς 

προστέθηκαν και κάποιοι επιστήμονες, που λόγω των σπουδών τους και της επαφής τους με το 

εξωτερικό, έγιναν φορείς νέων ιδεών. 181 Όμως η δεσποτική εβραϊκή παρουσία στο εμπόριο και στις 

τράπεζες, σίγουρα ανέκοψε την επιτυχημένη πορεία, που είχαν διαγράψει οι ελληνικοί εμπορικοί 

οίκοι  ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η δραστηριότητα του 

εμπορικού  οίκου  Αλλατίνι,  ο  οποίος  εξειδικεύονταν  στο  εμπόριο  δημητριακών.  Η  ίδρυση  του 

ομώνυμου ατμόμυλου κατάφερε να εξοβελίσει από την αγορά όλους τους ελληνικούς οίκους, όπως 

του μεγάλου ευεργέτη Γιακουμή Ρογκότη και Δημητριάδη, συγκεντρώνοντας στα χέρια του όλη την 

αλευροβιομηχανία της Θεσσαλονίκης.182 Αρκετά αργότερα και καθυστερημένα (1906), αποφάσισαν 

εννέα Έλληνες ιδιοκτήτες  μεγάλων εμπορικών οίκων να συσπειρωθούν, ώστε να ανταγωνιστούν 

την επιβλητική παρουσία των Αλλατίνι στο εμπόριο δημητριακών. 183

      Ο  βασικότερος  παράγοντας  που  λειτούργησε  ανασταλτικά  στην  εξέλιξη  των  Ελλήνων 

επιχειρηματιών και  εμπόρων,  ιδιαίτερα  μετά  την  δεκαετία  του 1860,  ήταν η  αδυναμία  εύρεσης 

κεφαλαίων.  Αυτό οφείλεται στην μονόπλευρη πολιτική που ακολούθησαν οι εβραίοι τραπεζίτες, 

στηρίζοντας αποκλειστικά, τους ομόθρησκους συμπολίτες τους. Μόνον στις αρχές του 20ου αιώνα 

εμφανίστηκαν οι τρεις ελληνόκτητες τράπεζες, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική 

180  Μοσκώφ, Κ.,(1974) ,ο.π,σ.σ. 90-91

181  Χεκίμογλου, Ε., (1996)., «Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος»εκδ.Έκφραση, Θεσσαλονίκη,σ.σ. 199 
και.215

182  Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.σ 327-328

183  Ήταν ο Γεώργιος Κύρτσης, ο Φώτιος Δημητρίου, ο Βασίλειος και Δημήτριος Τουρπάλης, ο Ιωάννης Κίκκης, ο Μ. 
Χατζηνικολάου, ο Δημήτριος Ρώμπαπας, ο Αρ. Τσιατσιαπάς και οι αδελφοί Κεχαγιά. Το κεφάλαιο που χρειάζονταν 
ήταν 20.000 λίρες, ωστόσο τα χρήματα που μπορούσαν να διαθέσουν άμεσα ήταν 5.000 λίρες και συνέχισαν αυτή 
την επιχειρηματική προσπάθεια όταν η Τράπεζα της Ανατολής ήταν σε θέση να τους διαθέσει το απαιτούμενο ποσό 
με επιτόκιο 6,5 %. Λόγω της χρηματική στενότητας που επικρατούσε, το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, 
αναγκάστηκε να αναζητήσει το απαιτούμενο κεφάλαιο από τα καταστήματα της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας.
(Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε.-Ρούπα, Ε., (2004), σ. 13)



ανόρθωση  της  ελληνορθόδοξης  κοινότητας.184 Επιπλέον,  στους  λόγους  που  προκάλεσαν  την 

παρακμή  της  ελληνικής  παρουσίας  στην  οικονομική  ζωή  της  Θεσσαλονίκης,  περιλαμβάνονταν, 

μεταξύ άλλων, η αυξημένη φορολογία και η ληστεία.  Ιδίως μετά τον  ρωσοτουρκικό πόλεμο, η 

μάστιγα  της  ληστείας,  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  επιφέρει  κινδύνους  στο  εσωτερικό  εμπόριο, 

αναγκάζοντας τους Έλληνες να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες τους.185 Επίσης σε 

όλους  αυτούς  τους  παράγοντες  στα  τελευταία  χρόνια  της  τουρκοκρατίας,  θα  πρέπει  να 

συνεκτιμηθούν και οι ενδοκοινοτικές συγκρούσεις, που στάθηκαν τροχοπέδη στις προσπάθειες της 

ελληνικής κοινότητας να αντιμετωπίσει δυναμικά το εβραϊκό στοιχείο.186

Κατά την διάρκεια  της  τουρκοκρατίας  οι  Εβραίοι  της  Θεσσαλονίκης,  ποτέ  δεν θεωρήθηκαν ως 

«ραγιάδες από τους κατακτητές, όπως οι υπόλοιποι λαοί των Βαλκανίων. Ήταν φιλοξενούμενοι, έτσι 

κατάφεραν γρήγορα να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς και να αποτελέσουν το πολυπληθέστερο 

στοιχείο της πόλης. Όπως άλλωστε το επιβεβαιώνουν και όλες οι πηγές από τον 16ο αιώνα μέχρι το 

πρώτο τέταρτο του 20ου. 187Τα αριθμητικά δεδομένα του εβραϊκού πληθυσμού κατά την δεκαετία του 

1880  παρουσίασαν  έντονες  διακυμάνσεις,  εξυπηρετώντας  συχνά  μέσω  των  διαφορετικών 

δημογραφικών εκτιμήσεων, τους σκοπούς της εκάστοτε θρησκευτικής ή εθνοτικής κοινότητας, που 

επιχειρούσε να καταγράψει τον αστικό πληθυσμό της πόλης. 

  Σύμφωνα με  τις  οθωμανικές  πληθυσμιακές  καταγραφές  από το 1882 ως  το  1893 το  εβραϊκό 

στοιχείο απαριθμούσε 34.523 ψυχές και έπονταν κατά 0,5% από το αντίστοιχο ελληνικό εκείνης της 

περιόδου. Αυτή η μικρή αύξηση του πληθυσμού οφείλονταν  στο μεγάλο κύμα προσφύγων- κυρίως 

γυναικόπαιδα-  που  είχαν  συρρεύσει  στην  Θεσσαλονίκη  από  την  περιοχή  του  Λιτοχώρου.188 Τα 

στατιστικά  στοιχεία  της  οθωμανικής  καταγραφής  επιβεβαιώθηκαν  και  από  την  αντίστοιχη 

προσπάθεια, που επιχείρησε να υλοποιήσει και η Παγκόσμια Ισραηλιτική Ένωση(Alliance Israelite 

Universelle). Το ίδιο χρονικό διάστημα περίπου ( 1880-1885) ο αριθμός των Εβραίων ανέρχονταν 

στους 30.000, ενώ την επόμενη τετραετία παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξεως του 3,1%, ήτοι 

36.000 άτομα. Πιθανότατα αυτή η αναντιστοιχία των 1.400 περίπου ατόμων, να αποδίδονταν στην 

εξαίρεση κάποιων Ισραηλιτών από τις  οθωμανικές  αρχές,  εξαιτίας  της  ξένης  υπηκοότητας τους. 
189Αντιθέτως, ο Ντάουτ Λεβή- ένα από τα πιο επιφανή μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας- μέσω ενός 

184 Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.216

185 Βακαλόπουλος, Α., (1983),ο.π., σ.326

186 Γούναρης, Β., (1997), ο.π.,σ.166

187  Παπαγιαννόπουλος, Α., (1983), « Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης», Χρονικά, τ.70, Σεπτέμβριος, σ.25 και Μόλχο, Ρ., 
(2006), ο.π., σ.29

188  Μόλχο, Ρ., (2006), ο.π., σ.σ 31-32 και Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π.,, σ.264

189 Μόλχο, Ρ., (2006), ο.π., σ.σ. 41-42



υπομνήματος που συνέταξε το 1942, κατέγραψε περίπου 50.000 άτομα. Αυτή η διαφορά  συγκριτικά 

με τον αριθμό των οθωμανικών πηγών και της AIU, μπορεί να προήλθε από αδυναμία του ερευνητή 

να παραθέσει αξιόπιστες πληροφορίες, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.190

   Στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μια εκτόξευση του πληθυσμού που άγγιξε σχεδόν τους 

80.000. Οι λόγοι ,οι οποίοι συνετέλεσαν ως προς αυτό, ήταν η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών 

και  η  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  κατά  την  τελευταία  δεκαετία  του  19ου αιώνα.  Ο 

εβραϊκόςπληθυσμός  ήταν  χωρισμένος  σε  τρεις  κοινωνικές  τάξεις:  τους  προύχοντες,  τους 

μικροαστούς δηλαδή τους ιδιοκτήτες σπιτιών και την εργατική τάξη,191 αποτελούμενη κατά κύριο 

λόγο.  από   μικροβιοτέχνες,  εμπόρους,  τεχνίτες  και  αχθοφόρους.  Υπήρχαν  όμως   μέσα  στην 

Κοινότητα  και  επαγγέλματα,  που  απαιτούσαν  κάποια  υψηλή  επιστημονική  κατάρτιση,  όπως 

φαρμακοποιοί, δάσκαλοι, γιατροί, οδοντίατροι, δημοσιογράφοι και δικηγόροι. Δεν θα μπορούσαν 

φυσικά να παραλειφθούν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι μεγαλέμποροί, που άφησαν το στίγμα 

τους στην οικονομική ζωή της πόλης.192 Οι εύποροι όμως εβραίοι κεφαλαιούχοι, οι οποίοι ζούσαν 

στην  συνοικία  των  Πύργων  με  τις  πολυτελείς  επαύλεις  τους,  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

αντιπροσώπευαν  την  πραγματική  οικονομική  κατάσταση  και  τις  συνθήκες  διαβίωσης  της 

πλειοψηφίας. Οι περισσότεροι ομόθρησκοι τους, σ’ αυτούς συγκαταλέγονταν και πρόσφυγες από τη 

την Ρωσία,193 καταπιάνονταν με χειρονακτικά επαγγέλματα όπως εργάτες,  φορτοεκφορτωτές στο 

λιμάνι και λεμβούχοι.194

 Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα μέχρι το 

πρώτο  τέταρτο  του  19ου αιώνα,  εξαιτίας  της  κυριαρχίας  των  Ελλήνων  σε  όλες  τις  εμπορικές 

δραστηριότητες.  Επιπλέον,  σ’ αυτό  το  ήδη  αρνητικό  κλίμα  προστέθηκε  και  η  κατάργηση  του 

σώματος  των  γενιτσάρων  το  1826.  Προκλήθηκε  ένα  τεράστιο  κύμα  ανέργων  στα  φτωχότερα 

εβραϊκά στρώματα, τα οποία απασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την προμήθεια υφασμάτων, 

για την κατασκευή των στολών τους.195 Από το 1841 όμως και μετά, οι Έλληνες έμποροι άρχισαν 

βαθμιαία να υποχωρούν.  Οι  Εβραίοι,  επωφελούμενοι  του νέου κλίματος  που επικράτησε με  τις 

190  Μόλχο, Ρ., (2006), ο.π., σ.σ. 38-39

191  Μπενβίστε, Ζ., (1984), «Ήθη και έθιμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης» Χρονικά, τ.70, Σεπτέμβριος, σ.53

192  Αλμπέρτος, Ν., (1997), « Κοινοτική οργάνωση και δραστηριότητα της Εβραικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης» 
στο « Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοις βασιλεύουσα», Χασιώτης,Ι., (επιμ),  τ.Α’,εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ.281

193  Το 1891 στην Θεσσαλονίκη αφίχθησαν περισσότεροι από 2000 Ρώσοι Εβραίοι και εγκαταστάθηκαν στην συνοικία 
που είχε διαμορφωθεί από την Κοινότητα  για τους πληγέντες της πυρκαγιάς του 1890.( Πρβλ. Μόλχο, Ρ., (2006),  
ο.π. σ.35)

194  Αλμπέρτος, Ν., (1997),ο.π., σ.281 και Γούναρης, Β., (1997), ο.π., σ. 163 και Ενεπικίδης, Π.,(1988),ο.π.σ.341

195  Μόλχο, Ρ. (2006), ο.π., σ. 78



μεταρρυθμίσεις  και  την τόνωση της  οικονομίας,  πήραν στα χέρια τους  το χονδρικό και  λιανικό 

εμπόριο, μοιράζοντας τα πρωτεία με τους Ελληνορθόδοξους συναδέλφους τους.196

  Από τα  μέσα του 19ου αιώνα μετά  την χρεοκοπία,  που υπέστησαν οι  περισσότεροι  ελληνικοί 

εμπορικοί οίκοι και μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής ευεξίας άρχισε να αναδύεται, ως κυρίαρχο το 

εβραϊκό στοιχείο σε όλους τους τομείς της οικονομίας( εμπόριο-μεταποίηση-πιστωτικές σχέσεις). Οι 

Ιταλοεβραίοι  είχαν  την  δυνατότητα  να  διαχειρίζονται  όλες  τις  εμπορικές  και  χρηματιστικές 

συναλλαγές  στην  Μακεδονία,  λειτουργώντας  πολλές  φορές  και  ως  εμπορικοί  αντιπρόσωποι 

ευρωπαϊκών  εταιρειών.197 Η  πλούσια  αστική  εβραϊκή  τάξη  εκπροσωπούμενη  επάξια  από  τους 

εμπορικούς οίκους των Αλλατίνι, Φερναντέζ, Μισραχί και Τιάνο είχαν ήδη εξελιχθεί από τα μέσα 

του  19ου αιώνα  σε  μικρές  αυτοκρατορίες,  αποκομίζοντας  σημαντικά  κέρδη  από  το  εξαγωγικό 

εμπόριο κυρίως των δημητριακών, αλλά και την εισαγωγή πολλών αποικιακών προϊόντων από τα 

μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα.198 Στις αρχές του 20ου αιώνα από τους 66 σημαντικότερους εμπορικούς 

οίκους  οι  38  ήταν  εβραϊκοί,  όταν  οι  μουσουλμανικοί  και  οι  ελληνικοί  συνολικά  άγγιζαν  τους 

δεκαέξι. Περίπου την ίδια χρονική περίοδο στο κλάδο της μεταποίησης από τις 43 βιομηχανικές 

επιχειρήσεις οι 13 ανήκαν σε Ισραηλίτες  και οι 17 σε Ευρωπαίους υπηκόους.199 Ενδεικτικά, από τις 

πρώτες βιομηχανικές επιχειρήσεις ήταν η αλευροβιομηχανία και το κεραμοποιείο των Αλλατίνι, ο 

ορυζόμυλος των Μπενβίστε- Νιτσάρι και το νηματουργείο των Τόρρες-Μισραχί. 200

   Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα τραπεζικά γραφεία και ένας αριθμός 

χρηματιστών. Ο ένας από αυτούς ανήκε στον Αβραάμ Σαμπετάι, που λειτούργησε το 1850 με πρώτο 

κεφάλαιο 800.000 γαλλικά φράγκα. Εκτός από την Θεσσαλονίκη, διατηρούσε γραφεία και σε άλλες 

πόλεις,  καθώς  επίσης  πραγματοποιούσε  μεγάλες  συναλλαγές  με  σημαντικές  ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες, όπως η Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε και ο οίκος 

Τιάνο, ο οποίος διέθετε υποκατάστημα τραπεζικού γραφείου στην πόλη με τζίρο 1.500.000 γαλλικά 

φράγκα.  Τελούσε  υπό  την  προστασία  της  Αυστρίας  και  επιδίδονταν  σε  χρηματιστικές  και 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες.201 Ακολούθησε η ίδρυση του τραπεζικού οίκου Αλλατίνι-Μοδιάνο 

με ετήσια κέρδη 2.000.000 γαλλικών φράγκων, καθώς και των Φερναντές-Μισραχί με 1.500.000 

196  Βακαλόπουλος, Α., ( 2007) ,  Εισαγωγή από «Αναμνήσεις από την παλιά Θεσσαλονίκη», Τσακτσίρας, Λ., (επιμ), εκδ. 
Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη.

197  Ilicak,S., (2004), «Εβραϊκός σοσιαλισμός στην οθωμανική Θεσσαλονίκη» στο «Έλληνες και εβραίοι εργάτες στη  
Θεσσαλονίκη των Νεότουρκων».εκδ. ΙΣΝΑΦΙ. Ιωάννινα, σ.16

198  Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.327 και Γούναρης, Β., (1997), ο.π. σ.162

199  Μοσκώφ, Κ. (1974), ο.π., σ.103 και Ilicak,S., (2004), ο.π., σ.16

200  Φρεζής, Ρ., ( 2001), ο.π., σ.17

201  Φρεζής, Ρ., ( 2001), ο.π., σ.17 και Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.327



γαλλικά  φράγκα  αντίστοιχα.202 Οι  τελευταίοι  μέσω  των  επιγαμιών,  σταδιακά  εντάχθηκαν  στον 

κυρίαρχο και πολυσχιδή οίκο της οικογένειας Αλλατίνι.

  Στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας η εβραϊκή πιστωτική δραστηριότητα στην Θεσσαλονίκη 

χωρίζονταν σε τρεις τομείς: την Τράπεζα Θεσσαλονίκης, τα πολυάριθμα τραπεζιτικά γραφεία και 

την δεσποτική παρουσία του πιστωτικού οίκου της οικογένειας Μοδιάνο. Η Τράπεζα Θεσσαλονίκης, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, ιδρύθηκε το 1888 και θεωρήθηκε το μεγαλύτερο επίτευγμα του εβραϊκού 

πιστωτικού  συστήματος  σε  συνεργασία  με  το  αυστριακό  κεφάλαιο.  Ο  αντιπρόεδρος  της,  ο 

Εδουάρδος Αλλατίνι, παράλληλα διατηρούσε και μια ξεχωριστή τραπεζική επιχείρηση με γραφεία 

στη  Θεσσαλονίκη  και  την  Μασσαλία.  203Λόγω  όμως  της  ιταλικής  υπηκοότητας  του  κατά  την 

διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου το 1911, υποχρεώθηκε να εκποιήσει την περιουσία του και να 

εγκαταλείψει  την  πόλη.204 Κατά  την  περίοδο  1906-1910  λειτουργούσαν  στην  Θεσσαλονίκη 

περισσότερα από 19 πιστωτικά γραφεία, τα οποία λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου ανέστειλαν τις  

δραστηριότητες  τους.  Κάποιοι  όμως  φάνηκαν  ανθεκτικότεροι  από  τις  οικονομικές  πιέσεις  που 

επρόκειτο να βιώσουν, εξαιτίας του επικείμενου πολέμου. Αυτοί ήταν οι: Αβράαμ Αμάρ, Μπενβίστε 

και  Σάλεμ, οι οποίοι συνέχισαν να υφίστανται σχεδόν μέχρι το τέλος του μεσοπολέμου.205

 Στις πλουσιότερες εβραϊκές οικογένειες  της πόλης συγκαταλέγονταν, μαζί με τους Αλλατίνι και η 

οικογένεια Μοδιάνο. Ο πιστωτικός οίκος ιδρύθηκε από τον Ιταλό υπήκοο, Σαούλ Μοδιάνο, ο οποίος 

θεωρούνταν  ο  δεύτερος  μεγαλύτερος  ιδιοκτήτης  ακινήτων  σε  ολόκληρη  την  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.  Η κτηματική  του  περιουσία   άγγιζε  τις  1.000.000  οθωμανικές  λίρες,  την  οποία 

απέκτησε δανείζοντας τους Τούρκους προύχοντες με εγγυήσεις τα κτήματα και τα τσιφλίκια τους. 

Ένας από τους τρεις γιούς του,206 ο Λεβύ, διατηρούσε τραπεζικό οίκο με την ίδια επωνυμία και  στο 

Παρίσι.207 Η  τράπεζα  Μοδιάνο  διέθετε  πολύ  μεγάλη  κτηματική  περιουσία,  που  ξεπερνούσε  τα 

16.000.000 γαλλικά φράγκα (700.000 τουρκικές λίρες). Περιελάμβανε αστικά ακίνητα ,περιαστικά 

γήπεδα, καθώς επίσης και εμπορικά κτίρια αμύθητης αξίας, όπως η Στοά Σαούλ, αλλά και χάνια τα 

202  Φρεζής, Ρ., ( 2001), ο.π., σ.16

203  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.σ 226-228 

204 Χεκίμογλου, Ε.,  (1991),  « Υπόθεση Μοδιάνο: Τραπεζικό κραχ στη Θεσσαλονίκη το 1911»,,  τυπ. Θαν. Αλτιντζή, 
Θεσσαλονίκη, σ.52

205  Χεκίμογλου, Ε. (1996), ο.π., σ.σ 228-229

206 Οι Μοδιάνο, οι γιοι δηλαδή του Σαούλ Μοδιάνο, ο οποίος πέθανε το 1883, ήταν ο Γιακώβ, ο Σαμουήλ και ο Λεβύ. Ο 
Γιακώβ ήταν ο κύριος ιδιοκτήτης της τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο, όπου συμμετείχε και ο Σαμουήλ. Ωστόσο ο Λεβύ  
φαίνεται να ήταν ιδιοκτήτης ενός ακόμα τραπεζικού οίκου  με έδρα την Θεσσαλονίκη, όπως και η προαναφερθείσα  
τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις του στην Τράπεζα Ανατολής φαίνεται να ξεπερνούσαν τις 300.000 
λίρες.( Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ. 34 και Hekimoglou, E., (1997), ο.π., σ.178)

207 Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ.34 και Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.323 



οποία περιείχαν εργαστήρια και καταστήματα.208 Το σύνολο καταθέσεων της τράπεζας ανέρχονταν 

στις 154.000 λίρες και βοηθούσε ηθικά και υλικά τους ομόθρησκους εμπόρους και επιχειρηματίες, 

δανείζοντας  το  απαιτούμενο  κεφάλαιο  που  χρειάζονταν  με  ιδιαίτερα  ευνοϊκούς  όρους.  Έτσι  η 

εβραϊκή  κοινότητα  κατάφερε  να  κυριαρχήσει  σε  όλους  τους  τομείς  της  οικονομικής  ζωής  της 

Θεσσαλονίκης, ώστε το Σάββατο που έκλειναν τα καταστήματα τους η πόλη ερήμωνε.209

   Στις 6 Οκτωβρίου 1911, λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο ιταλοτουρκικός πόλεμος, οι οθωμανικές 

αρχές πήραν αυστηρά μέτρα εναντίον των Ιταλών υπηκόων. Οι Μοδιάνο ανέστειλαν την λειτουργία 

των τραπεζικών καταστημάτων τους  και  έφυγαν αιφνιδιαστικά  για την  Βουδαπέστη,  αφήνοντας 

πάνω από  1000  καταθέτες  της  τράπεζας  Σαούλ  Μοδιάνο,  απλήρωτους.  Ακολούθησε  χρηματική 

κρίση στην αγορά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα και στις ελληνικές τράπεζες στις οποίες 

χρωστούσαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα.210 Όταν οι πιστωτές τους ζήτησαν 

να διαπραγματευτούν τις οφειλές τους αντιλήφθηκαν, ότι η ρευστότητα συγκριτικά με την ακίνητη 

περιουσία  που  κατείχαν,  ήταν  μηδενική.211 Ενδεικτικό  της  κατάστασης  ήταν  και  η  αναστολή 

πληρωμών  της  Τράπεζας  Μυτιλήνης,  καθώς  επίσης  και  οι  μαζικές  πτωχεύσεις  πολλών  μικρών 

εβραίων εμπόρων με συνολικό παθητικό 27.800 τουρκικών λιρών.212

  Από τα μέσα του 19ου  αιώνα,  στο εμπόριο και την βιομηχανία δέσποζε το εβραϊκό στοιχείο, ενώ 

συγχρόνως αποτελούσε την συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα τα 

2/3 των εργατών της πόλης προέρχονταν από μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Τον Αύγουστο του 

1908 ο εργατικός πληθυσμός απαριθμούσε 10.000-20.000 εργάτες, οι οποίοι απασχολούνταν στα 

εργοστάσια,  ενώ οι αχθοφόροι υπολογίζονταν περίπου στους 5000. Οι συνθήκες εργασίας τους, 

χαρακτηρίζονταν ως  οι  χειρότερες  της  Ευρώπης  και  συχνά έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης της 

εξοντωτικής  εργοδοσίας.213 Τα  πρώτα  βήματα  της  Σοσιαλιστικής  Εργατικής  Ομοσπονδίας 

(Φεντερασιον) συνέπεσαν χρονικά με την επανάσταση των Νεότουρκων το 1908. Οι Νεότουρκοι 

υποσχέθηκαν  πολιτικές  ελευθερίες,  όπως  ισότητα,  ανεξιθρησκία  και  θέσπιση  Συντάγματος. 

208  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ. 230 και Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ.35

209 Χεκίμογλου, Ε. (1996), ο.π., σ.231 και Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.323

210  Ένα επιπλέον πρόβλημα που φοβόντουσαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες ήταν μια γενικότερη πολεμική 
σύρραξη, εξαιτίας των συγκρούσεων, που πραγματοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην τουρκοβουλγαρική μεθόριο.
(Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ.σ 38-45)

211  Η περιουσία των Μοδιάνο ήταν τοποθετημένη σε ακίνητα και αποθήκες, ενώ μόνο το 6% είχε μορφή 
ρευστοποιήσιμων τίτλων. (Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.σ. 232-233)

212  Χεκίμογλου, Ε., (1991), ο.π., σ.σ 45-47

213  Ακόμη και οι έγκυες γυναίκες αναγκάζονταν να δουλεύουν 10-12 ώρες την ημέρα, με πολύ χαμηλούς μισθούς. Εδώ 
να σημειωθεί ότι η εργασία μετά τον γάμο δεν θεωρούνταν αποδεκτή στην εβραική κοινότητα. Οι γυναίκες 
μπορούσαν να εργάζονται μέχρι να συγκεντρώσουν αρκετά χρήματα για την προίκα τους, δηλαδή μέχρι την ηλικία 
των 15 ετών περίπου. (Πρβλ. Ilicak,S., (2004),ο.π., σ.σ 19-21 και Μπεναρόγια, Α., (1986), « Η πρώτη σταδιοδρομία 
του ελληνικού προλεταριάτου», Αλεφάντης, Α. (επιμέλεια-σημειώσεις), εκδ. Κομμούνα, Αθήνα, σ.20



Επομένως ήταν φυσικό να διεγείρουν το αίσθημα της χειραφέτησης των υπόδουλων εθνικοτήτων, 

ιδρύοντας  η  κάθε  κοινότητα  από  έναν  πολιτικό  σύλλογο,  που  ευνόησε  την  ανάπτυξη  των 

σοσιαλιστικών ιδεών.214 Οι Εβραίοι  εργάτες, σε αντίθεση με την Ελληνική Κοινότητα, πολύ πιο 

πριν από την ίδρυση της Φεντερασιόν, είχαν αποδεχτεί πλήρως τις ιδέες του σοσιαλισμού. Γι’ αυτό 

και  συνεργάστηκαν τον  Σεπτέμβριο  του 1908 ,με  τους  Βούλγαρους και  Ρουμάνους ομοϊδεάτες, 

ιδρύοντας  την  «Εργατική  Λέσχη  Θεσσαλονίκης»,  που  αποτέλεσε  την  πρώτη  οργανωμένη 

συνδικαλιστική εργατική   οργάνωση στην Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα.215

  Η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της επανάστασης των Νεότουρκων , δεν υπήρξε μόνον το πιο 

δραστήριο πολιτικά αστικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά αποτέλεσε την κοιτίδα 

της αφύπνισης του εργατικού κινήματος, το οποίο μέσω των αλλεπάλληλων απεργιών διεκδικούσε 

τα  δικαιώματα  του,  προκειμένου  να  βελτιωθούν  οι  άθλιες  συνθήκες  εργασίας  και  τα  πενιχρά 

μεροκάματα. Το απεργιακό κίνημα του 1908 περιελάμβανε πολλά επαγγέλματα αλλά η πιο δυναμική 

παρουσία εντοπίστηκε στους καπνεργάτες, διότι ήταν οι πρώτοι που απέκτησαν ταξική συνείδηση 

και  δημιούργησαν  τον  πυρήνα  της  Φεντερασιόν.216Γρήγορα  όμως  οι  προσδοκίες  του  εργατικού 

κόσμου από το κίνημα των Νεότουρκων διαψεύστηκαν, εξαιτίας των πατριωτικών διαθέσεων τους 

και της αδιαφορίας τους να επιλύουν διάφορα εργασιακά ζητήματα που προέκυπταν ανάμεσα στον 

εργοδότη  και  τον  εργαζόμενο.  Επιπλέον,  προσπαθούσαν  να  παρεμποδίσουν  τις  απεργιακές 

κινητοποιήσεις, προτρέποντας τους να δημιουργούν αλληλοβοηθητικά ταμεία, τα οποία σύμφωνα με 

τον Αβράαμ Μπεναρόγια, είχαν ως στόχο την εκτόνωση του εργατικού αναβρασμού.217

   Κάθε κοινότητα διέθετε τα δικά της «ταμεία», αλλά χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι 

Εβραίοι(  καπνεργάτες,  ραφτάδες,  τυπογράφοι,  εμποροϋπάλληλοι,  ξυλουργοί,  κ.α) είχαν τις  δικές 

τους οργανώσεις,  ενώ στα διεθνή ταμεία συγκαταλέγονταν οι εργάτες του Μονοπωλίου Καπνού 

(Regie) και των σιδηροδρόμων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα αυτά τα ταμεία απέβαλαν τον 

φιλανθρωπικό τους χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε επαγγελματικές οργανώσεις.218 Ύστερα από το 

214  Κορδάτος, Γ., (1972), «Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος», εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήνα, σ.σ 236-237 

215  Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης διέθετε οργανωμένες συντεχνίες αρτοποιών, οινοπνευματοπωλών, 
βαφέων, ξυλουργών κ.α. Οι ελληνικές αυτές συντεχνίες είχαν δικά τους γραφεία και διευθετούσαν τα διάφορα 
εργασιακά ζητήματα, που προέκυπταν στα πλαίσια της Ελληνικής Κοινότητας, με σύνεση και αμοιβαίες 
υποχωρήσεις. Δεν έφταναν ποτέ σε ακραίες καταστάσεις και αντιδικίες. (Πρβλ. Παπαγιαννόπουλος, Α.(2009), ο.π., 
σ.186)

216  Μπεναρόγια, Α., (1986), ο.π., σ.21 και Κορδάτος, Γ., (1972),ο.π., 237

217  Μπεναρόγια, Α., (1986), ο.π., σ.43

218  Μπεναρόγια, Α., (1986),ο.π., σ.σ.42-43 και Κορδάτος, Γ., (1972), ο.π., σ.237 και Ilicak,S., (2004),ο.π., σ.37-



πραξικόπημα του Αβδούλ Χαμιτ τον Μάρτιο του 1909, το οποίο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από 

τους Νεότουρκους, τα γεγονότα πήραν άλλη τροπή.219

  Το Νεοτουρκικό κομιτάτο εδραιώθηκε και ήταν πλέον πανίσχυρο, αλλά και ο εργατικός κόσμος 

έγινε περισσότερο απαιτητικός, συνεχίζοντας δυναμικά τις απεργίες. Η έννοια του σοσιαλισμού είχε 

πλέον κυριαρχήσει  στην συνείδηση των εργατών και  από αυτή την χρονική  στιγμή ξεκίνησε η 

δράση των Εβραίων σοσιαλιστών με πρωτεργάτη τον Αβράαμ Μπεναρόγια.220 Τον Μάιο του 1909 

ιδρύθηκε από τον ίδιο η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (Federation). Η αρχική 

της δυναμική ήταν 100 μέλη, ωστόσο στα επόμενα έτη συσπειρώθηκαν άλλα 12 συνδικάτα.221 Ο 

σκοπός αυτού του κινήματος ήταν να καλλιεργήσει το ηθικό και διανοητικό επίπεδο της εργατικής 

τάξης, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της με οικονομικά και νομικά μέσα. Υπήρξε το πρώτο μαζικό 

εργατικό κίνημα με πολυεθνικό χαρακτήρα και γι’ αυτόν το λόγο εξέδιδε μια εφημερίδα σε τέσσερις 

γλώσσες  (  εβραϊκά,  ελληνικά,  βουλγάρικα,  τουρκικά).  Εξ’  αρχής  τάχθηκε  στο  πλευρό  του 

Νεοτουρκικού καθεστώτος, διότι προάσπιζε την ελευθερία και την ισότητα.222

  Παράλληλα,  με  τις  τρεις  κυρίαρχες  εθνικοθρησκευτικές  κοινότητες  συνυπήρχαν  και  άλλες 

μικρότερες,  οι  οποίες  άφησαν  το  στίγμα  τους  στην  πληθυσμιακή  πολυφωνία  αυτής  της  τόσο 

ξεχωριστής  διεθνούπολης.  Το  βουλγαρικό  στοιχείο  απαριθμούσε  περίπου  150  οικογένειες 

σλαβόφωνων,  ενώ  μετά  την  απόσχιση  από  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  και  την  ίδρυση  της 

Εξαρχίας (1870), η κάθοδος των Βουλγάρων στη Μακεδονία συνεχώς εντείνονταν.223 Η βαθμιαία 

αύξηση  του  πληθυσμού,  επιπλέον  οφείλονταν  και  στην  εσωτερική  μετανάστευση  σλαβόφωνων 

πληθυσμών,  που  ήθελαν  να  εκμεταλλευτούν  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  τον  οικοδομικό 

αναβρασμό, που συνέβαινε στην πόλη.224 Ταυτόχρονα στην Θεσσαλονίκη υπήρχε και μία κοινότητα 

Καθολικών, των Φράγκων, που την αποτελούσαν 200-300 Γάλλοι, 1500 Ιταλοί καθώς επίσης και 

219  Ο έκπτωτος Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ φυλακίστηκε στην βίλα Αλλατίνι, η οποία μέχρι το 1908 ανήκε στην 
ιδιοκτησία της οικογένειας. Υπήρξε η πολυτελής εξοχική κατοικία του Κάρολου Αλλατίνι και χτίστηκε το 1896 σε 
σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλι. (Πρβλ. Στεφάνη, Ε., (2012), ο.π., σ.33) 

220 Ο Αβράαμ Μπεναρόγια υπήρξε ο ιδρυτής και πρωτεργάτης της Φεντερασιόν. Γεννήθηκε το 1887 σε ένα μικρό 
χωριό της Βουλγαρίας, όπου εργαζόταν ως τυπογράφος. Το 1907 έγινε δάσκαλος της βουλγαρικής γλώσσας σε 
εβραϊκό σχολείο της Φιλιππούπολης και μετά το κίνημα των Νεοτούρκων εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε 
κορυφαία μορφή της Ελληνικής Αριστεράς και θεμελιωτής του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια. (Πρβλ. Παπαγιαννόπουλος, Α., (2009), ο΄π., σ.187 και Στεφάνη, Ε., (2012), ο.π., σ.37 και 
Κορδάτος, Γ., (1972), ο.π., σ.σ 237-238 και Μπεναρόγια, Α., (1986), ο.π., σ.σ 43-44 

221  Χεκίμογλου, Ε., (2012), ο.π., σ. 111

222  Μπεναρόγια, Α., (1986), ο.π., σ.22 και Χεκίμογλου, Ε., (2012)., ο.π., σ.111

223  Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π. σ.328

224  Γούναρης, Β., (1997), ο.π., σ.168



κάποιοι Γερμανοί και Αυστριακοί. Όπως και οι υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες διατηρούσαν τα 

δικά τους εκπαιδευτήρια, με απώτερο σκοπό την άμεση διείσδυση.225

1.2 Η Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωση

 α) Οικονομία

  Η  προέλαση  του  ελληνικού  στρατού  στις  26/10/1912  εγκαινίασε  μια  νέα  περίοδο  για  την 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας.  Η οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης,  ταυτίστηκε απόλυτα με 

αυτή  του ελληνικού κράτους,  επομένως η οικονομική της  εξέλιξη θα χωριστεί  σε δύο κρίσιμες 

περιόδους:  από  την ένταξη  της  μέχρι  την  Μικρασιατική  καταστροφή (1912-1922)  και  από  την 

έλευση των προσφύγων μέχρι το τέλος του μεσοπολέμου (1922-1940). Η ενσωμάτωση των Νέων 

Χωρών  στο  ελληνικό  κράτος  επικυρώθηκε  από  την  συνθήκη  του  Βουκουρεστίου  το  1913. 

Συνοδεύτηκε από την θέσπιση μιας σειράς διοικητικών μέτρων και νομοθετημάτων, προκειμένου να 

προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά στα νέα δεδομένα. Μέχρι τον Ιούνιο του 1913, επικεφαλής 

της  προσωρινής  διοίκησης  και  αντιπρόσωπος  της  ελληνική  κυβέρνησης,  υπήρξε  ο  Υπουργός 

Δικαιοσύνης,  Κωνσταντίνος  Ρακτιβάν.226 Επιφορτίστηκε  με  την  οργάνωση  των 

225  Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π. σ.328 και Παπαστάθης, Χ., .,(2002), ο.π., σ.117

226 Ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν (1865-1935) γεννήθηκε στο Μαντσεστερ και σπούδασε Νομική στην Αθήνα. Διετέλεσε 
πρωτοδίκης Σύρου και εξελέγει βουλευτής στις εκλογές 1910, 1912, 1915 και 1923. Η συμβολή του στον 
εκσυγχρονισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου του κράτους στάθηκε καθοριστική, αφού εισήγαγε μια σειρά από 
μεταρρυθμίσεις όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε από 1-11-1912 εως τις 17-06-
1913, ως αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης για την προσωρινή διοίκηση των νέων εδαφών, που 
προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος. (Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε., (1989), « Κοφινάς προς Διομήδη: Η πρώτη ελληνική  
διοίκηση στη Μακεδονία (1912-1913)», χ.ε, , Θεσσαλονίκη, σ.11 και Μαργαρίτης, Γ., (2003), « Η Εμπόλεμη Ελλάδα:  
Βαλκανικοί πόλεμοι , Μακεδονικό μέτωπο, Ουκρανία», στο «Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-
2000»,Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ) 6ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ. 66



νεοαπελευθερωθέντων  εδαφών  στη  Μακεδονία,  ενώ  την  διάδοχη  κατάσταση  στο  αξίωμα  του 

Γενικού Διοικητή,  ανέλαβε ο Στέφανος Δραγούμης.227

  Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης, οι εδαφικές διεκδικήσεις του βουλγαρικού στρατού 

και η εχθρική στάση του Αυστριακού προξένου ήταν μερικά μόνο από τα προβλήματα, που είχαν να  

αντιμετωπίσουν  οι  νεοεγκατασταθείσες  αρχές.228 Ο  Ρακτιβάν  εργάστηκε  επισταμένως,  για  την 

εξασφάλιση  της  δημόσιας  τάξης  και  την  προφύλαξη  της  δημόσιας  υγείας.  Γι  αυτό  τον  λόγο 

εγκατέστησε  υγειονομική  υπηρεσία,  προσλαμβάνοντας  ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό  από  την 

πρωτεύουσα.229 Επίσης, επικεντρώθηκε στην γρήγορη αποκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών και 

προς  αυτή την κατεύθυνση αποσκοπούσε η στελέχωση του δημόσιου τομέα με  αποσπασμένους 

υπαλλήλους από την Νότια Ελλάδα. Το επιτελείο του Ρακτιβάν αποτελούνταν από ένα ολιγάριθμο 

προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ελάχιστους προξενικούς υπαλλήλους,  δύο δικαστικούς, 

πέντε  τελωνιακούς  και  168  χωροφύλακες  από  την  Κρήτη,  οι  οποίοι  προτιμήθηκαν  λόγω  της 

εξοικείωσης τους με τον οθωμανικό δίκαιο.230 Από τις πρώτες ενέργειες της νέας διοίκησης των 

Νέων Χωρών ήταν η ίδρυση του υποκαταστήματος της Εθνικής  Τράπεζας  τον Μάιο του 1913. 

Υπήρξε καθοριστικής σημασίας αυτή η πρωτοβουλία για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων 

και την σταδιακή νομισματική ενοποίηση με την Παλαιά Ελλάδα.231

  Επιπλέον έδειξε ιδιαίτερό ενδιαφέρον για την διαφύλαξη της αγροτική ιδιοκτησίας αυτών, που 

λόγω των πολέμων αναγκάστηκαν να αφήσουν τις περιουσίες τους. Από τον Δεκέμβριο του 1913 

συστάθηκε μια επιτροπή για την σίτιση και την στέγαση των 60.000 προσφύγων, ενώ ο Ερυθρός 

Σταυρός είχε ήδη εγκατασταθεί στην πόλη υπό την προεδρία του Κλ. Χατζηλαζάρου.232Παρά τα όσα 

οικονομικά  και  πολιτικά  ζητήματα  είχε  να  αντιμετωπίσει,  δεν  διέφυγε  της  προσοχής  του  η 

πολεοδομική  αναδιαμόρφωση  της  πόλης.233 Πραγματοποίησε  σημαντικά  έργα  εξωραϊσμού  και 

συνέστησε μια ειδική επιτροπή για την μελέτη και την εφαρμογή ενός νέου ρυμοτομικού σχεδίου, 

με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο.234 Οι  σκέψεις  της  « Επιτροπής Εξωραϊσμού» 

227  Χεκίμογλου, Ε., (1989), ο.π., σ.11

228  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.321 και Μαργαρίτης, Γ., (2003), σ. 66

229  Μαργαρίτης, Γ., (2003),ο.π., σ.σ 66-67 

230 Χεκίμογλου, Ε., (1989), ο.π., σ.12 και Πετρίδης, Π., (1997), « Θεσσαλονίκη 1912-1940: Πολιτικές και Κοινωνικές  
εξελίξεις», στο « Θεσσαλονίκη τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», Χασιώτης, Ι., (επιμ), τ. Α’, εκδ. Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, σ.182

231 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989), «Θεσσαλονίκη 1912-1940: Βιομηχανία και πόλη»,εκδ. ΕΤΒΑ, 
Θεσσαλονίκη, σ.9

232  Πετρίδης, Π., (1997), ο.π., σ.183 και Χεκίμογλου, Ε., (1996)., ο.π., σ. 281

233  Γερολύμπου-Καραδήμου, Α. (1997), ο.π., σ.94

234  Παπαγιαννόπουλος, Α., (2009), ο.π., σ.252



σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης σε γενικές γραμμές περιελάμβανε την οργάνωση 

του  οδικού  δικτύου  και  την  διαμόρφωση  των  δημόσιων  χώρων.235 Από  τα  πρώτα  έργα  που 

υλοποίησε ήταν η κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του Λευκού Πύργου.236 Δεν πρόλαβε όμως 

να ολοκληρώσει τα σχέδια της εξαιτίας του Πολέμου, που ξέσπασε το 1914.

  Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών της Μακεδονίας ανέλαβε ο Γεώργιος Κοφινάς 

και με την βοήθεια της Τράπεζας της Ανατολής, προσπάθησε να επιλύσει το δημοσιονομικό χάος, 

που είχε αφήσει η Οθωμανική διοίκηση.237 Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους ξένους επενδυτές για την 

ασφάλεια  των  δραστηριοτήτων  τους  στο  μακεδονικό  χώρο.  Ο  ευφυής  διευθυντής  επί  των 

οικονομικών,  δεν  παρέλειψε  να  ανοίξει  δίαυλους  επικοινωνίας  με  την  εβραϊκή  κοινότητα, 

προκειμένου να αποσπάσει την στήριξη τους, ως νέα αρχή της πόλης. Τους πρότεινε την ίδρυση 

ελεύθερης ζώνης «εξωχώριων δραστηριοτήτων», για τις βιομηχανίες, τις τράπεζες και το  εμπόριο, η 

οποία θα ήταν απαλλαγμένη από οποιαδήποτε δασμολογική επιβάρυνση.238

 Ο Γεώργιος Κοφινάς κατέληξε σε συμφωνία με τον γενικό επιθεωρητή του Δημόσιου Οθωμανικού 

Χρέους, ώστε να επέλθει η λήξη των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου οργανισμού τον Φεβρουάριο 

του 1914. Γι αυτό τον λόγο,  είχε πραγματοποιηθεί και η συνδιάσκεψη των Παρισίων το καλοκαίρι 

του  1913,  ώστε  να  βρεθεί  λύση,  σε  συνεργασία  με  τα  υπόλοιπα  βαλκανικά  κράτη,  για  την 

αποπληρωμή του οθωμανικού χρέους.239 Μέσω του αντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης και 

διοικητή της ΕΤΕ, καθησύχασε τους πιστωτές, ότι η ένταξη της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος 

δεν θα έθιγε τα συμφέροντα τους.240 Για το Μονοπώλιο Καπνού ( Regie) συμφωνήθηκε η λειτουργία 

του μέχρι το 1914, κάτω από το νέο ελληνικό καθεστώς. Η Ελληνική Κυβέρνηση, πλέον επιθυμούσε 

να εισπράττει για λογαριασμό της το ειδικό τέλος από τα έγγραφα, που χρησιμοποιούνταν για την 

υπηρεσία διαχείρισης καπνού, όπως συνέβαινε και επί τουρκοκρατίας.241 Πέντε χρόνια αργότερα 

εξαγόρασε όλα τα καπνά, που ανήκαν στην Regie. Το προνόμιο της έπαψε να υφίσταται και ίσχυε 

μόνο το Κρατικό Μονοπώλιο.242

235  Γερολύμπου-Καραδήμου, Α. (1997), ο.π., σ.95

236  Για την περίπτωση του Λευκού Πύργου, υπήρχαν κάποιες απόψεις, που υποστήριξαν την κατεδάφιση του. Με τις 
παρεμβάσεις της «Εξωραϊστικής Επιτροπής», κάτι τέτοιο απεφεύχθη. Ο Αριστοτέλης Ζάχος σε μια συνέντευξή του, 
ανέφερε πως ο λόγος που διατήρησαν το μνημείο ήταν το μεγάλο οικονομικό κόστος, που θα επωμίζονταν από την 
κατεδάφιση του!(Πρβλ. Γερολύμπου-Καραδήμου, Α.,(1997), ο.π., σ.95 και Παπαγιαννόπουλος, Απ.,(2009), ο.π., σ. 
252)

237  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.281

238  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ. 348

239  Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989), ο.π, σ.5 και Χεκίμογλου, Ε., (1989), ο.π., σ. 16

240  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.348

241 Ρακτιβάν, Κ.(1912),  «Εγκατάστασις ελληνικών αρχών εν Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, χ.ε, σ.σ 149-150

242  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.86



 Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και οι βαλκανικοί πόλεμοι που ακολούθησαν, έθεσαν ένα νέο 

οικονομικό πλαίσιο στην εμπορική ζωή της πόλης. Οι Θεσσαλονικείς έμποροι, έχασαν ένα μεγάλο 

τμήμα κυρίως των εισαγωγών, ενώ πτώση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές, με μόνη εξαίρεση τα 

καπνά.243 Το 1912 η αξία των εισαγωγών μετά βίας ξεπερνούσε τα 90.000.000 γαλλικά φράγκα και 

σημείωσε πτώση 15,7%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου 

ακολούθησε οικονομική κρίση και το συνολικό εισαγωγικό εμπόριο κατήλθε στα 60 εκατομμύρια 

φράγκα.  Η  συνολική  αξία  των  εξαγωγών,  πριν  τους  πολέμους  κυμαίνονταν  περίπου  στα  40 

εκατομμύρια φράγκα και το 1914 οι τιμές κατέρρευσαν μόλις στα 14 εκατομμύρια.244 Οι συνέπειες 

των συνεχόμενων πολεμικών συρράξεων ήταν φανερές. Πλέον η πρόσβαση στα μεγάλα ευρωπαϊκά 

κέντρα  ήταν  αδύνατη  για  την  προμήθεια  πρώτων  υλών  και  για  την  αγορά  εμπορευμάτων.  Τα 

πρακτικά εμπόδια εμπορευματικής διακίνησης, όπως το υψηλό κόστος των μεταφορών, η παύση 

χορήγησης δανείων και οι νέοι δασμολογικοί περιορισμοί, δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα για 

τον εμπορικό κόσμο της πόλης.245

  Η Γενική Διοίκηση προχώρησε σε μια σειρά από ρυθμίσεις, με σκοπό να κατευνάσει τις ανησυχίες 

των εμπόρων. Το πρώτο μέτρο που πάρθηκε, αφορούσε την ίδρυση αποταμιευτικών καταστημάτων. 

Στη συνέχεια προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος των «ιδιωτικών αποθηκών», που έγινε για 

πρώτη φορά από το τελωνείο Θεσσαλονίκης.  Σύμφωνα,  με αυτό το σύστημα τα αποθηκευμένα 

προϊόντα υπόκεινταν σε διαφορετική φορολογία, ανάλογα με τον αν προορίζονταν για την πόλη ή 

για  το  εξωτερικό.246 Προνομιακή μεταχείριση είχαν οι  τοπικές  βαμβακοβιομηχανίες,  στις  οποίες 

δόθηκε ατέλεια στην εισαγωγή πρώτων υλών.247 Η ελληνική κυβέρνηση επίσης κατήργησε τον φόρο 

εξαγωγής 1%, που υποβάλλονταν στα αγαθά και ίσχυε επί Τουρκοκρατίας.248 Όλα αυτά τα μέτρα 

αναζωογόνησαν  το  διαμετακομιστικό  εμπόριο  και  παρακίνησαν  τις  τράπεζες  να  χορηγήσουν 

μεγαλύτερης έκτασης δανείων για τις αποθήκες στις οποίες φυλάσσονταν τα εμπορεύματα. Το ύψος 

όμως των τόκων ήταν απαγορευτικό και έθεσε σημαντικούς φραγμούς στην εξέλιξη του μέτρου των 

«ελεύθερων ιδιωτικών αποθηκών».249

243  Χεκίμογλου, Ε., (1997), « Θεσσαλονίκη 1912-1940: Οικονομικές εξελίξεις» στο « Θεσσαλονίκη τοις αγαθοίς  
βασιλεύουσα», Χασιώτης, Ι., (επιμ), τ. Α’, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σ. 199

244  Δάγκας, Α., (1998), ο,π., σ.σ 120-124

245 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π., σ.5 και Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.17

246 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π., σ.5 και Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.126

247 «Εφελκύομεν δε την προσοχήν του Τελώνου Θεσσαλονίκης, επί της ατελούς εισαγωγής βάμβακος, διότι αυτή  
επιτρέπεται αποκλειστικώς εις τους διατηρούντας βαμβακοκλωστήρια και μόνον χάριν της βιομηχανίας αυτών» (Πρβλ. 
Ρακτιβάν, Κ., (1912), ο.π., σ.228)

248 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π., σ.5

249 Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ 127-128



  Οι επιπτώσεις των πολέμων δεν άφησαν στο απυρόβλητο τον πρωτογενή τομέα. Στην πόλη, ήδη 

από τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο είχαν σημειωθεί σοβαρά κρούσματα σιτοδείας, ενώ οι μουσουλμάνοι 

και οι Βούλγαροι καπνοκαλλιεργητές είδαν την σοδειά τους να μειώνεται το 1912 κατά 30, 24% σε 

σχέση με το 1910.250 Επιπλέον, η αγροτική γη προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων,  οι  οποίες  ήθελαν  να  εκμεταλλευτούν  την  ανάγκη  της  ελληνικής  κυβέρνησης  για 

ρευστότητα. Έτσι εκδήλωσαν την επιθυμία να πραγματοποιήσουν  μια σειρά από εγγειοβελτιωτικά 

μέτρα. Προκειμένου όμως να αποφευχθούν οι συνέπειες αυτού εγχειρήματος την τελευταία στιγμή η 

Εθνική Τράπεζα, μαζί με τους ομογενείς κατέθεσαν παρόμοιες αντιπροτάσεις.251

  Όσον αφορά την βιομηχανία, το ελληνικό κράτος με την απελευθέρωση της πόλης, επιχείρησε να 

συντάξει  μια  σχετική  έκθεση στην  οποία  καταγράφονταν όλες  οι  βιομηχανικές  μονάδες,  καθώς 

επίσης και ο τεχνικός εξοπλισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον, οι αρμόδιοι υπάλληλοι 

εστίασαν,  μεταξύ  άλλων,  στην  απογραφή  του  υπάρχοντος  εργατικού  δυναμικού  και  των 

ημερομισθίων,  που  ελάμβαναν.252 Στην  συνέχεια,  το  κράτος  προχώρησε  σε  μέτρα,  τα  οποία 

λειτούργησαν  ευεργετικά  για  την  τόνωση  της  μακεδονικής  βιομηχανίας,  όπως  την  ίδρυση  του 

Συνδέσμου Βιομηχάνων το 1914. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για 

την φορολογική και δασμολογική ενσωμάτωση των Νέων Χωρών. Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα 

νόμο απαλλάσσονταν από κάθε δασμολογική επιβάρυνση όλα τα προϊόντα από την Παλαιά Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα,  χορηγούσε  ατέλεια  στις  πρώτες  ύλες  και  σε  κάποια  εισαγόμενα  γεωργικά  και 

βιομηχανικά προϊόντα από την Μακεδονία στην υπόλοιπη Ελλάδα.253

  Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων επωφελήθηκε  ο επισιτιστικός κλάδος και ιδιαιτέρως 

η αλευροβιομηχανία, εξαιτίας της εγκατάστασης των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη. Επίσης 

σημειώθηκε  αύξηση  του  πληθυσμού  της  Θεσσαλονίκης,  λόγω  της  προσέλευσης  των  ομογενών 

προσφύγων από την Βουλγαρία και  την  Θράκη.254 Επομένως,  η  κάλυψη των διατροφικών τους 

αναγκών,  κρίνονταν κάτι παραπάνω από επιτακτική. Η κλωστοϋφαντουργία όμως, αντιμετώπισε 

σοβαρά προβλήματα και κάποιες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να παύσουν την λειτουργία τους, όπως 

η  «Ανώνυμη  Οθωμανική  Εταιρεία  Φεσιών»  και  η  Nouvelle Fillature.255 Η   διακοπή  των 

250 Δάγκας, Α., (1998), ο.π, σ.60

251 Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.17 και Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., 349

252  Ρακτιβάν, Κ., (1912), ο.π. σ.123

253 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π., σ.5

254  Υπουργείο Οικονομικών, (1916), «Έκθεσις περί των εν Μακεδονία προσφύγων», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σ.σ 
5-6 

255 Η Nouvelle Fillature  ιδρύθηκε από τον Αβράαμ Τόρρες το 1886 και υπήρξε η εξέλιξη του κλωστοϋφαντουργείου 
Τόρρες-Μισραχί και Σια(Πρβλ. Δάγκας, Α., (1998), ο.π σ.79)  και Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ.199



συγκοινωνιακών δικτύων εμπόδιζε την μεταφορά των προϊόντων στους τόπους κατανάλωσης, ενώ 

αδυνατούσαν  να  προμηθεύουν  με  πρώτες  ύλες  τις  βιομηχανίες  τους.256 Επιπλέον,  η  ελληνική 

κυβέρνηση είχε να επιλύσει και διάφορα άλλα δημοσιονομικά προβλήματα, που σχετίζονταν με την 

νομισματική ενσωμάτωση.  Μέχρι  το 1915 η δραχμή δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  ως μέσο 

συναλλαγής στα εδάφη που μόλις είχαν απελευθερωθεί, εξαιτίας των περιορισμών που είχε επιβάλει 

ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος.257

 Στο πολιτικό σκηνικό της χώρας η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα έκρυθμη. Η διαφωνία του βασιλιά 

Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου, για την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο 

πλευρό  της  Αντάντ  (Entente),  οδήγησε  το  1914  στον  εθνικό  διχασμό.  Το  1916,  ο  Βενιζέλος 

εγκαταστάθηκε  στη  Θεσσαλονίκη,  σχηματίζοντας  προσωρινή  κυβέρνηση,  μαζί  με  τον  ναύαρχο 

Κουντουριώτη  και  τον  στρατηγό  Δαγκλή.  Το  προηγούμενο  έτος  όμως  είχε  ήδη  προηγηθεί  η 

απόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και  μέχρι τις  αρχές του 

1916, αποβιβάστηκαν 125.000 Γάλλοι και 100.000 Βρετανοί στρατιώτες. Η παρουσία των δυνάμεων 

της Αντάτ προσέδωσε έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στην πόλη. Παράλληλα, στράφηκαν στην 

κατασκευή  πολλών  οχυρωματικών  έργων,  καθιστώντας  την  πόλη  ένα  μεγάλο  στρατόπεδο  και 

ορμητήριο των συμμαχικών στρατευμάτων προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.258

  Όλα  τα  σιδηροδρομικά  δίκτυα  κατά  την  διάρκεια  του  Πολέμου,  χρησιμοποιήθηκαν  από  τον 

ελληνικό και τον συμμαχικό στρατό για την μεταφορά εμπορευμάτων και στρατιωτικού δυναμικού. 

Ο  σιδηροδρομικός  σταθμός  που  συνέδεε  την  Θεσσαλονίκη  με  τα  Σκόπια  και  την  Μητροβίτσα 

απέκτησε  ιδιαίτερη  σημασία  την  συγκεκριμένη  περίοδο,  καθώς  διακινήθηκαν  χιλιάδες  τόνοι 

εμπορεύματος και πολεμικού υλικού.259Η παρουσία των Αγγλογάλλων, εμπόδισε την σιδηροδρομική 

εμπορική  κίνηση,  με  εξαίρεση την γραμμή Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου260,  η  οποία  παρουσίασε 

κάποια  κινητικότητα.261 Οι  Άγγλοι  το  1916  εγκατέστησαν ένα  σιδηροδρομικό  δίκτυο  κανονικού 

πλάτους (1,435μ), με το οποίο εξυπηρετούνταν καλύτερα οι στρατιωτικές βάσεις των συμμαχικών 

στρατευμάτων.262 Επίσης κατασκευάστηκαν και άλλα δίκτυα μικρότερου πλάτους (0,60 μ) από τον 

256 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.6

257  Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ.199 και Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ. 18

258  Βακαλόπουλος, Α., (1983), ο.π., σ.381

259 Γρηγορίου, Α., (2002), ο.π., σ.152

260  Το 1915 η συγκεκριμένη γραμμή ήταν σε ελληνικά χέρια,  αλλά με πρωτοβουλία του Γάλλου αρχιστράτηγου  
Σαράιγ,  το 1916 τελούσε υπό γαλλικής ιδιοκτησίας.(Πρβλ. Γρηγορίου, Α.,(2002), ο.π.,σ.157)

261 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.6

262 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.6 και Γρηγορίου, Α., (2002), ο.π., σ.168



Γάλλο Paul Decauville. Ο μικρός τους όγκος και η υψηλή μεταφορική τους ικανότητα καθιστούσαν 

γρηγορότερο και ασφαλέστερο τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων τους.263

Μέχρι  το  1918 η  μεγαλύτερη ποσότητα των  αγαθών του πρωτογενούς  τομέα προορίζονταν  για 

εξαγωγή. Οι εξαγωγές αγροτικών και ορυκτών προϊόντων από την περιοχή της Μακεδονίας το 1915 

υπολογίζονταν στα 12,4 εκατομμύρια δραχμές.264 Τα έσοδα του αγροτικού πληθυσμού στηρίζονταν 

κατά κύριο λόγο στην βαμβακοκαλλιέργεια και την καπνοκαλλιέργεια. Το βαμβάκι και ο καπνός 

ήταν δύο βασικά προϊόντα, τα οποία προμήθευαν την βιομηχανία με πρώτες ύλες.265 Στην πεδιάδα 

της Θεσσαλονίκης, οι παραγωγοί επιδίδονταν στη σιτοκαλλιέργεια και συγκεκριμένα στην ποικιλία 

του σκληρού σιταριού. Κάποια άλλα προϊόντα που παράγονταν στην περιοχή της Μακεδονίας ήταν 

τα  όρυζα,  μικρές  ποσότητες  οπωροκηπευτικών,  τα  όσπρια  και  κάποια  έλαια.266Επιπλέον,  η 

αμπελουργία,  δεν  ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη,  εξαιτίας  της  υψηλής  φορολογίας  και  της  συχνής 

«ασθενούς» σοδειάς. Έγιναν όμως κάποιες προσπάθειες να δοκιμαστούν εισαγόμενοι σπόροι από τις 

ΗΠΑ, με την συμβολή της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να βελτιωθεί η ποσότητα 

και η ποιότητα της παραγωγής.267 Στον πρωτογενή τομέα οι εξορυκτικές δραστηριότητες συνέχισαν 

να αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Στην περιοχή της Χαλκιδικής τα μεταλλεία σιδηροπυρίτη στον 

Ίσβορο  και  τα  μεταλλεία  λευκόλιθου  στη  Γερακινή  (ιδιοκτησίας  Αλλατίνι),  τροφοδοτούσαν  τα 

γαλλικά στρατιωτικά πλοία με μεταλλεύματα, που είχαν προορισμό τη Μασσαλία.268

  Πριν ακόμη λυθεί το θέμα της δραχμής ο μεγάλος αριθμός των συμμαχικών στρατευμάτων, που 

είχε  εγκατασταθεί  στη  Μακεδονία,  πυροδότησε  φαινόμενα  ανεξέλεγκτης  νομισματικής 

κυκλοφορίας.269 Η προσωρινή κυβέρνηση του Βενιζέλου, εγκλωβισμένη στα πολιτικά παιχνίδια της 

Αθήνας, εξασφάλισε την απαραίτητη επάρκεια σε χαρτονομίσματα, μόνο μετά την παρέμβαση των 

συμμαχικών δυνάμεων.270 Οι ανάγκες όμως ανεφοδιασμού των αγγλογαλλικών στρατευμάτων, ήταν 

263  Το  1916-1918  κατασκευάστηκαν  στη  Μακεδονία  πολλές  τέτοιες  γραμμές,   οι  οποίες  χρησίμευαν  για  την  
ασφαλέστερη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. (Πρβλ. Γρηγορίου, Α., (2002), ο.π., σ.170)

264  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.175

265  Δάγκας, Α. (1998), ο.π., σ.σ 176-177

266 Η παραγωγή  ελαίου  διακρίνονταν σε  δύο  κατηγορίες:  στο  ελαιόλαδο  και  το  σησαμέλαιο.  Το ελαιόλαδο ήταν 
ακριβότερο και χρησιμοποιούνταν, κυρίως από τον ελληνόφωνο πληθυσμό, ενώ το σησαμέλαιο, που βρισκόταν σε 
αφθονία, καταναλώνονταν από το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, λόγω της χαμηλής τιμής του.Το ελαιόλαδο 
πωλούνταν 1,5-2 δρχ/οκά και παράγονταν στην Χαλκιδική ή εισάγονταν από την Παλαια Ελλάδα. Το σησαμέλαιο 
κόστιζε 1-1,20 δρχ/οκά και συχνά νοθεύονταν με εισαγόμενο βαμβακέλαιο.(Πρβλ. Δεκάζος, Π., (1914« Αι γεωργικαί  
σχέσεις της Μακεδονίας», τ. Α’, εκδ. Τύποις Παρασκευά Λεώνη, Αθήνα,.,σ.σ 60-61)

267  Δεκάζος, Π., (1914), , σ.σ 58-59

268  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ182-183

269 Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π. σ.353 και Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ. 18

270  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π. σ.354



μεγάλες. Η αγορά της πόλης είχε κατακλυστεί σε τέτοιο βαθμό με τα νομίσματα των χωρών τους,  

ώστε  στην  πλειοψηφία  των  εμπορικών  συναλλαγών  κυριαρχούσε  αποκλειστικά  το  γαλλικό 

φράγκο.271

  Η απόβαση των αγγλογαλλικών συμμάχων αναζωογόνησε την καταναλωτική διάθεση της πόλης. Η 

αυξημένη ζήτηση σε είδη διατροφής, δημιούργησε έντονη εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή 

του  λιμανιού.  Οι  εισαγωγικές  όμως  δραστηριότητες,  αν  και  κινούνταν  σε  υψηλά  επίπεδα,  δεν 

αναπτύχτηκαν σε τέτοιο βαθμό, όπως θα συνέβαινε σε περιόδους ειρήνης. Τα μεγάλα ατμόπλοια 

είχαν  επιταχθεί  και  χρησιμοποιούνταν  μόνο  για  την  μεταφορά  πολεμικού  υλικού.272 Ένα  άλλο 

στοιχείο, που δυσχέραινε τις θαλάσσιες μεταφορές ήταν η υψηλή φορολογία που είχε επιβληθεί στα 

εισαγόμενα προϊόντα. Εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς(14%), τα αγαθά που έμπαιναν στο 

λιμάνι,  επιβαρύνονταν   με  ακόμη   έναν  δημοτικό  φόρο(1,5%).273 Οι  εμπορικές  συναλλαγές  σε 

γενικές  γραμμές  μειώθηκαν  δραματικά  κατά  την  διάρκεια  της  παραμονής  των  συμμαχικών 

στρατευμάτων. Οι εισαγωγικοί περιορισμοί που επέβαλαν οδήγησαν, σε σημαντικές ελλείψεις στα 

είδη πρώτης ανάγκης.  Το 1917 ανάγκασαν τον πληθυσμό να προμηθεύεται άλευρα και ψωμί μέσω 

δελτίων.274 Το 1918 η διανομή τροφίμων και καυσίμων μέσω δελτίου γενικεύτηκε, ενώ η εξαγωγική 

δραστηριότητα σταμάτησε.275 Μέχρι το τέλος της εμπόλεμης περιόδου, η διασυμμαχική επιτροπή 

επισιτισμού με έδρα την Αθήνα, ήλεγχε το 25% των προϊόντων και τροφίμων που διοχετεύονταν 

στην Θεσσαλονίκη.276

  Οι συνθήκες στον τομέα της βιομηχανίας δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, εξαιτίας της έλλειψης μέσων 

μεταφοράς, πρώτων υλών και καυσίμων.  Στον κλάδο όμως των ειδών διατροφής πολλά εργοστάσια 

αλλά και βιοτεχνικά εργαστήρια277 είχαν συνάψει συμφωνίες, κυρίως με την αγγλική επιμελητεία, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των στρατευμάτων τους.278  Μικρή ανάπτυξη σημείωσε 

271  Μέχρι το καλοκαίρι του 1917 είχαν διοχετευτεί στην αγορά περισσότερα από 100 εκατομμύρια φράγκα, ενώ σε όλη 
την διάρκεια του πολέμου ο συνολικός νομισματικός όγκος που είχε κατακλύσει την αγορά της πόλης ξεπερνούσε 
την αξία των εισαγωγών μέσω του λιμανιού.( Πρβλ. Χεκίμογλου, Ε.(1997), ο.π. σ.200)

272 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π., σ.6 και Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.131

273 Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.131

274 Εφημ Μακεδονία 1/11/1917, σ.1 Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π. σ.σ. 18-19

275 Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ.200 και Χεκίμογλου, Ε.-Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.19

276 Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ.200 και Μακεδονία, 13/11/1917, σ.1

277Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.6-7

278  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η συμφωνία που είχε συνάψει η « Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική 
Εταιρεία Θεσσαλονίκης» (Αλλατίνη) με την Αγγλική Επιμελητεία. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προέβλεπε  την 
κατασκευή ενός αρτοποιείου μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ώστε να καλύπτονται οι διατροφικές 
ανάγκες των συμμαχικών στρατευμάτων. ( Αρχείο «Αλλατίνη», ΦΑΚ 977) 



και  το  μικρεμπόριο,  με  την  δημιουργία  πολυάριθμων  εμπορικών  καταστημάτων,  εστιατορίων, 

ξενοδοχείων, αλλά και αποικιακών προϊόντων.279 Η αυξημένη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες 

από τους χιλιάδες στρατιώτες και η συρροή νέων κατοίκων από την υπόλοιπη Ελλάδα προκάλεσαν 

μια κατάσταση ευφορίας στην αγορά της πόλης.280 Η μεγάλη εισροή χρήματος κατά την διετία 1916-

1917 δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις συσσώρευσης κεφαλαίου.281 Επιπλέον, τα στρατιωτικά 

έργα  προσέφεραν  πολλές  θέσεις  εργασίας  και  τα  ημερομίσθια  κατά  το  διάστημα  1913-1917 

διπλασιάστηκαν.282Αυτή  όμως  η  σύντομη  περίοδος  ανάκαμψης  διεκόπη  από  την  καταστροφική 

πυρκαγιά του 1917.

  Η πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1917 από ένα προσφυγικό σπίτι της οδού Ολυμπιάδος 

πήρε ταχύτατες διαστάσεις.  Κατέστρεψε μια έκταση 1.000.000 τ.μ,  η οποία περιελάμβανε 9.500 

δημόσιες  και  ιδιωτικές  ιδιοκτησίες.283 Το  μέγεθος  των  ζημιών  υπολογίστηκε  στα  200.000.000 

δραχμές, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν ασφαλισμένα. Αυτό με την σειρά του πυροδότησε 

αλυσιδωτές αντιδράσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ το χτύπημα που δέχτηκε ο επιχειρηματικός 

κόσμος ήταν μεγάλο.284 Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της περισσότερα από 4.000 καμένα γραφεία 

και καταστήματα.285 Το σύνολο όμως των εργοστασίων διασώθηκε και συνέχισαν μετά την πυρκαγιά 

να λειτουργούν κανονικά, με εξαίρεση το υφαντουργείο Σάιας. 286Οι αρχές της πόλης, αδυνατούσαν 

να περιορίσουν την έκταση της πυρκαγιάς, λόγω της στενότητας των δρόμων και των καιρικών 

συνθηκών. Επιπλέον, η σχεδόν αποκλειστική εκμετάλλευση των υδραγωγείων από τα συμμαχικά 

στρατεύματα σε συνδυασμό με την γενικότερη έλλειψη νερού, καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολο το 

έργο της κατάσβεσης.287 Οι συμμαχικές δυνάμεις βλέποντας, ότι η φωτιά απειλούσε τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις τους, έσπευσαν να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο. 288

279 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7

280 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7 και Χεκίμογλου, Ε.-Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.19

281Μακέδα,  Α.,  (2002),  «Θεσσαλονίκη:  Μετά την πυρκαγιά του 1917» στο «Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου  
Ιστορίας Θεσσαλονίκης», τ. 6ος , εκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.263 και 
Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7

282  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π. σ.359

283  Μακέδα, Α., (2002),ο.π., σ.σ, 263-264

284  Μακέδα, Α., (2002),ο.π., σ.264 και Χεκίμογλου, Ε.-Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.21

285  Μαυρομάτης, Β., (1997), « Αύγουστος 1917: Η Θεσσαλονίκη στις φλόγες», Ελληνικό Πανόραμα, τ.7, Δεκέμβριος,  
σ.153

286 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7

287  Μακέδα, Α., (2002),ο.π., σ.264 και Μαυρομάτης, Β., (1997),ο.π., σ.σ.145-146

288 Σοβαρές ζημιές υπέστησαν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αγγλικής Επιμελητείας ( Πρβλ. Παπαγιαννόπουλος,  
Απ., (2009), ο.π., σ.352)



  Μετά το τέλος της πυρκαγιάς ο Βενιζέλος ανέλαβε την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της 

πόλης. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή από Έλληνες και Άγγλους επιστήμονες για την μελέτη του νέου 

πολεοδομικού σχεδίου, με επικεφαλής τον Γάλλο αρχιτέκτονα Έρνέστ Εμπράρ (Ε. Hebrard).289 Από 

οικονομικής απόψεως, οι συνέπειες της πυρκαγιάς αναμφίβολα επηρέασαν πολύ θετικά διάφορους 

τομείς.  Η ανοικοδόμηση της πόλης αναζωογόνησε τον κλάδο της βιομηχανίας των οικοδομικών 

υλικών και τα μηχανήματα κατασκευής εκσυγχρονίστηκαν, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.290 

Ένα όμως από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα ήταν η πτώση των τιμών της γης. Πριν την πυρκαγιά 

και  μετά  το  1915 παρατηρήθηκαν τεράστιες  αυξήσεις  στις  τιμές  των  ενοικίων και  στην  αγορά 

οικοπέδων.291 Με τα  μέτρα όμως  που πήρε η ελληνική  κυβέρνηση,  απαγορεύτηκε  οποιαδήποτε 

ανοικοδόμηση ή επιδιόρθωση κτιρίων στην πυρίκαυστη ζώνη, παγώνοντας για πέντε χρόνια περίπου 

οποιαδήποτε  αγοραπωλησία.  Όταν  εφαρμόστηκαν  οι  μελέτες  του  σχεδίου  και  τα  οικόπεδα 

δημοπρατήθηκαν, οι τιμές επανήλθαν σε λογικά επίπεδα.292

  Το κράτος σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πυρκαγιά, πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες για 

την στήριξη της  βιομηχανίας.  Το Υπουργείο Υποσιτισμού έδωσε την άδεια για την παροχή του 

απαραίτητου  εξοπλισμού  στις  βιοτεχνίες  της  πόλης.  Μετά  το  τέλος  του  Πολέμου  άρχισαν  να 

φαίνονται  τα  πρώτα  σημάδια  ανάκαμψης,  με  την  εφαρμογή  προστατευτικής  νομοθεσίας  για 

επενδύσεις σε βιομηχανίες πρώτων υλών.293 Με την αναχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων πολλοί 

επιχειρηματίες  έσπευσαν  να  εκμεταλλευτούν  τον  στρατιωτικό  και  μηχανικό  εξοπλισμό,  καθώς 

επίσης  και  τις  εγκαταστάσεις  που  χρησιμοποιούσαν.  Μια  αξιόλογη  προσπάθεια  από  Έλληνες 

επιχειρηματίες,  πραγματοποιήθηκε  το  1919  με  την  ίδρυση   της  «Γαλλοελληνικής  Εταιρεία 

Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».294 Επίσης πολλοί επιχειρηματίες με καταγωγή από την Νάουσα και 

την Νότια Ελλάδα, ανέλαβαν τις επιχειρήσεις, που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους ή προχώρησαν 

σε νέες επενδύσεις.  Ωστόσο αυτό που παρατηρείται στις εβραϊκό στοιχείο της πόλης, λόγω του 

μεγάλου κύματος μετανάστευσης μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ήταν ότι πολλές επιχειρήσεις 

είτε συγχωνεύτηκαν, είτε εξαγοράστηκαν από Έλληνες ή ξένους επιχειρηματίες.295 Χαρακτηριστικό 

289 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7 και Μαυρομάτης, Β., (1997), ο.π., σ.153-154

290 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7

291 Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.361-363

292 Μαυρομάτης, Β.,  (1997),  ο.π.,  σ.153 και Χεκίμογλου, Ε., (1996),  ο.π.,  σ.  363 και Χεκίμογλου, Ε.,  -Ρούπα, Ε.,  
(2004), ο.π σ.20

293  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ 210-211

294 Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π σ.σ. 20-21

295  Μακέδα, Α., (2002),ο.π., σ.270 και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.13



παράδειγμα  ήταν  τα  ορυχεία  της  Γερακινής,  τα  οποία  το  1921  εξαγοράστηκαν  από  την 

Αγγλοελληνική Εταιρεία Λευκόλιθου (Anglo-GreekMagnesiteCo. Ltd)296

  Η τελευταία περίοδος του Μεσοπολέμου για την Θεσσαλονίκη εγκαινιάστηκε με ένα τεράστιο 

κύμα μεταναστών, που κατέκλυσε την πόλη. Την περίοδο 1920-1921 οι πρώτοι πρόσφυγες που είχαν 

καταφτάσει  στην  συμπρωτεύουσα  υπολογίζονταν  περίπου  στους  20.000  και  οι  περισσότεροι 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Καλαμαριάς. Προέρχονταν από την περιοχή του Καυκάσου, της 

Μικράς Ασίας  και  την  Βουλγαρίας  μετά  την συνθήκη του Νειγί  (1919),  μέσω την εθελοντικής 

ανταλλαγής πληθυσμών. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή το ιλιγγιώδες προσφυγικό ρεύμα των 

130.000 χιλιάδων ομογενών δημιούργησε μια χαοτική κατάσταση στην Θεσσαλονίκη.297 Ωστόσο με 

την  αποχώρηση  των  εναπομείναντων  μουσουλμάνων  και  την  σταδιακή  ενσωμάτωση  των 

προσφύγων στην νέα τους πραγματικότητα, άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες θετικές εξελίξεις σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας.

  Στον πρωτογενή τομέα, η απουσία των μουσουλμάνων από την ύπαιθρο της Μακεδονίας, είχε ως 

συνέπεια να μείνουν ακαλλιέργητες πολλές εκτάσεις γης. Με την άφιξη των προσφύγων, οι πρώτες 

ύλες  που διοχέτευαν την παραγωγή τους  στην βιομηχανία,  όπως το βαμβάκι,  δεν απέδωσαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.  Μόνο το 1/3 από την εγχώρια  παραγωγή κάλυπτε  τις  ανάγκες  της 

κλωστοϋφαντουργίας298. Το 1922 η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταφύγει σε τεράστιες ποσότητες 

εισαγωγής  ειδών  διατροφής.  Η  συνολική  εισαγωγή  σίτου  για  την  Ελλάδα  έφτανε  περίπου  τα 

110.000.000 χιλιογραμμάρια, ενώ το 30% αυτής της ποσότητας προορίζονταν για την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης.299 Από το 1924 όμως η κατάσταση άρχισε σταδιακά να δείχνει σημάδια βελτίωσης. 

Οι πολιτικές ενθάρρυνσης του κράτους σε συνδυασμό με την εργατικότητα, που υπέδειξε το σύνολο 

σχεδόν  του  προσφυγικού  πληθυσμού,  απογείωσαν την  αγροτική  παραγωγή.  Η ενασχόληση των 

αγροτών στράφηκε κυρίως προς τις βιομηχανικές καλλιέργειες, με τον καπνό να προτιμάται έναντι  

των άλλων.300 Μέσα σε διάστημα πέντε  ετών οι  καπνοφυτείες  διπλασιάστηκαν και  ως  το  1930 

επενδύθηκαν στην Μακεδονία 1,1 δισεκατομμύρια δραχμές στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, προς 

όφελος  των  προσφύγων.  Γι’ αυτό  τον  λόγο  η  Θεσσαλονίκη  αποτελούσε  μια  περιοχή  μείζονος 

σημασίας, για την αγροτική  οικονομία της χώρας.301

296  Αρχείο Αλλατίνη (ΦΑΚ 965)

297  Παπαγιαννόπουλος, Α.,(2009), ο.π., σ.444 και Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ.σ 202-203

298  Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989), ο.π,σ.14

299  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ 183-185 

300  Πελαγίδης, Ε., (2009), ο.π.σ.120

301  Δάγκας, Α., (1998), ο.π.,σ.186



  Η συνεισφορά των νέων πληθυσμών στην ανάπτυξη του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου 

ήταν  ανεκτίμητη.  Το  κράτος  μεταξύ  πολλών  άλλων  μέτρων  που  πάρθηκαν,  μερίμνησε  για  την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση, χορηγώντας τους δάνεια για την δημιουργία επιχειρήσεων. Οι 

κλάδοι με τους οποίους ασχολήθηκαν ήταν η ταπητουργία, η υφαντουργία και η κεραμοποιία.302 Το 

1922 η Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 121 από τις 151 βιομηχανικές μονάδες της Κ. Μακεδονίας. Σ’ 

αυτές  περιλαμβάνονταν μεταξύ  άλλων η μεταλλουργία,  πολυάριθμα μηχανουργεία,  εργοστάσια 

χημικής  βιομηχανίας,  βυρσοδεψεία  κ.α.303 Από  τους  σημαντικότερους  όμως  κλάδους  ήταν   ο 

επισιτιστικός, η κλωστοϋφαντουργία και  η καπνοβιομηχανία. 

  Στον κλάδο των ειδών διατροφής συνολικά λειτούργησαν 59 εργοστάσια την δεκαετία του 1920. 

Τα  πρωτεία  όμως  είχε  η  αλευροβιομηχανία  «Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία 

Θεσσαλονίκης» (Αλλατίνη), η οποία μέχρι το 1924, δεν αντιμετώπισε κανέναν ανταγωνισμό. Το 

επόμενο όμως χρονικό διάστημα, ανεγέρθηκαν ακόμη τέσσερις, από Έλληνες επιχειρηματίες. Οι 

υπόλοιπες  μονάδες  του  επισιτιστικού  κλάδου  αφορούσαν  την  παραγωγή  ζυμαρικών,  οίνου, 

κονσερβών,  ζαχαροπλαστικής  και  πάγου.304 Ο  τομέας  της  κλωστοϋφαντουργίας  και  της 

επεξεργασίας καπνών απασχολούσε το 19,5% και το 27,5% αντίστοιχα του εργατικού δυναμικού της 

πόλης. Την δεκαετία του 1920 υπήρχαν 52 υφαντουργικές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν 

στην  επεξεργασία  νήματος,  ερίου,  μεταξιού  κ.α.  Επίσης  κάποιες  εξ’ αυτών  επιδίδονταν  στην 

κατασκευή καπέλων(πιλοποιεία) και  ειδών μόδας.  Η ταπητουργία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα με την 

έλευση  των  προσφύγων,  διότι  μετέφεραν  την  εμπειρία  και  την  χρήση  νέων  τεχνοτροπιών, 

συνεχίζοντας την παράδοση που είχαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.305 Η καπνοβιομηχανία στην 

Μακεδονία μέχρι το τέλος του Πολέμου κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας της βουλγαρικής 

κατοχής  των καπνοπαραγωγών περιοχών.  Στις  αρχές  όμως της  δεκαετίας  του 1930 σημειώθηκε 

μεγάλη άνθηση του κλάδου αυτού στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν δώδεκα βιομηχανίες τσιγάρων και 

τέσσερα μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας καπνού.306 Ο ανταγωνισμός όμως αυτών των δύο, στο 

τέλος του Μεσοπολέμου, οδήγησε στον συγκεντρωτισμό του κλάδου από μεγαλύτερες εταιρείες. Οι 

302 Μέσα  σε  μια  δεκαετία  από  την  εγκατάσταση  των  προσφύγων  ο  αριθμός  των  βιοτεχνιών  και  βιομηχανιών  
διπλασιάστηκε, ενώ οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 175%.(Πρβλ. Κολωνάς, Β., -Τραγανού-
Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.7 

303 Κολώνας,  Β.,  -Τραγανού-Δεληγιάννη,  Ο.,  (1989),  ο.π,σ.13  και  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας,  (1925),  «  Η 
Ελληνική Βιομηχανία: Μετά Καταλόγου διευθύνσεων των κυριότερων εργοαστασίων υπό Κ. Αργυρού και Ν. Μικελή» 
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σ.σ. 7-68

304  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ. 238-239 και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ. 13

305  Μέχρι το 1923 η παραγωγή τάπητος ήταν ελάχιστη αλλά μέσα σε 2 χρόνια η παραγωγή ταπήτων έφτασε  σε εθνικό  
επίπεδο τα 60.000 τ.μ (Πρβλ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, (1925), ο.π., σ.σ 23-24)

306  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.σ 273-275 και Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π., σ.70



βιομηχανίες-  κολοσσοί,  όπως  ο  Παπαστράτος  και  ο  Καραβασίλης,  εγκατέλειψαν  την  πόλη  και 

μεταφέρθηκαν στην Αθήνα.307

 Η τελευταία δεκαετία του Μεσοπολέμου στιγματίστηκε από νέες οικονομικές πολιτικές έντονου 

κρατικού παρεμβατισμού και την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η κρίση του 1929 επηρέασε κυρίως 

τον  αγροτικό  τομέα,  αλλά δεν  άφησε  αλώβητο τον  βιομηχανικό  κλάδο.  Ωστόσο όταν  η  ύφεση 

παρήλθε και ανέκαμψε η οικονομία,  οι  βιομηχανικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης σημείωσαν 

πρόοδο. Μέχρι την έναρξη του νέου Παγκόσμιου Πολέμου η Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε το σύνολο 

της  βιομηχανική  παραγωγής  της  περιφέρειας  της,  αλλά  σαφώς  υστερούσε  σε  σχέση  με  τα 

οικονομικά μεγέθη του κέντρου.308

  Η μεγάλη προσφορά σε φθηνά εργατικά χέρια και η υποστηρικτική διάθεση του κράτους μέσω 

μιας σειράς νομοθετημάτων, οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυξη όλων των βιομηχανικών κλάδων. 

Γι’  αυτό  δικαίως  η  περίοδος  1923-1940  θεωρήθηκε,  ως  σταθμός  για  την  εκβιομηχάνιση  της 

Θεσσαλονίκης. Επίσης καθοριστικής σημασίας για την στήριξη της βιομηχανικής δραστηριότητας 

υπήρξε και η ίδρυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου το 1918. Στο ΕΒΕΘ αρχικά 

λειτουργούσαν  4  τμήματα:  εμπορικό,  βιομηχανικό,  τραπεζιτικό,  βιοτεχνικό.  Το  τελευταίο 

αποχώρησε το 1925 και ιδρύθηκε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Με την έναρξη 

της  λειτουργίας  του  προώθησε  σημαντικά  θέματα  για  την  οικονομική  ζωή  της  πόλης,  όπως  η 

Διεθνής Έκθεση, η Ελεύθερη Ζώνη, η ίδρυση Χρηματιστηρίου, η επέκταση του σιδηροδρομικού 

δικτύου κ.α. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι με την συμβολή του ΕΒΕΘ πραγματοποιήθηκε το 1932 

η πρώτη κινητή έκθεση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.309

  Σημαντικός σταθμός για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στάθηκε η «Διεθνής Εμπορική και 

Βιομηχανική  Έκθεση  της  Θεσσαλονίκης»  το  1926.  Τα  πρώτα  χρόνια  της  ίδρυσης  της  είχε 

περισσότερο  γεωργικό  και  βιοτεχνικό  χαρακτήρα,  αλλά  στη  συνέχεια  χαρακτηρίστηκε,  ως  ο 

μεγαλύτερος θεσμός διαφήμισης και προβολής της ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα, η Έκθεση 

έδωσε την ευκαιρία να  προβληθούν νέες  τεχνολογίες  από το  εξωτερικό και  να  αναπτυχθούν οι 

διαβαλκανικές σχέσεις.310 Εξίσου σημαντική στιγμή για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών 

αποτέλεσε η «  Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης».  Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε  πολύ φιλόδοξα ο 

Υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Κοφινάς το 1914, αλλά λόγω του Πολέμου ματαιώθηκε. Ο νόμος 

τέθηκε  σε  εφαρμογή  με  καθυστέρηση  μιας  δεκαετίας  και  τα  εγκαίνια,  αυτού  του  μεγαλόπνοου 

307  Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π., σ.70

308  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.238 και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),σ.8

309 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),σ.10 και Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π. σ.34

310 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.11 και Γεωργούλης, Π., (1985),ο.π.,σ.31 και Χεκίμογλου, Ε.,-
Ρούπα., Ε., (2004), ο.π.σ.31



σχεδίου  πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 1925.311 Ο σκοπός της ίδρυσης της ήταν η αύξηση 

και η διασφάλιση του διαμετακομιστικού εμπορίου, μέσω της ατέλειας, που θα απολάμβαναν τα 

αποθηκευμένα εμπορεύματα.  Η χορήγηση δανείου, ύψους 10 εκ δραχμών από την Εθνική Τράπεζα, 

αξιοποιήθηκε  για  την  εκτέλεση  των  πρώτων  έργων  και  μέσα  στα  επόμενα  2  χρόνια, 

πραγματοποιήθηκαν  σημαντικές  παρεμβάσεις  για  την  αναβάθμιση  και  τον  εκσυγχρονισμό  του 

περιβάλλοντος χώρου και των εγκαταστάσεων. Η συνολική έκταση της Ε.Ζ.Θ ήταν  στα 250.000 τ.μ 

και  λίγα  χρόνια  αργότερα  στην  ίδια  περιοχή  ιδρύθηκε  η  Ελεύθερη  Γιουγκοσλαβική  Ζώνη.  Τα 

αποτελέσματα, που κατέγραψε η εμπορική κίνηση, από τα πρώτα κιόλας χρόνια ίδρυσης της Ε.Ζ.Θ, 

ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.312

Ο  τομέας  της  ενέργειας  που  τροφοδότησε  τις  επιχειρήσεις,  τα  νοικοκυριά  περιελάμβανε  τρία 

εργοστάσια κοινής ωφέλειας: φωταερίου, ηλεκτρισμού και ύδρευσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1910 η γαλλική εταιρεία, που είχε αναλάβει την παροχή φωταερίου από το 1890 σταμάτησε την 

λειτουργία  της  και  η  εταιρεία  πέρασε  στην  «Εταιρεία  Τροχιοδρόμων  και  Ηλεκτρισμού».  Οι 

αρμοδιότητες της περιορίστηκαν στην παροχή φωταερίου για οικιακή χρήση.313 Ωστόσο, μετά την 

πυρκαγιά  του  1917,  η  επιχείρηση  καταστράφηκε  ολοσχερώς.  Η  βελγική  «Ηλεκτρική  Εταιρεία 

Θεσσαλονίκης», που είχε αναλάβει επί τουρκοκρατίας την παραγωγή ενέργειας, τον Απρίλιο του 

1912 υπέγραψε νέα σύμβαση.314 Οι ανάγκες ηλεκτροδότησης της Θεσσαλονίκης καλύπτονταν από 

δύο εργοστάσια  ισχύος 4000 και 2600 ίππων, με 50 εργάτες το καθένα.315

  Μετά την πυρκαγιά δημιουργήθηκε νέο δίκτυο και οι ξύλινες κολώνες αντικαταστάθηκαν από 

μεταλλικές.316 Το 1919 η εταιρεία  επιτάχθηκε από το  κράτος,  εξαιτίας   των προβλημάτων,  που 

προέκυψαν  από  τις  συνεχόμενες  βλάβες  και  διακοπές  ρεύματος.  Λόγω  της  συμπίεσης  των 

πληθυσμών το  1922 η  εταιρεία  δεν  κατόρθωσε να  ανταποκριθεί  στις  αυξανόμενες  ανάγκες  της 

πόλης  και  ο  δήμος  αναγκάστηκε  σε  κάποιες  γειτονιές  να  τοποθετήσει  πετρελαιολυχνίες.317 Η 

«Εταιρεία Υδάτων Θεσσαλονίκης», βελγικών συμφερόντων, συνέχισε την υδροδότηση της πόλης 

και  μετά  από  την  απελευθέρωση  της.  Το  1917  ένα  μεγάλο  μέρος  του  δικτύου  ύδρευσης 

311  Εφημ. Μακεδονία 18-19/10/1925  και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δελιγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.12

312 Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.12 και Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π. σ.32

313  Γεωργούλης, Π., (1989), ο.π., σ.17

314  Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις αρχές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η «Αλλατίνη» ( «Ανώνυμος Βιομηχανική 
και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης) είχε συμφωνήσει με την Ηλεκτρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης ( η επίσημη 
επωνυμία: «Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης») να της παραχωρηθεί έναντι ενοικίου ένας 
ηλεκτροκινητήρας, για την κάλυψη  των ήδη αυξημένων αναγκών της. ( Αρχείο Αλλατίνι: ΦΑΚ 1019)

315 Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π. σ.15 και Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.47

316 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.47

317 Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π. σ.15 και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.47



καταστράφηκε  εντελώς,  ενώ  η  έλευση  των  προσφύγων  έκρινε  απαραίτητο  την  επέκταση  του 

δικτύου υδροδότησης. Για τον λόγο αυτό χτίστηκε ένα υδραγωγείο στην περιοχή της Καλλιθέας. Το 

1935  η  εταιρεία  παραχώρησε  τα  δικαιώματά  της  στην  «Energie Industrielle»  ,  γαλλικών 

συμφερόντων και κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων το 1939, περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο.318

 β)Κοινωνία

 Μετά την απελευθέρωση  οι νέες αρχές αντιμετώπισαν με σεβασμό τον πολυεθνικό χαρακτήρα της 

Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν διαβεβαίωσε σε όλες τις  κοινότητες, ότι η νέα διοίκηση 

θα βασίζονταν στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης  και της ισότητας όλων των «διαβιούντων 

λαών».319 Το 1913 διεξήχθη η πρώτη επίσημη απογραφή όλων των κατοίκων, σε συνεργασία με 

τοπικούς  φορείς  της  κάθε  εθνοθρησκευτικής  κοινότητας.  Οι  απογραφείς  κατέγραφαν  την 

επαγγελματική  κατάσταση,  τον  αριθμό  μελών  της  οικογένειας,  το  θρήσκευμα  και  την  γλώσσα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής η εθνολογική σύνθεση του πολιτισμού είχε ως εξής: 

Στο  σύνολο των 157.889 κατοίκων αντιστοιχούσαν:  39.956 Έλληνες,  45.867 Οθωμανοί,  61.439 

Ισραηλίτες, 6.263 Βούλγαροι και 4.364 άλλων εθνικοτήτων.320

 Η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών, έναντι των άλλων πληθυσμών διέπονταν από ένα πολιτισμό 

και  σεβασμό  προς  την  πολυεθνική  διαφορετικότητα,  που  είχαν  να  αντιμετωπίσουν.  Επιπλέον, 

κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να εναρμονίσουν 

318 Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π. σ.18 και Κολωνάς, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),ο.π.σ.48

319 Ρακτιβάν, Κ.(1912-1913), ο.π. σ.σ 97-98

320 Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.σ 333-334 και Πετρίδης, Π., (1997), ο.π σ.183



τις σχέσεις τους με τις δύο κυρίαρχες θρησκευτικές κοινότητες. Περίπου 30.000 Τούρκοι παρέμειναν 

στην πόλη, ενώ οι εύποροι μουσουλμάνοι  και οι  δημόσιοι υπάλληλοι κατευθύνθηκαν προς την 

Κωνσταντινούπολη και την Μ. Ασία.321 Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον προκάλεσε η επίδραση που είχε 

στην Εβραϊκή κοινότητα η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στον εθνικό κορμό. 

   Οι Εβραίοι αποτέλεσαν τους κύριους  εκπρόσωπους όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

πόλης  κατά την διάρκεια  της  τουρκοκρατίας.  Πλέον  όμως   φοβόντουσαν,  ότι  η  νέα  «κατοχική 

δύναμη»322 θα  υποβάθμιζε  την  παρουσία  τους  και  θα  τους  απέκοπτε  από  τις  εμπορικές  και 

επιχειρηματικές  δυνατότητες,  που  είχαν  με  το  παλαιό  καθεστώς.  Επιπρόσθετα,  οι  Τούρκοι 

χρωστούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά στους Εβραίους επιχειρηματίες και με τον φόβο, ότι θα έμεναν 

ανεξόφλητα,  αντιμετώπισαν  την  ελληνική  παρουσία  με  διστακτικότητα.323 Ωστόσο,  το  ελληνικό 

κράτος επιζητούσε διακαώς την στήριξη της εβραϊκής κοινότητας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε 

από  τις  πολυάριθμες  υποστηρικτικές  δηλώσεις  του  Γεώργιου  Κοφινά,  προς  τον  ελληνικό  και 

ευρωπαϊκό τύπο.324 Επιπλέον, και ο ίδιος ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε την ιδιαιτερότητα του εβραϊκού 

στοιχείου, γι΄ αυτό και προχώρησε στην θέσπιση μιας σειράς από προνόμια, που προάσπισαν μεταξύ 

άλλων, τα πολιτικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα. Τα μέτρα αυτά επίσης εξασφάλισαν και την 

χορήγηση  ειδικού  κρατικού  επιδόματος,  για  την  ενίσχυση  των  κοινοτήτων  και  των  συλλόγων 

τους.325

  Το 1914 προκλήθηκε ένα ισχυρό προσφυγικό ρεύμα από την Τουρκία και την Βουλγαρία,  ως 

απόρροια  των  Βαλκανικών  Πολέμων.  Να  σημειωθεί,  ότι  μετά  τον  ελληνοβουλγαρικό  πόλεμο 

συστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ειδική επιτροπή για την εγκατάσταση των προσφύγων. Ελήφθησαν 

άμεσα μέτρα για την αγροτική τους αποκατάσταση, την κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών, 

ενώ παράλληλα παρείχαν και ένα μικρό χρηματικό βοήθημα.326 Η μετανάστευση των ομογενών από 

τις όμορες χώρες, προκάλεσε μέσα σε δύο χρόνια αύξηση του πληθυσμού της τάξεως του 5% σε 

σχέση με την απογραφή του 1913. Επιπλέον, η συνεισφορά των νέων κατοίκων εντοπίστηκε και 

στην  ριζική  αλλαγή  της  εθνολογικής  σύνθεσης  της  πόλης.  Έτσι  το  1916  το  ελληνικό  στοιχείο 

321  Βακαλόπουλος, Απ., (1983), σ. 376-377 και Γερολύμπου,-Καραδήμου(2003), ο.π.,σ. 147

322  Ως ξένη κατοχική δύναμη αποκαλούσαν το νέο ελληνικό καθεστώς οι εβραϊκές σοσιαλιστικές οργανώσεις.(Πρβλ 
Μόλχο, Ρ., (1986), «Η εβραική κοινότητα Θεσσαλονίκης και η ένταξη της στο νέο ελληνικό κράτος», Πρακτικά  
Συμποσίου: Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912-Δήμος Θεσσαλονπίκης, 1-3 Νοεμβρίου 1985, Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, σ.288)

323  Μόλχο, Ρ., (1986), ο.π 287-288

324  Χεκίμογλου, Ε., (1996), ο.π., σ.340 και Μόλχο, Ρ., (1986), ο.π., σ.σ 290-291 και Μόλχο, Ρ., (2006), ο.π, σ.σ 256-257

325  Μόλχο, Ρ., (1986), ο.π, σ.291

326  Υπουργείο Οικονομικών,(1916), «Έκθεσις περί των εν Μακεδονία προσφύγων»,Εθνικό Τυπογραφείο,Αθήνα, σ.σ 5-
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αυξήθηκε  κατά  70%,  οι  Εβραίοι  παρέμειναν  περίπου  στα  ίδια  επίπεδα,  ενώ  το  1/3  των 

μουσουλμάνων είχε εγκαταλείψει την πόλη.327

 Ένα  χρόνο  αργότερα  η  πυρκαγιά,  που  ξέσπασε  κατέκαυσε  120  εκτάρια  γης,  καταστρέφοντας 

ουσιαστικά το πιο πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης.  Συγχρόνως, εξάλειψε κάθε στοιχείο της 

πόλης, που έφερνε μνήμες από το παλαιό οθωμανικό παρελθόν της.328 Από τον συνολικό πληθυσμό 

των  278.749  κατοίκων  της  πόλης,  οι  70.000  περίπου  έμειναν  άστεγοι.  Η  ισραηλιτική  όμως 

κοινότητα  δέχτηκε  το  μεγαλύτερο  πλήγμα.  Έμειναν  άστεγοι  50.000  άνθρωποι,  ενώ  υπέστησαν 

σοβαρές ζημιές πολλές συναγωγές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.329

  Η  κυβέρνηση  αντέδρασε  έγκαιρα  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  ανέλαβε  την  σύσταση 

Διεύθυνσης  Θυμάτων  Πυρκαγιάς.  Οργανώθηκαν  πρόχειροι  καταυλισμοί  και  συσσίτια  με  την 

βοήθεια των εκπροσώπων της κάθε θρησκευτικής κοινότητας.330 Η κυβέρνηση διέθεσε το πόσο των 

2.800.000 δραχμών για την στέγαση των πυροπαθών, κατασκευάζοντας πέτρινες οικίες, στις οποίες 

εγκαταστάθηκαν  3500  οικογένειες.  Σημαντική  επίσης  ήταν  η  συνεισφορά  των  συμμαχικών 

δυνάμεων  για  την  ιατρική  περίθαλψη  των  προσφύγων,  φοβούμενοι  ότι  μια  πιθανή  εξάπλωση 

επιδημίας θα έπληττε τα στρατεύματα τους.331

   Η ανοικοδόμηση της πόλης μετά την πυρκαγιά δόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή Σχεδιασμού με 

επικεφαλής τον Έρνεστ Εμπράρ. Ο πολεοδομικός ανασχηματισμός της Θεσσαλονίκης βασίστηκε 

στις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Το νέο σχέδιο αποδέσμευσε πλήρως  τις αναχρονιστικές μνήμες του 

πρόσφατου  παρελθόντος  της,  εισάγοντας  νέες  ιδέες  όπως  ένα  καλά  δομημένο  και  λειτουργικό 

κέντρο. Παράλληλα, προέβλεπε χώρους πρασίνου και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην 

περιοχή του λιμανιού. Το πιο σημαντικό ίσως, που περιείχε το σχέδιο ήταν η ίδρυση της πρώτης 

πανεπιστημιούπολης στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημίου, 

είχε ήδη τεθεί από τον Βενιζέλο μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά η Μικρασιατική 

καταστροφή ανέβαλε τα  σχέδια  του,  τα  οποία  πραγματοποιήθηκαν το  1926 με  την  ίδρυση του 

πρώτου τμήματος της Φιλοσοφικής, στη βίλα Αλλατίνι.332

327  Γερολύμπου-Καραδήμου, Α., (2003), ο.π.σ. 149

328  Γερολύμπου-Καραδήμου, Α., (1997), ο.π., σ. 96

329  Μακέδα, Κ.,(2002), ο.π., σ.265 και Μόλχο, Ρ., (2006), ο.π., σ.134

330  Μακέδα, Κ.,(2002), ο.π., σ.265 και Μαυρομάτης, Β., (1997), ο.π., σ.153

331  Μακέδα, Κ., (2002), ο.π., σ.σ 267-270 και Παπαγιαννόπουλος, Απ., ο.π., σ. 235

332 Βιτοπούλου, Α.,-Γερολύμπου-Καραδήμου, Α., (2002), « Ο σχεδιασμός της πανεπιστιμιούπολης της Θεσσαλονίκης: 
Η σημασία ενός μακρόπονου σχεδιασμού» στο Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, τ. 6ος , 
εκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης-Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ 273-280και Γερολύμπου-Καραδήμου, 
Α.(1997), ο.π., σ.σ 96-97



  Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης η Ελλάδα δέχθηκε 1.500.000 πρόσφυγες από την Μ. 

Ασία,  ενώ  είχε  δεχθεί  ήδη  ένα  συνεχές  κύμα  από  το  1914.  Οι  περισσότεροι  εξ’  αυτών 

κατευθύνθηκαν στην Μακεδονία και φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σεπτέμβριο του 1922 μέχρι 

τον Ιανουάριο του επόμενου έτους η πόλη υποδέχτηκε 130.000 πρόσφυγες.333 Αν  και ήταν τελείως 

ανέτοιμες οι αρχές, γι’ αυτό το πληθυσμιακό «τσουνάμι» ο επισιτισμός μερίμνησε για την κάλυψη 

των διατροφικών τους αναγκών, με την διανομή αλεύρων και άρτου.334 Παρόλο που παρατηρήθηκε 

μεγάλη συμπίεση των πληθυσμών, οι θετικές συνέπειες της εγκατάστασης τους δεν άργησαν να 

φανούν. Σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού, μεταμορφώνοντας ριζικά την εσωτερική γεωγραφία 

της πόλης  με την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.

   Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 από τους 244.680 Θεσσαλονικείς οι μισοί σχεδόν ήταν 

πρόσφυγες, οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.335 Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στηρίχτηκε στα φθηνά εργατικά 

χέρια  των  προσφύγων  και  κυρίως  στην  ακόμη  πιο  φθηνή,  γυναικεία  και  παιδική,  εργασία.  Το 

Εργατικό  Κέντρο  Θεσσαλονίκης,(1918)  αποτέλεσε  τον  κύριο  εκπρόσωπο  υπεράσπισης  του 

πολύπαθου εργατικού κινήματος. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, η εκτεταμένη δυσαρέσκεια, που 

προκλήθηκε  από  την  έλευση  των  προσφύγων  και  οι  άθλιες  εργασιακές  σχέσεις,  οδήγησαν  το 

εργατικό  κίνημα  στη  Θεσσαλονίκη-η  αρχή  είχε  γίνει  από  την  Καβάλα-  σε  μαζικές  απεργιακές 

κινητοποιήσεις. Η αιματηρή καταστολή των εκδηλώσεων, έδωσαν την  αφορμή για τη βίαιη επιβολή 

φασιστικών καθεστώτων.336

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΖΩΗ  ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΜΙΣΟ  ΤΟΥ  20ΟΥ 

ΑΙΩΝΑ

Στο  πρώτο  μισό  του  20ου αιώνα  στη  Θεσσαλονίκη,  υπήρχαν  πολυάριθμες   επιχειρήσεις,  που 

δραστηριοποιήθηκαν στο δευτερογενή τομέα παραγωγής. Οι κυριότεροι κλάδοι, που αναπτύχθηκαν 

333  Χεκίμογλου, Ε., (1997), ο.π., σ 202 

334  Στο αρχείο της εταιρείας υπάρχουν αποδείξεις και σχετική αλληλογραφία με την επιτροπή επισιτισμού. Η Εθνική 
Τράπεζα λειτουργούσε ως μεσολαβητής, παρέχοντας σιτηρά τα οποία παραδίδονταν στην «Αλλατίνη» για να τα 
αλέσει.  Στη συνέχεια  η  επιχείρηση κατέθετε  το αντίστοιχο  χρηματικό  ποσό στην τράπεζα,  για  λογαριασμό της  
Επιτροπής Επισιτισμού. (Αρχείο «Αλλατίνη» ΦΑΚ.976)

335  Πετρίδης, Π., (1997), ο.π. σ.σ 190-191

336 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),σ.15



ήταν:  ειδών διατροφής-ποτών,  κλωστοϋφαντουργίας,  βυρσοδεψίας,  οικοδομικών υλικών,  καπνού 

και  χαρτιού- εκτύπωσης. Η βιομηχανική παραγωγή της πόλης εξυπηρετούσε κυρίως την εσωτερική 

κατανάλωση και στις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η συμπρωτεύουσα άγγιξε τις 428 

βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι 139 ήταν μεγάλου μεγέθους. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1930  υπήρξαν  80  μεγάλα  εργοστάσια  και  η  συνολική  αξία  της  βιομηχανικής  τους  παραγωγής 

προσέγγισε τα 500 εκατομμύρια δραχμές.337

   Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας ήταν από τους παλαιότερους και από τους πιο σημαντικούς 

στην βιομηχανία της Θεσσαλονίκης. Το βαφείο «Καράσσο» με ιδρυτή τον Ιακώβ Καράσσο ήταν από 

τις λίγες βιοτεχνίες που λειτούργησαν στην πόλη τον 19ο αιώνα, η οποία ασχολούνταν με την βαφή 

νημάτων και ενδυμάτων. Η πυρκαγιά του 1917 κατέστρεψε  τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και 

αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην σημερινή περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το 1928 ο εξοπλισμός της 

επιχείρησης εκσυγχρονίστηκε με την χρήση νέων μηχανημάτων.338 Το 1906 ο Ιταλοεβραίος  Έλι 

Τόρρες συνεργάστηκε με τους Ντίνο Φερναντέζ και Ερρίκο Μισραχή και ίδρυσαν το εργοστάσιο 

ιούτης «Τόρρες & Σία» με την υποστήριξη του εμπορικού οίκου «Αλλατίνι».339 Παρήγαγε υφάσματα 

και σακιά αποθήκευσης αλεύρων από φυτικές ίνες, καθώς επίσης και συσκευασίες περιτυλίγματος 

καπνού.  Οι  εγκαταστάσεις  του  εργοστασίου βρίσκονταν στη  σημερινή  οδό Αγ.  Γεωργίου,  αλλά 

καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του 1908.340 Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα οικοδομήθηκαν 

νέες με πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Το 1928 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούμενη από 

31.100 μετοχές. Το 1940 το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε, ενώ μεταπολεμικώς λειτούργησε με την 

ονομασία «ΒΙΛΚΑ», υπό την διεύθυνση του Μιχαηλίδη.341

 Από τους πρώτους Έλληνες επιχειρηματίες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ήταν ο Γρηγόρης 

Τσίτσης.  Το 1895 ίδρυσε στην Έδεσσα ένα κλωστήριο με υδροστρόβιλο 320 ίππων.342 Το 1921 

μεταφέρθηκε  στη  Θεσσαλονίκη  και   στις  δραστηριότητες  του  προστέθηκαν  ένα  λευκαντήριο 

βάμβακος, βαφείο και στιπτήριο. Το 1926 η εταιρεία ενισχύθηκε με νέο εξοπλισμό και μετατράπηκε 

σε  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «  Νηματουργείον  Μπίλη-Τσίτση  Α.Ε».343 Τρία  χρόνια 

αργότερα επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του με την προσθήκη μια μεγάλης μονάδας κλωστηρίου-

337 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),σ. 17 και Γεωργούλης, Π., (1985), στο τρίτο μέρος του έργου του : 
στην περίοδο πριν το πόλεμο, σ.81

338 Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π., σ 49

339  Χεκίμογλου, Ε.-Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.548

340  Γεωργούλης, Π., (1985), ο.π., σ 49

341  Χεκίμογλου, Ε., - Ρούπα., Ε., (2004), ο.π., σ.549-550

342  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.81

343 Κολώνας, Β., -Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989),σ.19 και Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ.300



νηματουργείου. Το εργοστάσιο απασχολούσε 350 εργάτες, κυρίως γυναίκες και η λειτουργία του 

συνέχισε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950. 344

   Ένας εξίσου σημαντικός Έλληνας επιχειρηματίας υπήρξε ο Πιερράκος. Εξαγόρασε ένα τμήμα του 

εξοπλισμού της Nouvelle Fillature και εκτιμώντας τις οικονομικές δυνατότητες τη πόλης, αποφάσισε 

να ιδρύσει μαζί με ένα μέλος της οικογενείας του την ομόρρυθμη εταιρεία με την ονομασία «Το 

Νέον  Νηματουργείον  Θεσσαλονίκης».345 Την  δεκαετία  του  1920  εισήγαγε  νέες  μεθόδους 

επεξεργασίας  και  παραγωγής  νήματος,  με  την  σταδιακή  αντικατάσταση  του  εξοπλισμού  της. 

Θεωρήθηκε  από  τις  πιο  υγιείς  και  μακροβιότερες  επιχειρήσεις,  αφού  λειτούργησε  σχεδόν 

ακατάπαυστα   μέχρι  το  1975.346 Το  οικόπεδο  της  παλιάς  «  Ανώνυμης  Οθωμανικής  Εταιρείας 

Φεσιών»  εκμεταλλεύτηκε  ο  Αθανάσιος  Μακρής  και  το  1921  ίδρυσε  το  εριουργείο  Εργάνη.  Η 

επιχείρηση συγχωνεύτηκε το 1926 με την ανώνυμη εταιρεία «ΥΦΑΝΕΤ». Ένα χρόνο αργότερα η 

«ΥΦΑΝΕΤ»  μαζί  με  άλλες  τρεις   κλωστοϋφαντουργικές  ελληνικές  επιχειρήσεις  ανέλαβαν  την 

προμήθεια  του  ελληνικού  στρατού  με  είδη  ένδυσης.347 Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1920, 

εξοπλίστηκε με νέες σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες και το 1936 η ετήσια παραγωγή της άγγιξε τα 

300.000μέτρα ύφασμα, ενώ η  συνολική της αξία ανήλθε στα 45.000.000 δρχ.348 Μεταπολεμικά 

έφτασε  στο  απόγειο  της  οικονομικής  της  ανάπτυξης  και  συγκαταλέγονταν  ανάμεσα  στις 

σπουδαιότερες υφαντουργικές επιχειρήσεις των Βαλκανίων.349 Η επιχείρηση όμως που αποτέλεσε 

πρότυπο καινοτομίας για τα βαλκανικά δεδομένα ήταν η «ΣΙΖΑΛ». Ιδρύθηκε το 1938 από τους 

Μιχαηλίδη, Χατζόπουλο και αδελφούς Ζωτιάδη. Ήταν εργοστάσιο επεξεργασίας σκληρών φυτικών 

ινών, με πρώτη ύλη ένα κακτοειδές φυτό. Παρήγαγε σπάγκους και ναυτικά σκοινιά, ενώ ήταν η 

πρώτη που χρησιμοποίησε για την λειτουργία  της εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.350 Παρόλο 

όμως, που ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας ήταν ανεπτυγμένος σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες 

του, η αύξηση της κατανάλωσης οδήγησε σε εισαγωγές ομοειδών προϊόντων.351
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  Η  τέχνη  της  βυρσοδεψίας  ευημερούσε  καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  τουρκοκρατίας  στην 

Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η κατεργασία δερμάτων και η κατασκευή ενδυμάτων εξυπηρετούσε μόνο 

την εγχώρια ζήτηση, χωρίς να προωθούνται εκτός των ορίων της πόλης.352 Στις αρχές του 20ου αιώνα 

από τα σημαντικότερα βυρσοδεψεία που υπήρχαν, ήταν η εταιρεία «Νούσια Υιοι και Σια», το οποίο 

πραγματοποιούσε σημαντικές εξαγωγές στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο.353 Κατά την διάρκεια του 

Α’  Παγκοσμίου  Πολέμου  η  επιχείρηση  υπολειτουργούσε  και  αναγκάστηκε  να  επεκτείνει  τις 

δραστηριότητες  της  με  την  προσθήκη  ενός  παγοποιείου  και  μύλου.354 Την  δεκαετία  του  1930 

πτώχευσε  και  οι  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  πέρασαν  στην  «Μακεδονική  Βυρσοδεψία»  των 

Αδελφών Μπένη. Το νέο εργοστάσιο διέθετε κινητήρια δύναμη 150 ίππων και παρήγαγε 150.000 

οκάδες σολοδέρματα και βακέτες τον χρόνο, συνολικής αξίας 15.000.000 δρχ. Για πολλά χρόνια 

υπήρξε προμηθευτής του ελληνικού στρατού.355

   Ο καπνός αποτελούσε το κυρίαρχο βιομηχανικό προϊόν, που προμήθευε την βιομηχανία με πρώτες 

ύλες. Στις αρχές του 20ου αιώνα η καλλιέργεια του συγκεκριμένου προϊόντος απασχολούσε πολλούς 

εργάτες σε όλη την Μακεδονία και τα κέρδη από τους φόρους, που εισέπραττε το κράτος ήταν 

τεράστια.356 Το 1903 στην Θεσσαλονίκη η καπνική βιομηχανία απορροφούσε το ήμισυ σχεδόν του 

επενδυμένου βιομηχανικού κεφαλαίου, ενώ οι καπνικές επιχειρήσεις την ίδια περίοδο ανέρχονταν 

περίπου στις 100.357 Από το 1912 και μετά ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων γνώρισε πραγματικά 

μεγάλη  άνθηση  με  αποκορύφωμα το  μέσο  της  δεκαετίας  του  1920.  Κατά  την  διάρκεια  του  Α’ 

Παγκοσμίου  Πολέμου  αναπτύχθηκε  ιδιαίτερα  ο  κλάδος  της  σιγαρετοβιομηχανίας.  Οι  κυρίαρχες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν σ’ αυτόν το τομέα ήταν: η «Βάλκαν», η εταιρεία σιγαρέτων « 

Νέστος», η «Άτλας» και η «Εταιρεία Καπνού Θεσσαλονίκης»(Commercial Company ofSalonica).358 

Η τελευταία υπήρξε μετεξέλιξη της  Επιχείρησης Καπνού των Αλλατίνι  από το 1897. Μετά την 

οικονομική κρίση του 1929 πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να μεταφερθούν στην 

πρωτεύουσα. Το 1939 από τις 62 βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούσαν  το  1915, μόνο οι 7 

κατάφεραν να επιβιώσουν.359
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  Η χημική βιομηχανία από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης γνώρισε μεγάλη άνθηση, ειδικά 

μετά το 1914 με την αύξηση του πληθυσμού και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι κατηγορίες που 

περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν τον κλάδο ήταν τα εργοστάσια παραγωγής οξυγόνου, πλαστικών ειδών, 

ασφαλιστικών προϊόντων και παραφίνης, καθώς και τα εργοστάσια παραγωγής καουτσούκ.360 Οι πιο 

αξιόλογες όμως επιχειρήσεις περιλαμβάνονταν στον τομέα της σαπωνοποιίας. Κατά την απογραφή 

που διεξήχθη  το 1917 στην Θεσσαλονίκη υπήρχαν εφτά σαπωνοποιεία,  που απασχολούσαν 47 

εργάτες. Το 1918 τέθηκε σε λειτουργία μια μονάδα από τις βιομηχανικές υπηρεσίες της Γαλλικής 

Επιμελητείας,  για  τις  ανάγκες  του  στρατού.361 Από  το  1922-1925  ο  συνολικός  αριθμός  των 

εργοστασίων  διπλασιάστηκε,  ωστόσο  παρατηρήθηκε  μια  πτώση  της  παραγωγής  εξαιτίας  του 

εξαγωγικού δασμού που είχε επιβληθεί.362 Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μεταξύ πολλών 

άλλων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν ήταν η « Μακεδονική Βιομηχανία Σάπωνος». Προέκυψε από 

την συγχώνευση δύο μικρότερων επιχειρήσεων, των Γιάκου και Λεών. Η μονάδα το 1927 διέθετε 

ισχύ 30 ίππων και 30 εργαζόμενους.363 Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τον βιομηχανικό χαρακτήρα 

που είχε η επιχείρηση, στο ενεργητικό της δεν υπήρχαν αξιόλογες επενδύσεις για την επέκταση του 

εξοπλισμού της.364

  Ο κλάδος της χαρτοποιίας δεν ήταν καθόλου ανεπτυγμένος πριν το 1922. Μέχρι τότε υπήρχαν 

κυρίως μικρές βιοτεχνίες μεταποίησης χαρτονιών και κατασκευής τετραδίων.365 Με την ανάπτυξη 

όμως της βιομηχανίας, οι ανάγκες για κουτιά πακεταρίσματος και περιτυλίγματος -προκειμένου να 

γίνουν  πιο  ελκυστικά  τα  προϊόντα  των  επιχειρήσεων-,  οδήγησαν  τον  Ισαάκ  Ατζελ  το  1929  να 

ιδρύσει το πρώτο μηχανοκίνητο χαρτοποιείο.366 Το εργοστάσιο έφερε την επωνυμία « Χαρτοποιία 

Ι.Σ ΑΤΖΕΛ» και το 1936 μετονομάστηκε σε « Ελληνική Χαρτοποιία Μακεδονίας ΑΕ» με αρχικό 

κεφάλαιο 8.000.000 δρχ.367 Για τις ανάγκες της λειτουργίας του χρησιμοποιούσε μία ατμομηχανή 80 

ίππων, ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με πετρελαιοκινητήρα. Απασχολούσε συνολικά 30 άτομα 

και  παρήγαγε  4  τόνους  χαρτιού  την  ημέρα.368 Από  τους  σημαντικότερους  επιχειρηματίες  με 
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μακρόχρονη παρουσία στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, ήταν ο Σολομών Κοέν. Το 1926 με 

εισαγόμενο εξοπλισμό από την Αυστρία ίδρυσε την πρώτη μονάδα κατασκευής τετραδίων, φακέλων, 

κτλ.  Το  1930  συνεταιρίστηκε  με  το  χαρτοπωλειο  «  Μεσουλάμ  και  Ματαρασσο»,369 το  οποίο 

αποτελούσε και τον κύριο προμηθευτή της επιχείρησης Αλλατίνι. Τα βιβλία που προορίζονταν για 

την  Αλλατίνη,  ήταν  μοναδικά  ,καθώς  στη  δεύτερη  σελίδα  των  τετραδίων  απεικονίζονταν  οι 

εγκαταστάσεις της εταιρείας.370

  Οι βιομηχανίες οικοδομικών υλικών στην Θεσσαλονίκη γνώρισαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε όλη 

την περίοδο, από την απελευθέρωση της μέχρι το τέλος του Μεσοπολέμου. Σ΄ αυτό συνέβαλε η 

εκτεταμένη  ανοικοδόμηση της  πόλης  για  λόγους  εκσυγχρονισμού,  ακολουθώντας  τα  ευρωπαϊκά 

πρότυπα αρχιτεκτονικής και δόμησης. Στο κλάδο των κατασκευών η κυριότερη δραστηριότητα ήταν 

η  πλινθοποιία  και  η  κεραμοποιία.  Η  σημαντικότερη  επιχείρηση  με  μακραίωνο  βίο  ήταν  το 

εργοστάσιο  κεραμοποιίας  της  «Αλλατίνη»,  το  οποίο  ιδρύθηκε  το  1882.,  με  βάση  ένα  μικρό 

κεραμοποιείο του 1858. Μετά το 1922 εμφανίστηκε η εταιρεία «Γ. Φιλίππου και Υιοί», στην περιοχή 

Επταλόφου και παρήγαγε τούβλα κεραμίδια, σωλήνες πιθάρια, στάμνες, γλάστρες κ.α. Τη δεκαετία 

του  1920 εξοπλίστηκε με  τα  πιο  σύγχρονα μηχανήματα  της  εποχής,  τα  οποία  εισήγαγε  από τη 

Γερμανία, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα αυτό.371

  Ο κλάδος της βιομηχανίας ειδών διατροφής-ποτών ήταν από τους σημαντικότερους στην πόλη, 

καθώς πολλές φορές οι ιστορικές συνθήκες, έκριναν αναγκαία την ύπαρξη και την εξέλιξη του. Στα 

τέλη του Μεσοπολέμου υπήρχαν 50 βιομηχανίες τροφίμων, που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν τις 

εξής  κατηγορίες:  αλευροβιομηχανία,  μακαρονοποιία,  σοκολατοποιία  και  οινοπνευματοποιία-

οινοποιία.372 Η ιστορία της ΑΒΕΖ (Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ζυμαρικών) ξεκίνησε  το 1860, 

όταν ο Κωνσταντίνος Μήκας ίδρυσε ένα εργαστήριο μακαρονοποίιας στην Κωνσταντινούπολη. Τα 

παιδιά  του  μετά  την  Μικρασιατική  καταστροφή  μετέφεραν  τον  εξοπλισμό  και  την  έδρα  της 

επιχείρησης  στη  Θεσσαλονίκη.  Η  ΑΒΕΖ  προήλθε  από  την  συγχώνευση  τεσσάρων  μικρότερων 

βιοτεχνιών και το 1925 διέθετε ισχύ 175 ίππων και απασχολούσε 125 εργαζομένους.373 Λίγο πριν το 

ξέσπασμα της  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης  επωφελήθηκε από την αύξηση των οσπρίων και 

σημείωσε μεγάλα κέρδη. Τα προιόντα της ΑΒΕΖ έτυχαν πολύ μεγάλης αποδοχής σε όλη την Ελλάδα 

και η δυναμική της μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τα αντίστοιχα ευρωπαικά.374
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  Η έλευση των προσφύγων το 1922 έδωσε μεγάλη ώθηση στον επισιτιστικό κλάδο. Οι πρόσφυγες 

όχι μόνο διεύρυναν το καταναλωτικό κοινό, αλλά παράλληλα προσέφεραν τις γνώσεις τους για την 

παραγωγή νέων διατροφικών προϊόντων.  Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι 

αδελφοί Χαίτογλου από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Το 1924 ίδρυσαν την βιομηχανία τροφίμων 

«Αφοι Χαίτογλου», η οποία παρήγαγε χαλβά, ταχίνι, αποφλοιωμένο σουσάμι και σησαμέλαιο. Δέκα 

χρόνια  αργότερα  πρόσθεσε  την  θρεψίνη,  ενώ  για  την  κίνηση  των  διαφόρων  μηχανών 

χρησιμοποιούσε πετρελαιοκινητήρα.375

Ο κλάδος της οινοποιίας στην περιφέρεια της Μακεδονίας είχε περιορισμένη ανάπτυξη, ωστόσο το 

1914  έγινε  μια  προσπάθεια   από  το  κράτος  μέσα  από  μια  έκθεση,  για  την  προώθηση  των 

οινοπνευματωδών προϊόντων. Από τους 471 συμμετέχοντες η Θεσσαλονίκη εκπροσωπούνταν μόνο 

από τέσσερις, ένας από τους οποίους ήταν και ο Μπουτάρης.376 Ο Ιωάννης Μπουτάρης μαζί με τον 

αδελφό του ίδρυσε το 1879 ένα μικρό οινοποιείο στη Νάουσα. Σταδιακά άρχισε να αναπτύσσει 

στενές εμπορικές σχέσεις με την Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας εκεί λίγα χρόνια αργότερα την έδρα 

της  εταιρείας  του.  Στις  αρχές  του  20ου αιώνα  η  επιχείρηση  γνώρισε  μεγάλη  άνθηση, 

πραγματοποιώντας εξαγωγές μέχρι την Ιαπωνία.377 Σε γενικές γραμμές η οινοποιία στην Μακεδονία 

κατά  την  δεκαετία  του  1920,  αντιμετώπισε  πολλά προβλήματα σε  σχέση με  την  ποιότητα  των 

παραγόμενων οίνων. Πραγματοποιήθηκαν όμως κάποιες αξιόλογες προσπάθειες, όπως η δημιουργία 

αμπελουργικού συνεταιρισμού στη Νάουσα, για την παραγωγή ενός ενιαίου προϊόντος. Επιπλέον η 

Γουμένισσα,  μέσω του αμπελουργικού συνεταιρισμού της,  προχώρησε στην δημιουργία  ειδικών 

εγκαταστάσεων για την εκμετάλλευση της συνολικής σταφυλοπαραγωγής της περιοχής.378

 Το 1883 είχε ιδρυθεί από τους Αλλατίνι ένα μικρό οινοπνευματοποιό, το οποίο παρήγαγε υψηλού 

βαθμού επεξεργασμένο οινόπνευμα. Το 1892 αξιοποιώντας τον ήδη υπάρχον εξοπλισμό, ιδρύθηκε 

το ζυθοποιείο Όλυμπος. Το 1911 οι συνεργάτες της οικογένειας Αλλατίνι, Φερναντεζ και Μισραχί, 

ανέλαβαν τα ηνία της επιχείρησης η μπύρα όμως, που παρήγαν ήταν κατώτερης ποιότητας. Γι’ αυτό 

τον λόγο στη Θεσσαλονίκη συνέχισαν να γίνονται εισαγωγές από το εξωτερικό.379 Το 1914 ίδρυσαν 

και  ένα  βυνοποιίο  το  μοναδικό  στην  Ελλάδα  τουλάχιστον  μέχρι  το  1925.  Μ’ αυτό  τον  τρόπο 

απέφευγε τον φόρο εισαγωγής, που επωμίζονταν τα υπόλοιπα ομοειδή εργοστάσια.380

375 Γεωργούλης, Π., (1989), ο.π., σ.44

376 Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.71

377  Γεωργούλης, Π., (1989), ο.π., σ.40-41

378 Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.241

379  Χεκίμογλου, Ε., (2001), ο.π. σ.12

380  Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.68



   Το δεύτερο ζυθοποιείο που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ήταν το «Νάουσα», το οποίο ιδρύθηκε το 

1912 από τους Γεωργιάδη, Λόγγου, Τσίτση και Πλατσούκα. Παρήγαγε 20.000 φιαλίδια καθημερινά, 

χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρογεννήτρια 40 ίππων και 11 ηλεκτρικών κινητήρων. Το 1920 οι δυο 

επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν, ενώ το  1/3 των μετοχών πέρασε στον Φερναντέζ. Το εργοστάσιο με 

την επωνυμία «Ηνωμένα Ζυθοποιεία Όλυμπος-Νάουσα», περιελάμβανε στις εγκαταστάσεις του μια 

αποθήκη, ψυγεία, παγοποιείο και ένα βυνοποιείο.381 Οι συνολικοί  τόνοι παραγόμενης βύνης το 1920 

άγγιξαν τους 198, ενώ μέσα σε τρία χρόνια λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, διπλασιάστηκαν.382 Το 

συγκεκριμένο  εργοστάσιο  αποτέλεσε  την  τελευταία  προσπάθεια  συνεργασίας  Θεσσαλονικέων 

επιχειρηματιών, μετά την εξαγορά του μύλου από Έλληνα επιχειρηματία.  Το 1927 η επιχείρηση 

περιήλθε στην ιδιοκτησία της αθηναϊκής εταιρείας Φιξ, στην τιμή των 45.000 αγγλικών λιρών. 

                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΤΙΝΗ

3.1 Η οικογένεια Αλλατίνη

Οι  Αλλατίνι  (Allatini)  ήταν  μια  οικογένεια  γιατρών,  ραβίνων  και  διανοούμενων,  που  ήρθε  στη 

Θεσσαλονίκη από το Λιβόρνο στα τέλη του 18ου αιώνα, εξαιτίας των  Ναπολεόντειων πολέμων. Από 

τις σημαντικότερες ιταλικές εβραϊκές οικογένειες, γνωστές και ως «Φράνκο», που εγκαταστάθηκαν 

στην πόλη ήταν οι: Αλλατίνι,  Μοδιάνο, Φερναντεζ, Τόρρες, Μαρπούργο και Σάιας.383 Το 1838 ο 

Μωυσής  Αλλατίνι  ίδρυσε  τον  πρώτο  εμπορικό  οίκο  με  την  επωνυμία  «Αδελφοί 

Αλλατίνι»(FratelliAllatini).  Μέτοχοι  της  εταιρείας  ήταν  τα  αδέλφια  του  Ντέιβιντ  Ντάριους  και 

Σόλομον. Οι δραστηριότητές του περιελάμβαναν: το εμπόριο σιτηρών, τις ναυλώσεις πλοίων και τις 

ασφάλειες  των διακινούμενων εμπορευμάτων της  εταιρείας  των Αδελφών Μοδιάνο,  στην οποία 

συμμετείχαν ως μέτοχοι.384 Το 1849 πραγματοποίησε επέκταση της προσωπικής του επιχείρησης, 

ιδρύοντας υποκατάστημα  στη Μασσαλία. Την διεύθυνση του υποκαταστήματος την ανέθεσε στα 

381  Γρηγορίου, Α., (2008), ο.π., σ.166

382  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, (1925), ο.π., σ.32  

383 Kavala, M. «From the global to a local: The transition of “Fratelli Allatini” from a multi-national enterprise based in 
Ottoman Selânik to a local company of Greek Salonica (1906-1926).(αδημοσίευτοάρθρο)

384  Γρηγορίου, Α. (2008), ο.π., σ.σ.150-151



αδέλφια του. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε και ο πρωτότοκος γιος του Λάζαρο, αφού πρώτα 

είχε λάβει τη γαλλική υπηκοότητα. Ο τελευταίος στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο μαζί με τον 

αδελφό του και τον θείο του, ιδρύοντας τους « Αδελφούς Αλλατίνι-Λονδίνο» (  Allatini Brothers-

London).  H Μασσαλία και το Λονδίνο αποτελούσαν εκείνη την περίοδο τα κυριότερα λιμάνια, τα 

οποία  έδιναν  τη  δυνατότητα  στην  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  να  έχει  πρόσβαση  στην  κεντρική 

Ευρώπη.385

   Το 1854 η διορατικότητα των Αλλατίνι  σε συνδυασμό με  την εμπορικές  σχέσεις,  που είχαν 

αναπτύξει με τη Γαλλία, τους έδωσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 

στη Θεσσαλονίκη. Στη Γαλλία η εταιρεία Νταρπλέι διέθετε τέσσερεις  μύλους,  χρησιμοποιώντας 

πολύ  σύγχρονα  μέσα  για  τα  δεδομένα  της  εποχής.  Στα  μέσα  του  19ου η  εταιρεία  θέλοντας  να 

επεκτείνει  τις  δραστηριότητές  της  στο εξωτερικό,  ειδικά σε χώρες  σιτοπαραγωγούς,  ίδρυσε στη 

Θεσσαλονίκη έναν μεγάλο ατμόμυλο σε συνεργασία με τους Αλλατίνι.386 Το 1882 ο απόγονος του 

Μωυσή Αλλατίνι, Κάρολος, ανέλαβε τα ηνία της λειτουργίας του ατμόμυλου προσδίδοντας πια έναν 

οικογενειακό χαρακτήρα στην επιχείρηση. Ο Μύλος καταστρέφεται από πυρκαγιά το 1898 και στη 

θέση του αναγείρεται ένας νέος, με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της εποχής. Η γερμανική 

εταιρεία  AMMEGIESESKE &  KONEGENA.G ανέλαβε  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό  του 

εργοστασίου, προνοώντας ακόμη και για τη λειτουργία τμήματος χημείου, προκειμένου να ελέγχεται 

η ποιότητα του σιταριού και των αλεύρων.387

Το ίδιο έτος οι Αλλατίνι επέκτειναν τις  δραστηριότητές τους και  ίδρυσαν το πρώτο εργοστάσιο 

παραγωγής πλίνθων και κεράμων στη Θεσσαλονίκη. Η ανοικοδόμηση της πόλης και ο ευρωπαϊκός 

εκσυγχρονισμός της δημιούργησε πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

κλάδου.  Μέχρι  το 1882 η κεραμοποιία πραγματοποιούνταν μόνο σε βιοτεχνικό επίπεδο και  δεν 

υπήρχε  κάποιο  εργοστάσιο  στη  Θεσσαλονίκη,  το  οποίο  μπορούσε  να  παράγει  μαζικά  αυτά  τα 

προϊόντα.388 Επιπλέον, ο εμπορικός οίκος Αλλατίνι δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η 

ζυθοποιεία και  η σαπωνοποιεία,  ενώ παράλληλα στα τέλη του 19ου αιώνα συμμετείχαν και  στη 

μεγάλη καπνεμπορική εταιρεία «Commercial Company of Salonica».389 Επίσης δημιούργησαν μαζί 

385 Kavala, M., ο.π, (αδημοσίευτο άρθρο)

386 Hekimoglou, E., (2012), « The immortal Allatini:Ancestor and relatives of Noemie Allatini-Bloch», Jewish 
Community of Thessaloniki, p. 51.

387 Χατζηγώγας, Αθ. (2000), « Ο Μύλος Αλλατίνη», στο « Εικόνες από τη Βιομηχανική Θεσσαλονίκη του χθες», Βαρέλλα 
Ε., -Μπουντίδου Α. (επιμ), Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη., σ.39

388 Hekimoglou, E., (2012),ο.π., p 21

389 Χεκίμογλου  Ε.,  -  Γεωργιάδου-  Τσίμινο,  Κ.,  (2004),  «  Ιστορία  της  επιχειρηματικότητας  της  Θεσσαλονίκης:  Η  
Οθωμανική περίοδος», τ. Β1, εκδ. Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, σ.σ 291 
και 293



με  αυστριακά  κεφάλαια  την  πρώτη  ιδιωτική  τράπεζα  της  πόλης,  την  Τράπεζα 

Θεσσαλονίκης,390διατηρώντας  συγχρόνως  και  ένα  ανεξάρτητο  τραπεζιτικό  γραφείο,  με 

υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Μασσαλία.391 Οι Αλλατίνι ασχολήθηκαν επιτυχώς και με 

τον  εξορυκτικό κλάδο.  Το 1899 η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε την άδεια εξορύξεως 

λευκόλιθου  των  τριών  μεταλλείων  της  Γερακινής  στους  «  Fratelli Allatini»,  ενώ  παράλληλα 

συμμετείχαν και σε άλλα ορυχεία στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία.392

    Το 1897 μετατράπηκε σε ανώνυμη μετοχική εταιρεία, με την επωνυμία «Ανώνυμος Οθωμανική 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης»(ΑΒΕΕΘ). Το 1905 το κεφάλαιο  αποτελούνταν 

από  19.000 μετοχές και όλοι οι μέτοχοι ανήκαν στην οικογένεια Αλλατίνη ή συνδέονταν μαζί τους 

μέσω των  επιγαμιών που είχαν συνάψει. Ωστόσο ως μεγαλομέτοχος εκείνη την περίοδο  ήταν ο 

εμπορικός οίκος «FratelliAllatini» με 15.000 μετοχές και έπονταν η Αντέλ Αλλατίνη, η Ματθίλδη 

Αλλατίνη και η Άννα Γκαλούλα με 1000 μετοχές. Οι υπόλοιπες ανήκαν στους Κάρολο Αλλατίνι, 

Λάζαρο Αλλατίνι, Γκουίντο Αλλατίνι, Εδουάρδο Αλλατίνι, Ερρίκο Μισραχή και Ι. Φερναντέζ.  

  Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 10/04/1905 και δημοσιεύτηκε 

στις  εφημερίδες  της  Θεσσαλονίκης  και  της  Κωνσταντινούπολης,  όλοι  οι  μέτοχοι  είχαν 

εξουσιοδοτήσει τους συνεργάτες τους που ζούσαν στην πόλη, καθώς η έδρα τους ήταν πλέον η 

Μασσαλία,  το Λιβόρνο και το Λονδίνο.  Οι βεβαιώσεις-εξουσιοδοτήσεις, που τους χορηγήθηκαν, 

θεωρούνταν επίσημα κρατικά έγγραφα. Οι «Fratelli Allatini»  όρισαν ως αντιπρόσωπο τους τον Τζον 

Σασσώ και τον Εδμόνδο Φρανσέζ, ενώ σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών δικαιούνταν να έχουν 

150 ψήφους. Επιπλέον στα  πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης για το οικονομικό έτος 1904, τα 

καθαρά κέρδη ανέρχονταν στις 19.087,72 τουρκικές λίρες και η συνολική περιουσία των Αλλατίνη 

το 1905 υπολογίζονταν στις 500.000 τουρκικές λίρες ή 12.000.000 γαλλικά φράγκα.393

    Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 1906, ως προεδρεύων 

ορίστηκε  ο Μωυσής Μορπούργο. Το σύνολο των μετοχών αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος,  φτάνοντας  τις  20.940.  Μεγαλομέτοχοι  συνέχισαν  να  είναι  οι  «Fratelli Allatini»  με  8.740 

μετοχές,  ενώ  έπονταν  ο  Γκουίντο  Αλλατίνι  και  Γκουετέβ  Αλλατίνι  με  4000.  Ακολουθούσε  το 

πιστωτικό γραφείο της οικογένειας Αλλατίνη στη Μασσαλία, με 1750 μετοχές. Αποφασίστηκε να 

γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5000 μετοχές των 500 γαλλικών φράγκων η κάθε μία 

και  κατόπιν  αυτού  να  παραχωρηθούν  στους  «Fratelli Allatini»  με  έκπτωση  6%.  Επιπλέον,  ο 

Μορπούργο  πρότεινε  να  δοθεί  η  άδεια  στο  διοικητικό  συμβούλιο,  ώστε  να  ζητήσει  από  την 

390 Ilicak, S., (2004), ο.π., σ. 17

391 Χεκίμογλου Ε., - Γεωργιάδου- Τσίμινο, Κ., (2004),ο.π., σ.293
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Οθωμανική κυβέρνηση, την αύξηση του κεφαλαίου κατά 2.000.000 φράγκα. Η συνέλευση δέχτηκε 

ομόφωνα τις  προτάσεις  του και  στη συνέχεια όρισε,  ως  μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους 

Ερνέστο Φερναντέζ και Κάρολο Αλλατίνι, ενώ ως οικονομικούς διαχειριστές, τους  Π. Φλάισερ και 

Τζ. Μισραχί. 

  Το 1906 ήταν ένα έτος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, που στιγματίστηκε από τις πτωχεύσεις 

πολλών εμπορικών οίκων. Ένα χρόνο πριν το ξέσπασμα της κρίσης, τα κέρδη που σημείωσε ο μύλος 

ήταν  40.000  λίρες  το  1/4  προήλθε  από τις  εμπορικές  δραστηριότητες  και  το  υπόλοιπο από  τις 

βιομηχανικές. Το 1906 όμως τα κέρδη του, κατήλθαν στις 26.000 λίρες. Για να αντιμετωπίσουν την 

έλλειψη ρευστότητας το ίδιο έτος οι Αλλατίνι ίδρυσαν την «Κτηματική Εταιρεία Ανατολής». Μέσω 

αυτής  μεταβίβασαν  το  σύνολο  της  ακίνητης  περιούσιας  τους,  εκτός  από  τον  μύλο  και  το 

κεραμοποιείο,  στην  «Οθωμανική  Εταιρεία  Γεωργίας  και  Βελτιώσεων».  Από  την  μεταβίβαση 

εισέπραξαν  243.000  τουρκικές  λίρες.  Το  1907,  παρόλο  που  η  κρίση  συνέχισε  να  πλήττει  την 

οικονομική ζωή της πόλης, τα κέρδη έδειξαν μια αξιοσημείωτη άνοδο και έφτασαν τις 39.000 λίρες.  

Αυτοί οι αριθμοί έδειχναν πως ήταν μια ευημερούσα επιχείρηση, η οποία κατάφερε σε σύντομο 

χρονικό  διάστημα  να  ξεπεράσει  την  κρίση.  Αλλά  δυστυχώς  η  επίτευξη  των  βραχυπρόθεσμων 

στόχων, σύμφωνα με τη μακροοικονομική ανάλυση, δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια.394

  Το  1911  λόγω  του  ιταλοτουρκικού  πολέμου,  εκδιώχθηκαν  όλοι  οι  Ιταλοί  υπήκοοι  από  την 

Οθωμανική  Αυτοκρατορία.  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  η  Τράπεζα  Μοδιάνο  να  αναστείλει  τις 

πληρωμές της και να προκληθεί χρηματική κρίση στην αγορά.395 Από την κρίση επηρεάστηκαν και 

οι Αλλατίνι καθώς οι οφειλές  λόγω της συνεργασίας τους με τους Μοδιάνο ανέρχονταν στα 650.000 

φράγκα. Οι συναλλαγές αυτές πιθανότατα αφορούσαν δοσοληψίες της Τράπεζας Λεβή Μοδιάνο στο 

Παρίσι και του υποκαταστήματος που διατηρούσαν οι Αλλατίνι στη Μασσαλία. Επιπλέον όφειλαν 

και ένα μικρό ποσό της τάξεως των 11.600 λιρών στην Τράπεζα της Ανατολής.396 Για τον λόγο αυτό 

μετέφεραν το χρέος στον συγγενή τους Ερρίκο Μοδιάνο και κατάφεραν να πείσουν την Τράπεζα της 

Ιταλίας  για τη χορήγηση 4.000.000 γαλλικών φράγκων με  υποθήκη την ακίνητη περιουσία των 

Μοδιάνο.397 Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  η  συνολική  αξία  των  κτημάτων  τους  έφτανε  περίπου  τις 

700.000 λίρες.398 Από το 1911 και μετά, οι Αλλατίνι αφού είχαν υποχρεωθεί να εκποιήσουν μεγάλο 

μέρος της περιουσίας τους, εγκατέλειψαν την Θεσσαλονίκη και όλες τις δραστηριότητες που είχαν 

394Kavala, M.«From the global to a local: The transition of “Fratelli Allatini” from a multi-national enterprise based in 
Ottoman Selânik to a local company of Greek Salonica (1906-1926).(αδημοσίευτοάρθρο)
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397 Kavala, M., ο.π., ( αδημοσίευτο άρθρο)
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αναπτύξει  στην  πόλη  που  τους  ανέδειξε.  Συνέχισαν  όμως,  να  διατηρούν  τον  έλεγχο  των 

επιχειρήσεών τους, τοποθετώντας ως εντεταλμένο διαχειριστή τους τον Μωυσή Μορπούργο.399

3.2  Ο  Ατμόμυλος  της  «Ανωνύμου  Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης»   (Αλλατίνη)400

Ο Ατμόμυλος της Ανωνύμου Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΑΒΕΕΘ), στο 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα, συνέδεσε τις δραστηριότητες  και την παρουσία του με όλα τα ιστορικά 

γεγονότα, τα οποία άφησαν το στίγμα τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Κατά τη 

διάρκεια  των  Βαλκανικών  Πολέμων  και  του  Πρώτου  Παγκοσμίου  Πολέμου,  αποτέλεσε  σημείο 

αναφοράς στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, αφού υπήρξε ο μοναδικός αξιόλογος και μεγαλύτερος 

μύλος  της  Μακεδονίας.  Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κερδοφορία της  επιχείρησης,  ήταν 

άρρηκτα συνδεδεμένη με  τις  συμφωνίες  που συνέπραξε  με  τα  συμμαχικά στρατεύματα και  τον 

399  Χεκίμογλου, Ε., (1992), ο.π., σ. 52 και Kavala, M., ο.π, (αδημοσίευτο άρθρο)

400  Σε όλα τα επίσημα έγγραφα της εποχής η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται ως εξής: «Ανώνυμος Βιομηχανική 
και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης ( πρώην Ατμόμυλος και Πλινθοκεραμεία Αλλατίνη)»



Ελληνικό Στρατό. Η παραγωγή του Αλευρόμυλου, παραχωρήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου για την 

κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών.401

  Το περιεχόμενο των συμβάσεων με τις ξένες επιμελητείες αφορούσε την άλεση σιτηρών, κριθαριού 

αλλά  και  καρπών,  προκειμένου  να  παραχθούν  οι  απαιτούμενες  ποσότητες  αλεύρων,   για  την 

παρασκευή  νωπού  ή  πεφρυγανισμένου  άρτου.  Σύμφωνα  με  οδηγίες  που  εξέδωσε  η  ίδια  η 

επιχείρηση,  έπρεπε  τα  ατμόπλοια,  τα  οποία  μετέφεραν  τα  δημητριακά  ή  τους  καρπούς,  να 

αγκυροβολούν ακριβώς μπροστά στους μύλους, ειδάλλως η τιμή άλεσης θα αυξάνονταν αναλόγως. 

Τα εμπορεύματα,  που  παραδίδονταν  στην  «Αλλατίνη» θα  έπρεπε  να  ήταν σε  καλή κατάσταση, 

ούτως ώστε το τελικό προϊόν της άλεσης να μην υστερεί σε ποιότητα και ποσότητα.402

  Οι συμβαλλόμενοι καθόριζαν τις συνθήκες και τους όρους, με τους οποίους θα συνεργάζονταν. Μ’ 

αυτό τον τρόπο και τηρώντας τα συμφωνηθέντα, θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στο ακέραιο οι 

ανάγκες τροφοδοσίας των στρατιωτών. Παράλληλα, η εταιρεία μέσω αυτών των συμβάσεων - με 

τους ιδιαίτερα επωφελείς όρους-, πετύχαινε πολύ μεγάλα ποσοστά κέρδους, καθώς ήταν ο μοναδικός 

μύλος, ο οποίος εξυπηρετούσε τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης . Προς σ’ αυτή την 

κατεύθυνση, οφείλεται και το γεγονός ότι στις συμφωνίες τους, τόσο με την Αγγλική όσο και με τη 

Γαλλική  Επιμελητεία,  περιλαμβάνονταν  οι  κατασκευές  ειδικών  οικημάτων  και  κτιρίων.  Οι 

συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις,  στο  χώρο  όπου  βρισκόταν  η  επιχείρηση,  είχαν  ως  στόχο  να 

ικανοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αυξημένες απαιτήσεις των Επιμελητειών, για την 

παραγωγή αλεύρων και άρτων. 

  Επιπλέον, οι δραστηριότητες του Μύλου επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, καθώς η παρουσία 

των αγγλογαλλικών στρατευμάτων, τους ώθησε να πραγματοποιήσουν, σημαντικές συμφωνίες με 

ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα,  το  1917  η  «Αλλατίνη»,  ήρθε  σε  συμφωνία  με  την 

Ηλεκτρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, με σκοπό να ενοικιάσει έναν ηλεκτροκινητήρα, προκειμένου να 

ανταποκριθεί  στις  ενεργειακές  ανάγκες  της  ολοένα  και  αυξανόμενης  παραγωγής.  Επίσης, 

εκμεταλλευόμενη τις ανάγκες του στρατού, την ίδια χρονική περίοδο συνεργάστηκε με μια γαλλική 

εταιρεία επαγγελματικών πλυντηρίων, για τον καθαρισμό των στρατιωτικών ενδυμάτων.

 Από το 1912 μέχρι το 1918 η «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» 

συνεργάστηκε  με  την  Ελληνική  Επιμελητεία,  προκειμένου  να  τροφοδοτήσει  τα  ελληνικά 

στρατεύματα με άρτο και άλευρα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου 

Παγκοσμίου. Στο αρχείο της επιχείρησης δεν έχει διασωθεί κανένα συμφωνητικό, παρά μόνον η 

μεταξύ τους αλληλογραφία στην οποία περιλαμβάνονται οι τροποποιητικές προτάσεις, που έθεσαν 

σε σχέση με το αρχικό κείμενο της σύμβασης, που υπογράφτηκε στις 9 Αυγούστου 1914. Επιπλέον, 

401 Kavala, M.ο.π 

402 Αρχείο Αλλατίνη (ΦΑΚ 1017)



το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εταιρεία, συνέταξε μια πληθώρα από πρωτόκολλα παραλαβής 

αλεύρων, σιτηρών και υποπροϊόντων του σιταριού με τον ελληνικό στρατό. Η επίταξη του μύλου 

τον  Οκτώβριο  του 1916 και  η  δέσμευση της  παραγωγής σιτηρών και  αλεύρων από το κράτος, 

αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την ιστορία και την εξέλιξη της επιχείρησης. Επίσης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και μέχρι την εγκατάσταση των προσφύγων από τη 

Μικρά Ασία, στη Θεσσαλονίκη, η Διεύθυνση Επισιτισμού είχε αναλάβει τη διάθεση και τη διανομή 

αλεύρων και άρτου με τη χορήγηση ειδικών δελτίων-εντολών, προς τους ενδιαφερόμενους.403

  Στις  02/02/1916  η  Γαλλική  Επιμελητεία  σύναψε  την  πρώτη  της  σύμβαση  με  την  εταιρεία, 

προκειμένου  να  συμφωνηθούν  οι  όροι  της  μεταξύ  τους  συνεργασίας,  για  την  τροφοδοσία  του 

στρατού.  Σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης  απαγορεύονταν  στον  γαλλικό  στρατό  να 

κατασκευάσει αποθήκες και να τοποθετήσει φρουρά στις εγκαταστάσεις του ατμόμυλου. Επιπλέον, 

σε περίπτωση που τα μηχανήματα  είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορούσε η επιχείρηση να 

ανταπεξέλθει  στις  υποχρεώσεις,  που  είχε  αναλάβει  έναντι  της  στρατιωτικής  ελληνικής 

διοίκησης404 ,ο  αριθμός  των  μερίδων  που  θα  παρασκευάζονταν  για  λογαριασμό  της  Γαλλικής 

Επιμελητείας  θα  μειωνόταν.   Κάθε  διαφορά,  η  οποία  θα  προέκυπτε  μεταξύ  της  Ελληνικής  και 

Γαλλικής Επιμελητείας εξαιτίας αυτού του όρου, θα επιλύονταν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ δύο 

Αξιωματικών, που θα εκπροσωπούσαν αντίστοιχα την κάθε  πλευρά.

 Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της συγκεκριμένης  συνθήκης η ημερήσια ποσότητα παρασκευής 

άρτου ορίζονταν στις 20.000-30.000 μερίδες των 700 γραμμαρίων, σε ψωμιά των δύο μερίδων. Ο 

κάθε  άρτος  θα  έπρεπε  να  αντιστοιχεί  στην  ποιότητα  των  φρυγανιών,  που  παράγονταν   στους 

γαλλικούς  στρατιωτικούς  φούρνους,  χαράσσοντας  πάνω  σε  κάθε  τεμάχιο  την  ημερομηνία 

παρασκευής.  Η  τιμή  των  άρτων  κυμαίνονταν  στις  0,05  δρχ/μερίδα  και  η  πληρωμή 

πραγματοποιούνταν κάθε  μήνα.  Όλα τα έξοδα παραγωγής,  όπως οι  μισθοί  των εργαζομένων,  η 

καύσιμη ύλη και το αλάτι, θα τα επωμίζονταν η εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Ανώνυμος Βιομηχανική 

και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης αναλάμβανε να παραχωρήσει έναν χώρο αποθήκευσης με 

εύκολη πρόσβαση στα οχήματα, στον οποίο θα μπορούσαν να αποθηκεύονταν τουλάχιστον 400 

τόνοι αλεύρου και 60.000 μερίδες άρτου. Επίσης, στο χώρο του πρατηρίου προβλέπονταν και  ένα 

ειδικό δωμάτιο ξεκούρασης του αξιωματικού, που ήταν αρμόδιος σε κάθε βάρδια να επιβλέπει όλα 

τα στάδια παραγωγής. Στις υποχρεώσεις του στρατού της Ανατολής περιλαμβάνονταν  η μεταφορά 

403 Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διασωθέντων εγγράφων, που αφορούν τις δραστηριότητες 
του Μύλου,  χρονολογικά σταματούν το 1923.  Εκτός από τις  μισθολογικές καταστάσεις,  για τις  οποίες  θα γίνει 
αναφορά στη συνέχεια- αν και παρέχονται αποσπασματικές πληροφορίες- και κάποια ελάχιστα βιβλία πωλήσεων που 
αφορούν την τελευταία τριετία του Μεσοπολέμου. Επίσης, υπάρχει μια πληθώρα από λογιστικά βιβλία ( καθολικά- 
ημερολόγια), τα οποία καλύπτουν τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν  στη συγκεκριμένη έρευνα.

404 Σύμφωνα με τη σύμβαση της 9ης Αυγούστου 1914, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της επιχείρησης και της 
Ελληνικής Επιμελητείας.



των αλεύρων στην είσοδο της εταιρείας, καθώς επίσης και η φόρτωση των άρτων στα οχήματα του 

στρατού μέσα σε σάκους, τους οποίους θα παρείχε η ίδια η Επιμελητεία. 

   Η  «Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης»,  δεσμευόταν  να 

χρησιμοποιήσει όλα τα άλευρα που θα της παραδίδονταν από το γαλλικό στρατό, προκειμένου να 

παραχθούν οι  αναγκαίες ποσότητες άρτου. Σύμφωνα με την υπάρχουσα αλληλογραφία, οι γαλλικές 

αρχές  πολλές  φορές  προέβαιναν  στην  εισαγωγή των  απαιτούμενων  αλεύρων,  δεδομένου  ότι  τα 

διαθέσιμα  σιτηρά  δεν  εξυπηρετούσαν  μόνο  τις  ανάγκες  τροφοδοσίας  των  συμμαχικών  και 

ελληνικών στρατευμάτων,  αλλά και  ολόκληρης της πόλης.  Μία από τις  χώρες  προέλευσης,  που 

αναφέρεται ήταν η Αλγερία.405 Αύτη η σύμβαση θα μπορούσε να ακυρωθεί από το ένα ή το άλλο 

μέρος,  κατόπιν  προειδοποίησης  ενός  μήνα.  Η συγκεκριμένη συνθήκη υπογράφτηκε από τον  M. 

Dherse,  υπεύθυνο  για  την  τροφοδοσία  των  στρατευμάτων,  ο  οποίος  δρούσε   εξ  ονόματος  του 

γαλλικού κράτους. Αντίστοιχα, η ΑΒΕΕΘ εκπροσωπούνταν από τον Σαούλ Αμάρ και τον υπεύθυνο 

αλληλογραφίας,  Αλμπέρτο  Μπερεσσί.   Στις  6/03/1916  οι  δύο  πλευρές  συμφώνησαν  να  γίνουν 

κάποιες  διορθώσεις  και  προσθήκες  στην  προαναφερθείσα  σύμβαση.  Οι  αλλαγές  στους 

προηγούμενους όρους περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, την  αύξηση των πρατηρίων, όπου πλέον θα 

μπορούσαν να φυλάσσονται 100.000 μερίδες άρτου μαζί με τις μηχανές της ζύγισης. Επιπλέον, η 

εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να  διατηρεί διαρκώς στις αποθήκες ικανές ποσότητες καυσίμων, για 

μια ημερήσια παραγωγή 50.000 μερίδων. Γι’ αυτό τον λόγο η Γαλλική Επιμελητεία, εκ μέρους της 

επιχείρησης ζήτησε από την Εταιρεία Αεριόφωτος Θεσσαλονίκης την καθημερινή χορήγηση 1,5 

τόνου λιθάνθρακα (κωκ).

Το 1917 υπογράφτηκαν δύο συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης και του στρατού της Ανατολής. Η 

σύμβαση  της  16ης Μαΐου  1917  δεν  έχει  διασωθεί  παρά  μόνον  οι  συμπληρωματικοί  όροι,  που 

συμφωνήθηκαν στις 28 Αυγούστου 1917 και στις 5 Αυγούστου 1919 μεταξύ του  υπεύθυνου για τη 

διαχείριση  των  στρατοπέδων  και  των  κυρίων  Μορπούργο  και  Μπερεσσί,  για  λογαριασμό  της 

ΑΒΕΕΘ.  Σύμφωνα  με  τη  δεύτερη  συμπληρωματική  σύμβαση  η  τιμή  άλεσης  του  σιταριού, 

ανέρχονταν στις 4 δραχμές ανά εκατό κιλά σίτου μαλακού η σκληρού και 5,5 δραχμές για την ίδια 

ποσότητα αλεσμένου αραβοσίτου ή αλεσμένης κρίθης. Ο μέσος όρος άλεσης σύμφωνα με το αρχικό 

κείμενο της σύμβασης ήταν 500 τόνοι σπόροι ημερησίως. Όσον αφορά, την πρώτη συμπληρωματική 

συνθήκη για την τιμή άλεσης των σιτηρών, που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς  από τη Θεσσαλία 

έως τον μύλο -με τη φροντίδα της γαλλικής στρατιωτικής αρχής- ανέρχονταν  προς 2,80 δρχ. Το 

405 Στις 26/02/1917 ο Δήμος Θεσσαλονίκης έστειλε μια επιστολή στην Ανώνυμο Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 
Θεσσαλονίκης, όπου ζητούσε την προμήθεια πιτύρων, προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, 
που χρησιμοποιούνταν για την καθαριότητα της πόλης. Επιπλέον, σύμφωνα με την επιστολή οι δημοτικές αρχές της 
πόλης ενημέρωσαν την επιχείρηση, πως εξαιτίας της έλλειψης κριθαριού στην αγορά της Θεσσαλονίκης, 
αναγκάστηκε να έρθει σε συνεννόηση με τη Γαλλική Επιμελητεία, προκειμένου να μεσολαβήσει, για την εισαγωγή 
του συγκεκριμένου αυτού προϊόντος από την Αλγερία. (Αρχείο Αλλατίνη: ΦΑΚ 980-υποφάκελος 4)



πόσο αυτό ήταν  μικρότερο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, διότι η Ανώνυμος Βιομηχανική και 

Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης δεν επιβαρύνονταν με τα έξοδα ελλιμενισμού και της θαλάσσιας 

μεταφοράς των προϊόντων.

 Το 1917 η Αλλατίνη συνέταξε ένα «εγχειρίδιο»,  όπου περιγράφονταν λεπτομερώς οι  συνθήκες 

άλεσης των ρεβιθιών και του αραβοσίτου, καθώς επίσης και  η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τροφοδοσίας των γαλλικών στρατευμάτων.406Σύμφωνα 

με τους όρους άλεσης προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση ενός εργοστασίου στο Πεδίο 

του Άρεως,  το οποίο αποτελούνταν από ένα κτήριο 36 τ.μ και  δύο παραπηγμάτων «Adrian»407, 

μήκους 16 μέτρων το καθένα, που χρησίμευαν για την στέγαση των μηχανημάτων άλεσης και μιας 

μικρής ποσότητας  εμπορευμάτων προς  μεταποίηση. Τα υλικά για την κατασκευή του κεντρικού 

κτιρίου θα παραχωρούνταν έναντι μιας λογικής τιμής από τη Γαλλική Επιμελητεία, η οποία επίσης 

θα αναλάμβανε και την εγκατάσταση των βοηθητικών κτισμάτων. 

  Στις 28 Νοεμβρίου 1917 η ΑΒΕΕΘ ήρθε σε συμφωνία με την Γαλλική Επιμελητεία προκειμένου 

να αναλάβει  την άλεση ρεβιθιών,  κριθαριού και  αραβοσίτου,  που θα της  παραδίδονταν από τη 

στρατιωτική διοίκηση, καθώς και τη μίξη αυτών των προϊόντων στο εργοστάσιο, που βρισκόταν στο 

Πεδίο του Άρεως. Η επιχείρηση εκπροσωπούνταν  από τον εντεταλμένο διαχειριστή της, Μωυσή 

Μορπούργο και τον υπεύθυνο αλληλογραφίας Αλμπέρτο Μπερεσσί, ενώ ο γαλλικός στρατός από 

τον Αναπληρωτή Στρατιωτικό Διαχειριστή,  G.  Budau. Σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης 

συνθήκης το εργοστάσιο της εταιρείας είχε ανακατασκευαστεί, προκειμένου να ήταν σε θέση να 

αλέθει και να αναμειγνύει 700 τόνους ρεβιθιών, κριθαριού και αραβοσίτου εντός 24 ωρών.408 Η 

κινητήρια δύναμη θα παρέχονταν από  ηλεκτροκινητήρα, τον οποίο ενοικίασε η «Αλλατίνη» από 

την Ηλεκτρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης. 

  Η διάρκεια της σύμβασης καθορίστηκε στους τέσσερις μήνες και η Στρατιωτική Διοίκηση, όφειλε 

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προμηθεύσει  την επιχείρηση με 50.000 τόνους  ρεβιθιών, 

κρίθης και αραβοσίτου. Επιπλέον, αναλάμβανε να δημιουργήσει ένα διαρκές απόθεμα 800 τόνων 

σπόρων  στις  αποθήκες  του  εργοστασίου.  Η  Βιομηχανική  Εταιρεία  επιβαρυνόταν  με  το  κόστος 

μετατροπής του εργοστασίου, την ενοικίαση του ηλεκτροκινητήρα, καθώς επίσης και με την αγορά 

του  κατάλληλου  εξοπλισμού.  Επιπρόσθετα,  επωμιζόταν  όλα  τα  έξοδα  (εργατικά,  ηλεκτρική 

ενέργεια, συντήρηση ) για την άλεση, τη μίξη  και  την τοποθέτηση των προϊόντων σε σάκους, τους  

οποίους σφράγιζε και ζύγιζε η ίδια. 

406 Η ακριβής ημερομηνία του  εγγράφου, που αναφέρεται στις συνθήκες άλεσης δεν διασώθηκε, αλλά φαίνεται πως 
ήταν  προγενέστερο της σύμβασης  που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/1917.

407  Πιθανότατα ο κατασκευαστής ή ο αρχιτέκτονας των συγκεκριμένων οικημάτων.  

408 Σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργοστασίου, πριν από την τελική του διαμόρφωση, μπορούσε να παράγει 240-250 
τόνους αλεσμένου αραβοσίτου και ρεβιθιών ημερησίως 



 Η Γαλλική Επιμελητεία δεσμευόταν να προμηθεύει την επιχείρηση με  κενούς σάκους  και φυσικά 

τα αντίστοιχα σκοινιά (σπάγκους) για το δέσιμό τους. Επιπλέον, η Στρατιωτική διοίκηση έπρεπε να 

μεσολαβήσει  στο  Μικτό  Γραφείο  Στρατολογίας,  προκειμένου  να  προσληφθεί  ο  απαραίτητος 

αριθμός  εργατών  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  εργοστασίου.  Τα  ημερομίσθια  αυτών  τα 

αναλάμβανε ο γαλλικός στρατός. Επιπρόσθετα, ο γαλλικός στρατός θα έπρεπε να καταβάλλει στην 

«Αλλατίνη»  για  κάθε  τόνο  αλεσμένων  και  αναμεμειγμένων  σπόρων  (ρεβιθιού,  κριθαριού, 

αραβοσίτου) 10,50 δρχ. Οι πληρωμές θα γίνονταν κάθε μήνα με την επίδειξη των βεβαιωμένων 

αποδείξεων της εταιρείας, θεωρημένων από το Διαχειριστή της Υπηρεσίας Ζωοτροφών της βάσης. 

   Η σύμβαση θα μπορούσε να ανανεωθεί αυτοδίκαια μετά τη λήξη της, με σιωπηρή παράταση, για 

άλλους τέσσερις  μήνες. Οποιαδήποτε διαφωνία προέκυπτε ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη θα 

επιδικαζόταν  σε  πρώτη  φάση  από  τον  αρμόδιο  Αναπληρωτή  Στρατιωτικό  Διαχειριστή  και  σε 

περίπτωση  μη  επίλυσης,  από  τον  γενικό  Διαχειριστή  των  Συμμαχικών  Δυνάμεων.  Το  ίδιο  έτος 

υπογράφτηκε μια συμπληρωματική σύμβαση για την τροποποίηση κάποιων όρων, η οποία θα ίσχυε 

από το Δεκέμβριο του 1919. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλάμβανε να αλέσει 400 τόνους σπόρους 

ημερησίως, τους οποίους θα παραλάμβανε με δικές της φορτηγίδες  από την αποβάθρα της Μίκρας 

έως τον μύλο. Μετά την ολοκλήρωση της άλεσης των προϊόντων θα μεταφέρονταν με ευθύνη της 

«Αλλατίνη» στην προβλήτα του Μπεχτσινάρ. Για όλη αυτή τη διαδικασία η Γαλλική Επιμελητεία 

ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει στην ΑΒΕΕΘ  8,5 δρχ ανά τόνο για τη μεταφορά, τη φόρτωση και 

την εκφόρτωση των σπόρων.

  Το 1918 και το 1919 δεν υπογράφτηκε καμία νέα σύμβαση, παρά μόνο κάποιες τροποποιητικές 

συμφωνίες  που  αφορούσαν  τις  συμβάσεις  των  προηγούμενων  ετών.  Οι  σημαντικότεροι 

συμπληρωματικοί όροι, αναφέρονταν στις τιμές νωπού και πεφρυγανισμένου άρτου. Η κάθε μερίδα 

άρτου των 650 γραμμαρίων κυμαίνονταν στα οκτώ λεπτά,  ενώ σε  περίπτωση που η παραγωγή 

ξεπερνούσε  τις  40.000  μερίδες,  η  τιμή  θα  μειωνόταν  στα  έξι  λεπτά.  Επίσης  μέσα  από  την 

αλληλογραφία  της  επιχείρησης  τη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  φαινόταν  η  απαίτηση  των 

Γάλλων,  οι  οποίοι  ήθελαν  να  εξυπηρετούνται  κατά  απόλυτη  προτεραιότητα,  ανεξαρτήτως  των 

συμφωνιών  που  είχε  συνάψει  η  επιχείρηση με  τις  υπόλοιπες  πολιτικές  και  στρατιωτικές  αρχές. 

Επιπλέον, μία εξίσου ενδιαφέρουσα επιστολή, η οποία στάλθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1918 από τον 

Στρατηγό Guillaumat στον Γενικό Επιμελητή των Συμμαχικών Στρατευμάτων, περιγράφονταν μια 

πτυχή της συνεργασίας των αγγλικών και γαλλικών στρατευμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε 

μια  επείγουσα εντολή από το Αρχηγείο Πολέμου, στο Γενικό Αρχηγό του Βρετανικού Στρατού, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η καθημερινή εκφόρτωση 800 τόνων σιτηρών και οσπρίων από τις 

αγγλικές  φορτηγίδες  στις  γαλλικές.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  θα  έπρεπε  να  συνεννοηθούν  όλες  οι 

εμπλεκόμενες πλευρές και η «Αλλατίνη», ώστε να εξεταστεί το θέμα συλλογικά.



Οι  πιο  σημαντικές  συμφωνίες,  που  διεξήχθησαν  το  1920,  αφορούσαν  κατά  κύριο  λόγο 

συμπληρώματα  συμβάσεων σχετικά με τις τιμές  των παραγόμενων άρτων και φρυγανιών. Στις 30 

Ιουνίου  η  Γαλλική  Επιμελητεία  εκπροσωπούμενη  από τον  Αναπληρωτή Στρατιωτικό  Επιμελητή 

Mayral Roubaud και η « Αλλατίνη» από τον εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Μωυσή Μορπούργο και 

τον  Τεχνικό  Διευθυντή  της,  Λούις  Καιλέτ  συμφώνησαν  να  αυξήσουν  τις  τιμές  στους 

πεφρυγανισμένους άρτους προς 11,5 λεπτά ανά μερίδα των 600 γραμμαρίων. Επιπλέον, ανοδική 

τάση σημειώθηκε και στην τιμή άλεσης του μαλακού ή σκληρού σίτου, προς 6 δραχμές τα 100 κιλά.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στις υπερτιμήσεις αυτών των προϊόντων ήταν, ότι αυξήθηκαν οι τιμές της 

καύσιμης ύλης  που χρησιμοποιούσε η εταιρεία, καθώς επίσης και οι μισθοί των εργατών. Το 1921 

υπήρξε η τελευταία χρονιά παραμονής του Στρατού της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, με 

την αναχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από την πόλη, όλες οι συμβάσεις των προηγούμενων 

ετών έπαψαν να ισχύουν.409

  Την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η «Ανώνυμος Βιομηχανική και  Εμπορική Εταιρεία 

Θεσσαλονίκης» συνεργάστηκε και με τη δεύτερη μεγάλη συμμαχική δύναμη, που είχε εγκατασταθεί 

στην πόλη. Σύμφωνα με τα διασωθέντα έγγραφα, η πρώτη σύμβαση που υπέγραψε η επιχείρηση με 

την  Αγγλική  Επιμελητεία,  ήταν  στις  24  Ιανουαρίου  1917.  Στο  συμφωνητικό  περιγράφονταν 

λεπτομερώς οι υποχρεώσεις των βρετανικών στρατευμάτων και οι όροι που τέθηκαν, προκειμένου η 

εταιρεία  να  αναλάβει  την  τροφοδοσία  τους.  Το  πρώτο  άρθρο  της  σύμβασης  αναφέρεται  στην 

ανέγερση ενός κτιρίου , όπου αλέθονταν το κριθάρι, το οποίο προορίζονταν για την Επιμελητεία. Το 

κτίριο  βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Πεδίο του Άρεως. Με έξοδα, τα οποία 

θα επωμίζονταν η εταιρεία, θα έπρεπε να κατασκευαστεί ένας χώρος 500 τ.μ, δίνοντας ιδιαίτερη 

σημασία στην ποιότητα των υλικών.  Χρησιμοποιήθηκαν πλίνθοι  και κέραμοι,  προφανώς από το 

κεραμοποιείο  του ομίλου,  καθώς η προμήθεια  και  η  αγορά των υλικών αποτελούσε μέρος  των 

υποχρεώσεων  της  εταιρείας.  Η  «  Αλλατίνη»  δεσμευόταν  να  παραδώσει  μια  ολοκληρωμένη 

εγκατάσταση, ικανή να αλέθει 400.000 κιλά κριθαριού ανά 24 ώρες για επτά μέρες την εβδομάδα. 

Σύμφωνα με μελέτες που έκανε ο αρμόδιος μηχανικός της Βρετανικής Επιμελητείας, το συνολικό 

εκτιμώμενο  κόστος  του  κτηρίου  ανέρχονταν  στις  51.000  δραχμές.  Επιπλέον,  η  αναφορά  του 

μηχανικού περιείχε και λεπτομέρειες, που αφορούσαν τα υλικά για την κατασκευή του. Αξίζει να 

σημειωθεί,  ότι  οι  Βρετανοί  δεν έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι  από το αποτέλεσμα, καθώς το 

κτήριο δεν στηρίζονταν σε γερά θεμέλια και η κατασκευή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής.

    Ο βρετανικός στρατός ήταν υποχρεωμένος να μεταφέρει το κριθάρι στην είσοδο του νεόδμητου 

αυτού κτηρίου, καθώς επίσης και να προμηθεύει την επιχείρηση με κενούς σάκους και σπάγκους. Η 

παράδοση όλου του αλεσμένου κριθαριού γινόταν στο δωμάτιο συσκευασίας , ενώ ο υπολογισμός 

409  Οι συμβάσεις με τη Γαλλική Επιμελητεία περιλαμβάνονται στο:  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 12β



του  βάρους  πραγματοποιούνταν  πάντοτε  με  την  παρουσία  ενός  εκπροσώπου  της  Βρετανικής 

Επιμελητείας. Ο Διοικητής του στρατού, εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, αναλάμβανε μετά 

την έναρξη των εργασιών,  να προμηθεύει τους συμβαλλόμενους έως και 100 τόνους άνθρακα κάθε 

μήνα, προς 50 σελίνια ανά τόνο. 

  Η συγκεκριμένη σύμβαση ίσχυε για τρεις μήνες, εφόσον ολοκληρωνόταν επιτυχώς η ανέγερση του 

προαναφερθέντος  κτιρίου.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτού  του  χρονικού  διαστήματος,  ο  βρετανικός 

στρατός όφειλε να παραδώσει  για άλεσμα μια συνολική ποσότητα των 36 εκατομμυρίων κιλών 

κριθαριού. Η επιχείρηση θα πληρωνόταν στην τιμή των 8,5 δραχμών ανά 1000 κιλά αλεσμένου 

κριθαριού και το ποσό θα καταβάλλονταν κάθε 14 μέρες με την έκδοση των ανάλογων αποδείξεων. 

Σε  περίπτωση ανανέωσης της  σύμβασης για άλλους  τρεις  μήνες,  η  τιμή θα  μειωνόταν στις  7,5 

δραχμές, ενώ αν παραδίδονταν στην επιχείρηση μικρότερη ποσότητα σπόρων, τότε η Βρετανική 

Επιμελητεία θα την αποζημίωνε προς 2,5 δραχμές για κάθε 1000 κιλά, τα οποία θα ήταν λιγότερα 

από τα συμφωνηθέντα. Η ίδια ποινή ίσχυε και για την «Αλλατίνη», σε περίπτωση που κρίνονταν 

ανεπαρκής να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, σε σχέση με την άλεση των 36 εκατομμυρίων 

κιλών  κριθαριού.  Επιπλέον,  στις  δεσμεύσεις  της  εταιρείας  περιλαμβάνονταν  η  συντήρηση  του 

κτιρίου και των μηχανημάτων, καθώς επίσης και η αποκατάσταση των ζημιών μετά από πυρκαγιά ή 

κάποια άλλη φυσική καταστροφή. Επιπρόσθετα, η Αγγλική Επιμελητεία είχε το δικαίωμα να ορίσει 

στρατιώτες , υπό τις εντολές ενός αξιωματικού , για την επίβλεψη όλων των διαδικασιών και των 

σταδίων παραγωγής του αλεσμένου κριθαριού, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

 Στις  3  Ιανουαρίου  1918  η  προαναφερθείσα  σύμβαση  συμπληρώθηκε  με  νέους  όρους,  καθώς 

πραγματοποιήθηκε ένα συμπληρωματικό συμφωνητικό για την άλεση των σιτηρών. Συγκεκριμένα, 

η εταιρεία αναλάμβανε να αλέσει κριθάρι, αραβόσιτο και σιτάρι, με τη συνολική προσδοκώμενη 

ποσότητα  να  ανέρχεται  τους  350  τόνους,  για  κάθε  είδος  ξεχωριστά.  Ο  Brigadier,  υπεύθυνος 

προμηθειών για την  τροφοδοσία του βρετανικού στρατού της  Θεσσαλονίκης,  λειτουργώντας  εκ 

μέρους της βρετανικής  κυβέρνησης,  διαβεβαίωσε ότι  θα παρείχε μηνιαίως στην επιχείρηση 100 

τόνους άνθρακα, ως καύσιμη ύλη προς 9 λίρες/τόνο. Δεν αναλάμβανε όμως καμία ευθύνη για τη 

συντήρηση  του  νεόδμητου  κτηρίου  ή  των  μηχανημάτων,  που  βρίσκονταν  στην  αποβάθρα  του 

Πεδίου του Άρεως. Ωστόσο, λίγες μέρες πριν τη λήξη των συμπληρωματικών αυτών όρων, δηλαδή 

στις 30 Ιουνίου του 1918, υπεγράφη νέα σύμβαση για την άλεση των σιτηρών και των οσπρίων. 

Έτσι  στις  15  Ιουνίου  1918,  η  Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκη 

εκπροσωπούμενη  από  τον  εντεταλμένο  Γενικό  Διευθυντή  της,  Μωυσή  Μορπούργο  και  τον 

υπεύθυνο αλληλογραφίας, Αλμπέρτο Μπερεσσί, συμβλήθηκε με ένα υψηλόβαθμο εκπρόσωπο της 

Αγγλικής Επιμελητείας.



 Το πρώτο άρθρο της δεύτερης  διασωθείσας  σύμβασης,  ανέφερε ότι  η εταιρεία αναλάμβανε να 

αλέθει στους μύλους της,  τουλάχιστον 600 τόνους από σιτηρά και όσπρια, επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως για εφτά ημέρες την εβδομάδα. Η Επιμελητεία δεν έφερε καμία ευθύνη σε περίπτωση, που 

προειδοποιούσε εγκαίρως για τυχόν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην προαναφερθείσα ποσότητα. 

Επιπλέον, όφειλε να παραδίδει τα προϊόντα προς άλεση, στις εγκαταστάσεις της «Αλλατίνη» και να 

τα εκφορτώνει από δικά της οχήματα. Στις  υποχρεώσεις  της περιλαμβάνονταν επίσης η παροχή 

κενών  σάκων και  νημάτων,  στα  οποία  οι  συμβαλλόμενοι  αποθήκευαν  τα  αλεσμένα  σιτηρά  και 

όσπρια, μέσα σε έναν ειδικό χώρο συσκευασίας. Επιπρόσθετα, ο βρετανικός στρατός δεσμευόταν να 

παρέχει μηνιαίως 100 τόνους άνθρακα, ως καύσιμη ύλη στην τιμή των 180 σελινίων/τόνο και 500 

κιλά λιπαντικά για την συντήρηση των μηχανών με χρέωση, που θα καθορίζονταν από τον αρμόδιο 

διευθυντή.

  Ο  μέσος  όρος  τιμής  των  παραγόμενων  προϊόντων  ορίζονταν  προς  7  δραχμές  για  κάθε  τόνο 

σιτηρών, που επρόκειτο να αλεστεί και 22 δραχμές για κάθε τόνο οσπρίων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με 

τους όρους του συμβολαίου από 20.000- 25.000 τόνους αλεσμένων σιτηρών θα πληρωνόταν το 

ποσό  των  8,25  δραχμών/τόνο  και  σε  περίπτωση  που  η  παραγωγή  άγγιζε  τους  95.000-115.000 

τόνους, θα καταβαλλόταν το ποσό των 6,45 δραχμών. Όσον αφορά, τα όσπρια μέχρι 4.000 τόνους 

αλεσμένου προϊόντος το ποσό κυμαινόταν προς 24 δραχμές  και αν η παραγωγή ξεπερνούσε την 

προαναφερθείσα ποσότητα η  επιχείρηση θα  πληρωνόταν 20 δραχμές  για  κάθε  τόνο αλεσμένων 

οσπρίων. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα, όφειλε να καταβάλλει το 

ποσό των 500 δραχμών για κάθε μέρα, που δεν κατάφερνε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι 

Βρετανοί  είχαν  το  δικαίωμα να  προβούν  στη  διακοπή της  μεταξύ τους  συνεργασίας,  εφόσον  η 

«Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» κρίνονταν ανεπαρκής, έναντι των 

δεσμεύσεων που είχε αναλάβει.

  Η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για τη συντήρηση και την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και του 

κτηρίου,  συμπεριλαμβανομένου  του  κόστους  των  ζημιών,  που  μπορούσαν  να  προκληθούν  από 

πυρκαγιά. Αν οι ανάδοχοι αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στην επιδιόρθωση των φθορών, εξαιτίας 

των  εχθροπραξιών η  Αγγλική  Επιμελητεία  έπρεπε  να  επανεξετάσει  την  ποινική  ρήτρα των  500 

δραχμών. Επιπλέον, όφειλε να διαβιβάζει καθημερινά μια αναφορά, στον υπεύθυνο ανεφοδιασμού 

για  τις  ποσότητες  των  σιτηρών  και  των  οσπρίων,  που  αλέθονταν  κατά  τη  διάρκεια  της 

προηγούμενης  μέρας.  Οι  βρετανικές  αρχές  είχαν  το  δικαίωμα  να  ορίσουν  στρατιώτες,  υπό  την 

επίβλεψη  κάποιου  ανωτέρου,  ώστε  να  ελέγχει  όλα  τα  στάδια  παραγωγής  των  προϊόντων  που 

επρόκειτο να αλεσθούν. Η συμφωνία αυτή αφορούσε την περίοδο από 1η Ιουλίου  1918 μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και μπορούσε να τερματιστεί από την πλευρά της Επιμελητείας, 

εφόσον είχε προειδοποιήσει την εταιρεία τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα. 



  Λίγες μέρες αργότερα ο Διοικητής του βρετανικού στρατού και ο εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής 

της  επιχείρησης,  συμφώνησαν  από  κοινού  να  προστεθούν  κάποιοι  συμπληρωματικοί  όροι  στη 

σύμβαση  της  15ης Ιουνίου  του  1918.  Συγκεκριμένα,  η  Αγγλική  Επιμελητεία  ζητούσε  από  την 

ΑΒΕΕΘ  να  προμηθευτεί  με  τέσσερις  λάμπες,  οι  οποίες  θα  τοποθετούνταν  στην  πλατφόρμα 

φορτοεκφόρτωσης  του  τρένου,  ώστε  να  υπάρχει  καλύτερη  ορατότητα  κατά  τη  μεταφορά  των 

εμπορευμάτων.  Επιπλέον,  οι  συμβαλλόμενοι  δεσμευόντουσαν,  ότι  στο  μπροστινό  μέρος  της 

πλατφόρμας θα κατασκεύαζαν έναν αποθηκευτικό χώρο, όπου θα προφυλάσσονταν προσωρινά τα 

σιτηρά του βρετανικού στρατού. Αυτή η κατασκευή που δημιουργήθηκε, για την καλύτερη φύλαξη 

των εμπορευμάτων, θα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου που είχε κατασκευαστεί στην 

πρώτη σύμβαση της 24ης  Ιανουαρίου 1917. Τα υλικά και η καύσιμη ύλη για την  αποθήκη, θα 

παραχωρούνταν από την Επιμελητεία. Επίσης, τα ειδικά βαγονέτα (σύστημα Decauville), που είχαν 

κατασκευαστεί  από  τις  συμμαχικές  δυνάμεις  κατά  τη  διάρκεια  των  εχθροπραξιών  του  Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, μετέφεραν την πρώτη ύλη από το σιδηροδρομικό σταθμό, στον χώρο όπου 

βρίσκονταν οι διαχωριστικές χοάνες. 

  Στις  24 Ιουνίου 1920 ο Διοικητής  του στρατού,  εκ μέρους της  βρετανικής κυβέρνησης και  η 

«Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης»,  εκπροσωπούμενη  από  τον 

εντεταλμένο  Γενικό  Διευθυντή,  Μωυσή  Μορπούργο  και  τον  Τεχνικό  Διευθυντή  Αλμπέρτο 

Μπερεσσί, σύναψαν μια συμφωνία, προκειμένου να παράγουν άρτους  για λογαριασμό της Αγγλικής 

Επιμελητείας.  Οι  συμβαλλόμενοι,  όφειλαν  μετά  την  υπογραφή  και  την  αποδοχή  των  όρων  να 

καταθέσουν στον Γενικό Ταμία του Στρατού  της  Μαύρης Θάλασσας στην Κωνσταντινούπολη, 

χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 δραχμών, για την τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων.

  Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το αλεύρι, που  χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή του 

ψωμιού  θα  το  προμήθευε  στην  επιχείρηση  η  Επιμελητεία.  Το  σύνολο  των  αλεύρων  που  θα 

παραδίδονταν  στους  συμβαλλόμενους,  θα  επιστρέφονταν  στις  βρετανικές  αρχές   με  ελάχιστη 

απόδοση 60,78 κιλών ψωμιού για κάθε 45,36 κιλά αλευριού.410 Σε περίπτωση που δεν αξιοποιούνταν 

και  ένα  μέρος  του   έμενε  ανεκμετάλλευτο,  τότε  οι  συμβαλλόμενοι  όφειλαν  να  πληρώσουν  ως 

χρηματική αποζημίωση ένα ποσό, το οποίο σίγουρα θα ήταν μικρότερο από το ύψος της εγγύησης.

     Η επιχείρηση παρήγαγε 12.500 καρβέλια  καθημερινά,  των 0,91 κιλών το  καθένα,  ενώ  η 

ποσότητα αυτή   θα  μπορούσε  να  αυξηθεί  στα  15.000 καρβέλια,  εφόσον τους  προειδοποιούσαν 

τουλάχιστον  72  ώρες  νωρίτερα.  Η  τιμή  των  παραγόμενων  άρτων  κυμαινόταν  ανάλογα  με  τη 

συνολική  μηνιαία  ποσότητα.  Συγκεκριμένα,  μέχρι  20.000 καρβέλια  η  τιμή  κυμαίνονταν στα  21 

λεπτά η μερίδα, ενώ όσο αυξάνονταν η παραγωγή, η τιμή μπορούσε να μειωθεί στα 11 λεπτά.  Ο 

υπεύθυνος τροφοδοσίας του βρετανικού στρατού, παραλάμβανε τους άρτους από τις εγκαταστάσεις 

410  Η μονάδα μέτρησης, που χρησιμοποιούσε η Αγγλική Επιμελητεία ήταν η λίβρα (1 λίβρα =0,453 κιλά)



της επιχείρησης. Επιπλέον, η Αγγλική Επιμελητεία είχε τη δυνατότητα να παραχωρεί δωρεάν 1 κιλό 

αλάτι για κάθε 80 κιλά αλεύρων, ενώ οι κενοί σάκοι, στους οποίους αποθήκευαν τα παραδοθέντα 

άλευρα, παρέμεναν στην ιδιοκτησία της « Αλλατίνη». Υψηλόβαθμοι Βρετανοί στρατιώτες, είχαν το 

δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αποθήκη ή στους φούρνους, ώστε να εποπτεύουν οποιαδήποτε 

στιγμή της ημέρας τη διαδικασία παρασκευής των άρτων, που προορίζονταν για τα στρατεύματα 

τους . 

Η Αγγλική Επιμελητεία  μπορούσε να ακυρώσει  το  συμβόλαιο  χωρίς  προειδοποίηση,  εφόσον το 

ψωμί δεν ήταν απόλυτα καθαρό και δεν συμβάδιζε με την ποιότητα του δείγματος που είχε δοθεί  

από  τους  στρατιωτικούς  φούρνους.  Επίσης,  οι  Βρετανοί  θα  διέκοπταν  τη  συνεργασία  τους  σε 

περίπτωση που η εταιρεία δεν τους προμήθευε τις συμφωνηθείσες ποσότητες άρτων, καθώς επίσης 

και αν δεν απέδιδε τις σωστές ποσότητες καρβελιών, σε σχέση με το αλεύρι, που της παρέδιδε ο 

στρατός. Για κάθε καρβέλι, που της απορρίπτονταν η εταιρεία πλήρωνε 2 δραχμές. Η επιχείρηση 

παρέδιδε ανά δύο εβδομάδες μια αναφορά, όπου καταγραφόταν η ποσότητα των παραληφθέντων 

αλεύρων, καθώς επίσης και το σύνολο των παραγόμενων άρτων, σε αντιστοιχία με την ποσότητα 

αλευριού που είχε στην κατοχή της.411

Ο  πολυσχιδής  χαρακτήρας  των  δραστηριοτήτων   της  Ανωνύμου  Βιομηχανικής  και  Εμπορικής 

Εταιρείας  Θεσσαλονίκης,  φάνηκε  και  στα  συμβόλαια  που  υπέγραψε  κατά  τη  διάρκεια  του  Α’ 

Παγκοσμίου  Πολέμου.412 Συγκεκριμένα,  στις  24  Μαρτίου  του  1917,  κατόπιν  σχετικής 

αλληλογραφίας και όχι σύμφωνα με κάποιο τελικό κείμενο συμβολαίου, η επιχείρηση συνεργάστηκε 

με την Ηλεκτρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενοικιάσει έναν ηλεκτροκινητήρα, ώστε 

να καλύψει  τις  αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας  των συμμαχικών στρατευμάτων.  Το ποσό  που 

όρισε η Ηλεκτρική Εταιρεία για την ενοικίαση ενός κινητήρα 175 ίππων, ήταν 3000 δραχμές το 

χρόνο, το οποίο θα καταβαλλόταν  ανά εξάμηνο. Η εγκατάσταση του προαναφερθέντος κινητήρα, 

θα γινόταν με έξοδα της «Αλλατίνη» και η επίβλεψη της λειτουργίας του παρέχονταν δωρεάν, χωρίς 

φυσικά να φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς. Η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη 

να επιστρέψει τον κινητήρα σε καλή κατάσταση, αλλιώς θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 15.000 

δραχμών.  Επιπλέον,  η Ηλεκτρική Εταιρεία μπορούσε να πάρει πίσω το συγκεκριμένο μηχάνημα, 

κατόπιν προειδοποίησης δύο εβδομάδων. Το ίδιο χρονικό διάστημα ίσχυε  και σε περίπτωση που δεν 

ήταν σε θέση να παρέχει  ηλεκτρικό ρεύμα,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  μέχρι  το 1919 οι  διακοπές 

411  Όλες οι συμβάσεις με την Αγγλική Επιμελητεία περιέχονται στο ΦΑΚ 12β

412 Έχει διασωθεί ένα συμβόλαιο πριν το 1912 (δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία) μεταξύ του Διευθυντή του Λιμένος 
PENARD MARCEL και του Διαχειριστή των Μύλων ΜΟRPURGO, όπου σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού  
οι Μύλοι πέτυχαν σημαντικές ατέλειες φόρων για τη μεταφορά σιτηρών από και προς το λιμάνι.(Τα έγγραφα είναι 
αρκετά δυσανάγνωστα, γι αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με του όρους 
της μεταξύ τους συμφωνίας)



ρεύματος, αποτελούσαν ένα σύνηθες φαινόμενο. Η τιμή σύμφωνα με τα τιμολόγια της εταιρείας, 

ήταν 20 λεπτά η κιλοβατώρα, ενώ εάν προέκυπτε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους θα επιλύονταν 

με τη μεσολάβηση του Προξένου της Ιταλίας. 

  Ο  γαλλικός  οίκος  «  OROSDI BACK» και  η  εταιρεία  «  Αλλατίνη»  στις  5  Αυγούστου  1917 

συνεταιρίστηκαν με σκοπό, να ιδρύσουν επαγγελματικά πλυντήρια.  Κυρίως επικεντρώθηκαν στα 

είδη  ρουχισμού  και  υφασμάτων  των  συμμαχικών  στρατευμάτων.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  η 

«ΟROSDI BACK»  είχε  δημιουργήσει  μία  θυγατρική  στη  Θεσσαλονίκη,  καθώς  η  έδρα  της 

επιχείρησης  ήταν  στη  Γαλλία.  Οι  εγκαταστάσεις,  οι  οποίες  θα  «υποδέχονταν»  αυτές  τις 

δραστηριότητες, είτε προϋπήρχαν είτε επρόκειτο να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Ο γαλλικός 

οίκος έθεσε στη διάθεση της καινούριας αυτής σύμπραξης, τέσσερα πλυντήρια. Το πρώτο βρισκόταν 

στο οικόπεδο του Σαντί Εφεντίμ, το οποίο είχε επιταχθεί από τις στρατιωτικές αρχές. Το δεύτερο 

στο οικόπεδο του Σαούλ Μοδιάνο και το τρίτο πλυντήριο βρισκόταν στο οικόπεδο, που αποτελούσε 

ιδιοκτησία του Σαμ Αμαρίλιο  στην οδό Λαχανά 36. Το τελευταίο υπήρχε στην οδό Αποστόλου 

Παύλου όπου το μέρος αυτό, ανήκε στον Χουσείν Αφέντη.413

   Από την πλευρά της, η «Αλλατίνη» έθεσε στη διάθεση της νέας αυτής συνεργασίας τους χώρους, 

που υπήρχαν εντός του περιβόλου του Κεραμοποιείου, στην περιοχή Καραγάτς. Συγκεκριμένα, ένα 

μεγάλο ισόγειο  υπόστεγο,  το  οποίο  μπορούσε να  χρησιμοποιηθεί  ως  πλυντήριο  και  αποθετήριο 

άπλυτου ιματισμού και ένα ακόμη υπόστεγο, που θα αξιοποιούνταν ως αποθετήριο των πλυμένων 

ρούχων. Επίσης, παραχώρησε τον κεντρικό φούρνο και το τετραώροφο οίκημα πάνω από αυτόν, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως στεγνωτήριο για τα ρούχα των στρατιωτών. Εάν το απαιτούσαν 

οι περιστάσεις θα μπορούσαν να δοθούν  κι άλλοι χώροι από την πλευρά της «Αλλατίνη», με τον 

όρο όμως να μην  παρεμποδίζονταν οι εργασίες του κεραμοποιείου. 

  Σύμφωνα με τη συμφωνία ,που υπέγραψε  κάθε συμβαλλόμενος, διατηρούσε στην κυριότητα του 

τους χώρους, τους οποίους προσέφερε και σε περίπτωση που δεν επαρκούσαν, η κοινοπραξία θα 

αναλάμβανε  τα  έξοδα  για  την  ενοικίαση  ή  την  αγορά  νέων  εγκαταστάσεων.  Επιπρόσθετα,  η 

Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία διέθεσε για την καινούρια αυτή συνεργασία τους 

ανελκυστήρες,  για  τη  μεταφορά  του  ιματισμού,  καθώς  επίσης  και  τα  βαγονέτα  των  γραμμών 

Decauville.  Ως  αντιστάθμισμα  των  εξόδων  που  έκαναν,  προκειμένου  να  διαμορφώσουν  τις 

εγκαταστάσεις για τα πλυντήρια, θα εισέπρατταν  50 λεπτά για κάθε πλυμένο ρούχο. Τα εργατικά 

έξοδα  θα  τα  αναλάμβανε  η  κοινοπραξία.  Επιπλέον,  στην  ιδιοκτησία  της  καινούριας  εταιρείας 

περιλαμβάνονταν και δύο πλυντήρια, τα οποία βρίσκονταν στην Έδεσσα.414 Το πρώτο ανήκε στον Β. 
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Uziel και το κάθε πλυμένο ρούχο που παρέδιδε, κόστιζε 12 λεπτά.  Το δεύτερο τελούσε υπό την 

ιδιοκτησία του Ισαάκ Μόλχο και εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Αγγλικού νοσοκομείου.  

   Η «OROSDIBACK» ανέλαβε τη  διεύθυνση της  σύμπραξης  των δύο αυτών εταιρειών,  διότι 

διέθετε  τεχνογνωσία  και  εμπειρία  στον  συγκεκριμένο  επιχειρηματικό  κλάδο.  Παρόλα  αυτά,  θα 

συμβουλευόταν την Αλλατίνη για όλα τα σημαντικά θέματα, όπως τις συμφωνίες με τα συμμαχικά 

στρατεύματα για το πλύσιμο των ρούχων, καθώς επίσης και τις ενοικιάσεις των  καινούριων χώρων 

και εξοπλισμών. Τα κέρδη και τα έξοδα κάθε τριμήνου κατανέμονταν σε αναλογία 60% για την 

γαλλική εταιρεία και 40% για την Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Η 

συγκεκριμένη συμφωνία θα  ίσχυε από τις 15 Σεπτεμβρίου 1917 και θα διατηρούνταν, έως ότου οι 

επιχειρηματικές  δραστηριότητες της κοινοπραξίας απέφεραν τα προσδοκώμενα κέρδη. Σε καμία 

περίπτωση,  όμως  δεν  θα  μπορούσε  να  ακυρωθεί  για  τους  επόμενους  έξι  μήνες,  εκτός  και  αν 

προέκυπταν λόγοι ανωτέρας βίας. Από τις 06 Σεπτεμβρίου 1917 έως τις 31 Ιανουαρίου 1918 τα 

κέρδη που κατέγραψε η κοινοπραξία από τα πλυντήρια, που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και την 

Έδεσσα, ήταν 24.525,75 δραχμές. Τα έξοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχονταν στις 15.747 

δραχμές και περιελάμβαναν τα ενοίκια του κεραμοποιείου και των χώρων που νοίκιαζαν για τα 

πλυντήρια, καθώς επίσης και τη μισθοδοσία του προσωπικού.415

  Η Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης την περίοδο των Βαλκανικών 

Πολέμων  συνεργάστηκε  με  την  Ελληνική  Επιμελητεία,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες 

τροφοδοσίας των Ελλήνων στρατιωτών. Το κράτος χορηγούσε στην « Αλλατίνη» την πρώτη ύλη, 

δηλαδή το σιτάρι. Στη συνέχεια η Επιτροπή Άλεσης, στην οποία συμμετείχαν  υψηλόβαθμα στελέχη 

του  στρατού,  υπέγραφε  αποδείξεις  παραλαβής,  στις  οποίες  αναγράφονταν  η  ποσότητα  των 

παραγόμενων αλεύρων, καθώς επίσης και  σε ποιους προορίζονταν. Το χρονικό διάστημα από τις 

24/11/1912-14/12/1912  έχουν  διασωθεί  συνολικά  δεκαοχτώ  αποδείξεις  παραλαβής  αλεύρων 

κανονικά αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Σε όλα τα έγγραφα καταγράφονταν ο αριθμός και το 

βάρος των σάκων, που παραλάμβανε  η Επιτροπή Άλεσης. Έπειτα, τα άλευρα παραδίδονταν είτε σε 

κάποιον εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιμελητείας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τροφοδοσία, είτε 

στο αρτοποιείο της «Αλλατίνη», προκειμένου να παρασκευαστούν άρτοι ή γαλέτες για τα ελληνικά 

στρατεύματα.416

Στις  30  Ιουνίου  1913,  η  στρατιωτική  υπηρεσία  των  Αθηνών,  κατόπιν  δημόσιου  πλειοδοτικού 

διαγωνισμού,  ανέθεσε  στην  «  Αλλατίνη»  την  προμήθεια  του  ελληνικού  στρατού  με 
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άλευρα.417Σύμφωνα με τη μεταξύ τους αλληλογραφία, οι όροι που έθεσε η Ελληνική Επιμελητεία 

αφορούσαν την χορήγηση 6000 σάκων με αλεύρι, των 100 κιλών ο καθένας. Η τιμή του κάθε σάκου 

ανέρχονταν στις 29 δραχμές, ενώ η ίδια η υπηρεσία θα φρόντιζε για την αποπληρωμή τους. Τα 

σιτηρά που θα χρησιμοποιούνταν για την άλεση, θα προέρχονταν αποκλειστικά από το εξωτερικό 

και  γι’ αυτό  το  λόγο  η  Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης,  είχε  τη 

δυνατότητα να απαλλαγεί από τον εισαγωγικό δασμό. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να 

αφαιρεί κάθε ετερογενή ουσία, ώστε το  τελικό προϊόν να μην παρουσιάζει καμία αλλοίωση.418

  Κατά  τη  διάρκεια  των  Βαλκανικών  Πολέμων  η  «Αλλατίνη»  συνέταξε  με  την  Ελληνική 

Επιμελητεία πρωτόκολλα άλεσης σιτηρών και παραλαβής αλεύρων ή υποπροϊόντων του σιταριού. 

Στα περισσότερα έγγραφα, που έχουν διασωθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως εκπρόσωποι 

της επιχείρησης φαίνονταν να ήταν ο εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης, Μωυσής 

Μορπούργο και ο αρχιγραμματέας, Ερρίκος Σασσώ. Σε κάθε πρωτόκολλο ακολουθούνταν η ίδια 

διαδικασία,  δηλαδή με την άφιξη του κάθε ατμόπλοιου υπολόγιζαν το βάρος των σιτηρών.  Στη 

συνέχεια μετά την άλεση, το παρέδιδαν στη Στρατιωτική Επιτροπή Αλέσεως και αυτή με τη σειρά 

της  στο  Κέντρο  Εφοδιασμού Θεσσαλονίκης.  Σε  κάθε  πρωτόκολλο  αναγράφονταν  αναλυτικά  οι 

ποσότητες  των  παραγόμενων  αλεύρων,  πιτύρων,  σκυβάλων  και  φλοιών  σιταριού.  Επιπλέον 

καταγράφονταν όλα τα ξένα σώματα που εντοπίζονταν σε κάθε παρτίδα (χώμα, πέτρες, λάσπη κ.τ.λ) 

καθώς επίσης και η ποσότητα μόλυβδου , που  χρησιμοποιούσαν προκειμένου να σφραγίσουν τους 

σάκους με τα αρχικά του  ελληνικού στρατού. Αυτό συνέβαινε, διότι για κάποιο χρονικό διάστημα οι 

σάκοι με τα άλευρα της Ελληνικής Επιμελητείας, αποθηκεύονταν προσωρινά στις εγκαταστάσεις 

του ατμόμυλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπήρχαν πολλά παράπονα σε σχέση με τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω κάποιας βλάβης ή 

η  διάτρηση των  σάκων από  τρωκτικά,  πιθανότατα  να  προκαλούσαν  σημαντική  αλλοίωση στην 

ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Γι’ αυτό το λόγο το Κέντρο Εφοδιασμού Θεσσαλονίκης 

σε  μεταγενέστερη  αλληλογραφία,  απαιτούσε  από  την  επιχείρηση  να  παραχωρήσει  κανονικούς 

αποθηκευτικούς  χώρους,  για  τη  φύλαξη  των  παραγόμενων  αλεύρων,  που  προορίζονταν  για  τα 

ελληνικά στρατεύματα. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν το αίτημά τους, θα αναγκάζονταν να 

προβούν σε αναγκαστική ενοικίαση των αποθηκών, με όρους που θα λειτουργούσαν εις βάρος των 

συμφερόντων της « Αλλατίνη».419

417  Δεν έχει διασωθεί κάποιο μεταξύ τους συμφωνητικό, παρά μόνον η επιστολή της Ελληνικής Επιμελητείας προς την 
Ανώνυμο Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (πρώην ατμόμυλος και πλινθοκεραμεία Αλλατίνη).
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Η Ελληνική Επιμελητεία στις 9 Αυγούστου 1914, συμβλήθηκε με την «Ανώνυμος Βιομηχανική και 

Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης»,  προκειμένου  να  αναλάβει  την  άλεση  σιτηρών  και  την 

παρασκευή άρτου, για λογαριασμό των ελληνικών στρατευμάτων.  Το κείμενο της σύμβασης δεν 

έχει  διασωθεί,  παρά  μόνον  η  μεταξύ  τους  αλληλογραφία,  στην  οποία  περιλαμβάνονταν  οι 

τροποποιήσεις  ,  που  αφορούσαν  το  αρχικό  κείμενο.  Σύμφωνα  με  ένα  πρακτικό  εκκαθάρισης 

λογαριασμού για την παρασκευή άρτου , από το Σεπτέμβριο του 1914 μέχρι  το Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους το Κέντρο Εφοδιασμού Θεσσαλονίκης παρέδωσε στην Αλλατίνη 860.145 οκάδες αλεύρι και 

14.100 οκάδες αλάτι. Οι μερίδες άρτου που παρήχθησαν το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχονταν στις 

1.544.192. Στο πρώτο πεντάμηνο του 1915, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μάιου, ο 

ατμόμυλος  Αλλατίνη παρέλαβε 1.074.954 οκάδες διαφόρων ειδών και αποδόσεων αλεύρων, καθώς 

επίσης και 12.360 οκάδες αλατιού. Οι μερίδες άρτου που παρέδωσε ήταν 1.936.742. Επιπλέον, στο 

πρακτικό εκκαθάρισης, καταγράφονταν και τα ατμόπλοια που χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά 

των σιτηρών ή των αλεύρων, καθώς και ο αριθμός των άρτων που διένειμε το καθένα ξεχωριστά.420

   Το 1915, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πραγματοποιήθηκαν κάποιες τροποποιητικές συμφωνίες σε 

σχέση με τους όρους της σύμβασης, που υπεγράφη στις 09/08/1914. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1915, ο 

ατμόμυλος « Αλλατίνη», κατόπιν αίτησης που απέστειλε στην Ελληνική Επιμελητεία, ζητούσε να 

γίνουν κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με ορισμένα άρθρα που αφορούσαν κυρίως τις τιμές άλεσης 

των  σιτηρών  και  των  άρτων,  καθώς  επίσης  και  να  καθορίσει  τη  χρονική  διάρκεια  της 

προαναφερθείσας σύμβασης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της αρχικής σύμβασης, 

πρότεινε την αύξηση στις τιμές των σιτηρών, που επρόκειτο να αλεθούν, από 2 σε 2,5 λεπτά ανά 

οκά. Επιπλέον, σε περίπτωση που η Επιμελητεία δεν διέθετε κενούς σάκους, ήταν υποχρεωμένη  να 

ενημερώνει την επιχείρηση εγκαίρως δίνοντας της ένα λογικό χρονικό περιθώριο για την προμήθεια 

της  απαιτούμενης  ποσότητας.  Όσον αφορά την παραγωγή άρτων,  επιθυμούσε την  αύξηση της 

μερίδας από 2,5 σε 3,5 δραχμές. Με την ίδια τιμή δεχόταν να παράγει δίπυρο άρτο (πεφρυγανισμένο 

ψωμί),  250  δραμιών  η  κάθε  μερίδα.  Ο  υπολογισμός  του  βάρους,  για  το  τελευταίο  προϊόν,  θα 

πραγματοποιούνταν μετά από μία μέρα. Οι τροποποιητικές προτάσεις, περιελάμβαναν και τη μείωση 

των  μερίδων  από  50.000-100.000  ημερησίως  σε  35.000-70.000.  Σε  περίπτωση  που  η  εταιρεία, 

συναντούσε δυσκολίες στην προμήθεια καυσόξυλων ή καύσιμης ύλης, το Δημόσιο θα έπρεπε να 

παρέμβει,  ώστε να τη διευκολύνει με κάθε τρόπο. Οι λόγοι που τους οδήγησαν να προβούν σε 

αλλαγές των τιμολογίων τους, ήταν η άνοδος στις τιμές των καυσίμων και των ημερομισθίων των 

εργατών.421
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  Στις 9 Οκτωβρίου 1915, το Υπουργείο επί των στρατιωτικών θεμάτων, έστειλε επιστολή στο Γ’ 

Σώμα  Στρατού,  σχετικά  με  την  προαναφερθείσα  αίτηση,  που  κατατέθηκε  από  την  επιχείρηση. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της  επιχείρησης,  το Υπουργείο δέχτηκε:  Την αύξηση 

τιμής της άλεσης του σίτου, καθώς επίσης και  της μερίδας του παραγόμενου άρτου. Επιπλέον όριζε, 

ότι η ημερομηνία λήξης  θα υπολογίζονταν με την πάροδο ενός έτους από την υπογραφή του τελικού 

τροποποιητικού συμφωνητικού της αρχικής σύμβασης. Επίσης, το Υπουργείο διαβεβαίωσε, ότι σε 

περίπτωση που η Επιμελητεία δεν ήταν σε θέση να παρέχει  τις  απαιτούμενες  ποσότητες κενών 

σάκων για την αποθήκευση των αλεύρων, ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει ένα μήνα νωρίτερα την 

επιχείρηση προκειμένου να προβούν στην αναγκαία  αγορά νέων ή μεταχειρισμένων σάκων.422

Με  τη  σειρά  του  το  Υπουργείο  έθεσε  τις  δικές  του  αντιπροτάσεις,  προκειμένου  να  δεχτεί  τα 

αιτήματα της εταιρείας. Οι όροι που έθεσε το Υπουργείο σε σχέση με την τροποποίηση της αρχικής 

σύμβασης ήταν οι εξής: Πρώτον, ο κάθε παραγόμενος νωπός άρτος θα είχε βάρος 300 δράμια και ο 

κάθε  δίπυρος  250.  Δεύτερον,  σύμφωνα  με  τον  πρώτο  όρο  που  έθεσε,  θα  υπήρχε  και  ανάλογη 

τροποποίηση στη διατύπωση του 4ου άρθρου της αρχικής σύμβασης, που αφορούσε την ποσότητα 

των  δύο  αυτών  προϊόντων  και  τρίτον  σε  περίπτωση,  που  η  ανάγκη  για  την  τροφοδοσία  των 

ελληνικών  στρατευμάτων  ήταν  μεγαλύτερη,  η  εταιρεία  ήταν  υποχρεωμένη  να  παράγει  250.000 

μερίδες άρτου, εφόσον φυσικά το επέτρεπαν τα μέσα που θα της παραχωρούσε το Δημόσιο.  Γι’ 

αυτόν το λόγο, το κράτος ήταν υποχρεωμένο να χορηγήσει στην εταιρεία ιδιόκτητους κλιβάνους. Το 

ποσό του μισθώματος, θα ορίζονταν από μια ειδική τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελούνταν 

από έναν αξιωματικό και δύο ειδικούς πραγματογνώμονες, που  θα εκπροσωπούσαν την Εταιρεία 

και  το Δημόσιο.  Επιπλέον,  αυτή η Επιτροπή θα κανόνιζε και  τον μέγιστο αριθμό παραγόμενου 

άρτου. Η απόφαση της θα ήταν δεσμευτική για την επιχείρηση. Στο τελευταίο μέρος της επιστολής 

απεύθυνε έκκληση στους αντιπροσώπους της εταιρείας, Μωυσή Μορπούργο και Ερρικό Σασσώ, να 

έρθουν σε συμφωνία με την Ελληνική Επιμελητεία, όσο το δυνατόν ταχύτερα.  

Στις  18 Οκτωβρίου 1915 η επιχείρηση έστειλε επιστολή στην Ελληνική Επιμελητεία,  βάσει  της 

οποίας  αποδεχόταν  τους  περισσότερους  όρους  ,  που  είχε  θέσει  η  ίδια,  εκτός  από  εκείνον  που 

αφορούσε  την  παραγωγή  250.000  μερίδων  άρτου  την  ημέρα.  Συγκεκριμένα,  ανέφερε  ότι  ήταν 

αδύνατο να παράγει αυτή την ποσότητα, παρά μόνον τη μισή ανά 24ωρο (125.000), χωρίς να ήταν 

σε θέση, λόγω της μεγάλης κατανομής της εργασίας και των συχνών αλλαγών στην ποιότητα των 

αλεύρων,  να  ελέγχει  την  απόδοση  των  100  οκάδων  αλεύρου  ανά  176  μερίδες  νωπού  άρτου. 

Επιπρόσθετα, η «Αλλατίνη» ενημέρωσε τον ελληνικό στρατό, ότι  δεν μπορούσε να βρει κενούς 
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σάκους, εξαιτίας της επίταξης αυτών  από το κράτος και της τεράστιας έλλειψης από την αγορά της 

πόλης. Η εισαγωγή κενών σάκων από το εξωτερικό ήταν αδύνατη.423

    Όσον αφορά την παραγωγή των 125.000 μερίδων άρτου,  θα πραγματοποιούνταν εφόσον το 

Δημόσιο της παραχωρούσε τα κατάλληλα μέσα. Γι αυτόν το λόγο το κράτος ήταν υποχρεωμένο να 

χορηγήσει στην εταιρεία ιδιόκτητους κλιβάνους. Το ποσό του μισθώματος, θα ορίζονταν από μια 

ειδική  τριμελή  Επιτροπή,  η  οποία  θα  αποτελούνταν  από  έναν  αξιωματικό  και  δύο  ειδικούς 

πραγματογνώμονες, που θα εκπροσωπούσαν την Εταιρεία και το Δημόσιο.  Αυτή η Επιτροπή θα 

κανόνιζε τον αριθμό του παραγόμενου άρτου ημερησίως και η απόφασή της θα ήταν δεσμευτική για 

την  εταιρεία.  Σε περίπτωση απεργίας  των εργατών,  το  Δημόσιο  θα  έπρεπε να αποζημιώσει  την 

εταιρεία. Επίσης, η επιχείρηση ζητούσε λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης η πληρωμή 

της άλεσης του σίτου και του άρτου να διενεργούνταν  κάθε δεκαπενθήμερο, ώστε να ήταν σε θέση 

να ανταποκριθεί στις δαπάνες, που απαιτούνταν για την παραγωγή αυτών των προϊόντων .  Όσον 

αφορά, τη διανομή και τη διάθεση των άρτων, το καλοκαίρι του 1916 διανεμήθηκαν στην Ελληνική 

Επιμελητεία συνολικά 654.248 άρτοι και 111.024 μερίδες πεφρυγανισμένου ψωμιού.

Τον Οκτώβριο του 1916  ο μύλος είχε επιταχθεί από το ελληνικό κράτος , δηλαδή  το ίδιο το κράτος  

είχε δεσμεύσει την παραγωγή σιτηρών και ως αποκλειστικά υπεύθυνος όριζε, που θα διανεμηθούν 

τα προϊόντα. Επιπλέον, επίταξε και την οικία Αλλατίνη, η οποία βρισκόταν κοντά στον ατμόμυλο, 

και χρησιμοποιήθηκε ως αρχηγείο του ελληνικού στρατού, που είχε εγκατασταθεί στην πόλη. Οι 

όροι της επίταξης για τον μύλο δεν είναι γνωστοί, παρά μόνον το ποσό ,που έδινε κάθε μήνα το 

κράτος  (200  δραχμές),  έναντι  ενοικίου  για  την  οικία.424 Αρμόδια  αρχή  για  την  διάθεση  και  τη 

διανομή  των  αλεύρων  είχε  οριστεί  η  Διεύθυνση  Επισιτισμού,  η  οποία  χορηγούσε  στους 

ενδιαφερόμενους ειδικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, στα οποία αναγράφονταν  η ποσότητα 

και το είδος του προϊόντος. Επίσης, η Διεύθυνση Επισιτισμού, έδινε απευθείας εντολές χορήγησης 

στην εταιρεία,  για να εξυπηρετήσει κυρίως τις  ανάγκες τροφοδοσίας του στρατού αλλά και του 

πληθυσμού, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Μακεδονίας. Πιθανή καθυστέρηση από πλευράς 

της εταιρείας, θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου, γι’ αυτό το λόγο θα μπορούσε να 

προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση αλεύρων, από οποιοδήποτε σημείο της πόλης. 

   Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει  να γίνει  για τον ρόλο που έπαιξε η «Αλλατίνη» την περίοδο που 

ακολούθησε την καταστροφική πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του  1917. Το κράτος 

προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των πυροπαθών, επίταξε πολλά δημόσια κτίσματα, 
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όπως  το παλαιό εργοστάσιο της «Αλλατίνη» στην περιοχή Καπουτζήδες.425 Ο αρχιτέκτονας Ανδρέας 

Σακελλιάδης ανέλαβε την επιδιόρθωση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ενώ το συνολικό κόστος 

του  έργου κόστισε 4.000 δραχμές. Η επιχείρηση, προφανώς με πρωτοβουλία του εντεταλμένου 

Γενικού Διευθυντή της Μωυσή Μορπούργο, έδωσε τη δυνατότητα στους Ισραηλίτες πυροπαθείς να 

φιλοξενηθούν  στο  ίδρυμα  «  Κάρολος  Αλλατίνι».426 Σύμφωνα  με  τις  εντολές  χορήγησης  της 

«Αλλατίνη», λίγες  μέρες   μετά  την  καταστροφική  πυρκαγιά  ο  ελληνικός  στρατός,  δρώντας  εξ 

ονόματος της Ελληνικής Κυβέρνησης, διένειμε προς τους πυροπαθείς μέσα σε διάστημα μόλις δύο 

εβδομάδων 240.848 μερίδες άρτου.427

Την περίοδο του εθνικού διχασμού και της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, η Ανώτατη 

Διεύθυνση προμήθειας και κατανομής τροφίμων, ήταν  υπεύθυνη για τη διάθεση και τη διανομή των 

αλεύρων. Η Αστυνομική Διεύθυνση επόπτευε τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης προϊόντων 

ανάμεσα στους πολίτες και την επιχείρηση. Επιπλέον ο Αξιωματικός της υπηρεσίας αναλάμβανε την 

σύνταξη του ειδικού αυτού πρωτοκόλλου, όπου επιβεβαιωνόταν  η ακριβής ποσότητα των αλεύρων. 

Το  αντίτιμο  από  την  πώληση  των  προϊόντων  το  εισέπραττε  ο  Ατμόμυλος  Αλλατίνη  και  στην 

συνέχεια το κατέθετε  στην Τράπεζα Ανατολής428 ή στην Εθνική Τράπεζα. Καθοριστικό ρόλο στη 

διάθεση των αλεύρων είχε η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τις εντολές χορήγησης τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο η «Αλλατίνη», όταν ήταν να διαθέσει μεγάλες ποσότητες αλεύρων, κυρίως προς 

τους  αλευροπώλες  και  τους  αρτοποιούς,  παρέδιδε  τα  παραγόμενα  προϊόντα  στις  αποθήκες  της 

Εθνικής Τράπεζας.  Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι παραλάμβαναν τα άλευρα από τις αποθήκες, οι 

οποίες βρίσκονταν πλησίον του ατμόμυλου.

    Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Σωματείο Αλευροπωλών Θεσσαλονίκης παρέδιδε έναν εβδομαδιαίο 

κατάλογο  στη  Διεύθυνση  Επισιτισμού,  προκειμένου  να  δώσει  η  ίδια  η  υπηρεσία  εντολή  στην 

επιχείρηση,  για  τη  χορήγηση  των  προϊόντων  που  ζητούσαν.  Σύμφωνα  με  τον  κατάλογο  αυτόν 

καταγράφονταν οι  ποσότητες  αλεύρων ή πιτύρων,  τις  οποίες  χρειάζονταν ο κάθε  πωλητής.  Την 

συγκεκριμένη περίοδο (1916-1918) υπήρχαν κατά μέσον όρο 60 αλευροπώλεις, εκ των οποίων οι 

περισσότεροι  ήταν  Έλληνες  και  οι  υπόλοιποι  Εβραίοι  και  χωρίζονταν  σε  τέσσερις  κατηγορίες, 

ανάλογα με την ποσότητα των προϊόντων, που επρόκειτο ή είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν. 

Πιθανότατα αυτός ο διαχωρισμός υποδήλωνε και την οικονομική τους κατάσταση. Ο πίνακας που 

περιελάμβανε τα ονόματα των αρτοποιών ήταν συγκεντρωτικός, χωρίς να υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος 

425 Εφημ. Μακεδονία 17/11/1917 και Μακέδα, Κ. (2002), ό.π.,σ267
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428 Μετά το 1916 η « Αλλατίνη» έπαψε να συνεργάζεται με την Τράπεζα Ανατολής.



διαχωρισμός,  απλά καταγράφονταν οι ποσότητες  αλεύρων ή πιτύρων που θα τους  προμήθευε η 

εταιρεία, καθώς επίσης και η διεύθυνση της επιχείρησης τους. Το 1918 ο συγκεκριμένος κλάδος 

απαριθμούσε συνολικά 140 επαγγελματίες, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν Έλληνες.429

   Μέχρι τη λήξη  του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η Διεύθυνση Επισιτισμού διέθετε στην Αλλατίνη την 

πρώτη ύλη, δηλαδή τα σιτηρά, τα οποία πολλές φορές τα εισήγαγε από το εξωτερικό. Σύμφωνα με  

τα πρωτόκολλα παραλαβής άλεσης σίτου, που συντάχθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας 

και  της  υπηρεσίας,  ως  χώρες  προέλευσης  αναφέρονταν  η  Αμερική  και  η  Βουλγαρία.  Μετά  τη 

παραλαβή  της  πρώτης  ύλης,  η  επιχείρηση  παρέδιδε  το  παραγόμενο  προϊόν  (άλευρα,  πίτυρα, 

σκύβαλα) προς σ’ αυτούς, που της υποδείκνυε το κράτος. Όπως σε όλα τα πρωτόκολλα παραλαβής 

άλεσης σίτου αναγράφονταν η ακριβής ποσότητα σιτηρών, που τους παρέδιδε το Δημόσιο. Επίσης, 

σε κάποια έγγραφα καταγράφονταν και οι ποσότητες αραβοσιτορυζάλευρου, που τους χορηγούσε η 

Διεύθυνση Επισιτισμού και το αναμείγνυαν με το παραγόμενο αλεύρι. 430

   Μετά την άλεση  υπολόγιζαν το βάρος των προϊόντων και των υποπροϊόντων του σίτου (άλευρα, 

πιτυρά,  σκύβαλα),  καθώς  επίσης  και  τα  «ξένα σώματα» ή  σκουπίδια  που περιέχονταν σε  κάθε 

παρτίδα. Στη συνέχεια αναλάμβανε να στείλει τα άλευρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ακόμη και 

στο  εξωτερικό.  Ενδεικτικά,  σύμφωνα  με  τα  πρωτόκολλά  παράδοσης  αλεύρων  η  «Αλλατίνη», 

φόρτωνε τα ατμόπλοια του δημοσίου ή αυτά που τελούσαν υπό την ιδιοκτησία της,  με προϊόντα τα 

οποία  προορίζονταν  για  τα  νησιά  του  Βορείου  Αιγαίου.  Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  αποδείξεις 

παράδοσης που έχουν διασωθεί, αναφέρονταν κι άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 

επίσης και η Κεϋλάνη, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν βρετανική αποικία. 431

  Το αντίτιμο από την πώληση των αλεύρων, καταβάλλονταν στην Εθνική Τράπεζα ή την Τράπεζα 

Αθηνών. Συγκεκριμένα, στην Τράπεζα Αθηνών, υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός με την ονομασία 

« Λογαριασμός Σιτηρών», στον οποίο η « Αλλατίνη» κατέθετε τα ποσά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα 

σιτηρά, που κατέφθαναν στο λιμάνι φυλάσσονταν προσωρινά στις αποθήκες της Εθνικής Τράπεζας, 

για λογαριασμό του Δημοσίου.  Επίσης,  μετά από κάθε αποστολή αλεύρων η υποπροϊόντων του 

σιταριού,  τα  ατμόπλοια  επέστρεφαν  τους  κενούς  σάκους  στην  επιχείρηση,  προκειμένου  να 

αξιοποιηθούν για μια μελλοντική χρήση. Το ίδιο ίσχυε για όλους τους ενδιαφερόμενους, εντός ή 

εκτός των ορίων της πόλης. Μέχρι να επιστραφούν οι κενοί σάκοι η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να 

τους χρεώνει από 2,5-3 δραχμές. Προφανώς, λόγω της επίταξης αυτών από το ελληνικό κράτος, 

υπήρχε τεράστια έλλειψη στην αγορά της πόλης.
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    Όσον αφορά τις τιμές των αλεύρων, υπήρχε διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για τους πολίτες  

σε σχέση με αυτή του στρατού. Η Διεύθυνση Επισιτισμού ή η Ανώτατη Διεύθυνση Προμήθειας και 

Κατανομής  Τροφίμων,  λόγω της  επίταξης  του  μύλου,  καθόριζαν  τις  τιμές  των  προϊόντων  προς 

πώληση. Κάθε σάκος με άλευρα κατά τη διάρκεια του Πολέμου κυμαίνονταν από  0,70- 1 δρχ./οκά, 

ενώ τα πίτυρα τα οποία προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων, τα διέθεταν περίπου προς 30 

λεπτά  την  οκά.  Ενδεικτικό  της  τραγικής  κατάστασης,  στην  οποία  είχε  περιέλθει  ο  αγροτικός 

πληθυσμός  κατά  τη  διάρκεια  των  πολεμικών  συγκρούσεων,  ήταν  οι  έξι  επιστολές  που  έχουν 

διασωθεί,  στις  οποίες  περιγράφονταν  οι  δυσκολίες,  που  αντιμετώπισαν  οι  κτηνοτρόφοι  από  τη 

σιτοδεία και τον απόλυτο έλεγχο, που ασκούσε το κράτος στη διάθεση των αλεύρων. Στις επιστολές 

οι  έξι  αυτοί  κτηνοτρόφοι  ζητούσαν  -σχεδόν  απελπισμένοι-  να  δοθεί  άδεια  από  τη  Διεύθυνση 

Επισιτισμού στην «Αλλατίνη»,  προκειμένου να τους  χορηγηθεί  η απολύτως αναγκαία ποσότητα 

πιτύρων.

  Μετά το τέλος του Πολέμου , η «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» 

είχε συντάξει ένα συμφωνητικό με τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, σχετικά με την παραλαβή 

των  δημητριακών καρπών.432 Το συμφωνητικό  δεν  έχει  διασωθεί,  παρά μόνον  η  περίληψη ενός 

αντίγραφου, στο οποίο περιγράφονταν η διαδικασία, που έπρεπε να τηρείται κατά την παραλαβή του 

δημόσιου  σίτου  ή  καρπών.  Σύμφωνα  με  το  συμβόλαιο,  ο  ιδιοκτήτης  του  Μύλου  ή  ο  νόμιμος 

αντιπρόσωπος, ήταν υποχρεωμένος να παραλαμβάνει την πρώτη ύλη από το ατμόπλοιο και να την 

ζυγίζει με απόλυτη ακρίβεια, σε μια ειδική πλάστιγγα του δημοσίου ή των αυτόματων πλαστιγγών 

του αλευρόμυλου. Στη συνέχεια, η επιχείρηση όφειλε με δικά της έξοδα, να φυλάσσει με επιμέλεια 

τους  δημητριακούς  καρπούς  στις  ειδικά  διαμορφωμένες  αποθήκες  της,  καθώς  επίσης  και  να 

καταβάλλει το αντίτιμο της παραληφθείσας ποσότητας στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας.

   Ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο θα έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν η δειγματοληψία του σίτου ή των 

καρπών που είχε παραλάβει η «Αλλατίνη», προκειμένου να παράγει άλευρα για την παρασκευή των 

άρτων. Ο χημικός, που είχε επιφορτιστεί από το κράτος, με την αρμοδιότητα της εποπτείας του 

Μύλου,  έπρεπε  κατά  την  παράδοση  του  σιταριού  να  διενεργεί  κανονική  δειγματοληψία  με  τη 

παρουσία ενός αντιπροσώπου της εταιρείας. Σύμφωνα, με τη διαδικασία τοποθετούσε μέσα σε δύο 

φιαλίδια,  δείγματα  από  την  ποσότητα  των  δημητριακών  και  το  ένα  το  παρέδιδε  στον  νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, αφού προηγουμένως είχε σφραγιστεί από την αρμόδια υπηρεσία. Έπειτα 

ο χημικός υπέβαλε το δείγμα σε ανάλυση, ώστε να μετρηθεί η υγρασία, το βάρος και η ποσότητα 

των  πιτύρων.  Κατόπιν αυτού ήταν υποχρεωμένος να συντάξει ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το 

432Η ακριβής ημερομηνία του συμφωνητικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς έχει διασωθεί μόνο η περίληψη ενός 
αντίγραφού. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι γνωστή και η διάρκεια του συμβολαίου, αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη 
διαδικασία, ακολουθούνταν μέχρι το 1923.



οποίο υπογράφονταν και από την επιχείρηση, προκειμένου να τηρηθεί το αξιόπιστο της διαδικασίας. 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης κοινοποιούνταν στην «Αλλατίνη» εντός 20 ημερών και μετά από αυτό 

το χρονικό διάστημα, η επιχείρηση είχε το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση στη Γενική Διοίκηση 

Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η « Αλλατίνη» διέθετε τμήμα χημείου για τον έλεγχο του 

σίτου αλλά και της ποιότητας των αλεύρων, που προορίζονταν για την παρασκευή των άρτων. 433 Η 

ίδια διαδικασία μεταξύ κράτους και επιχείρησης, ακολουθούνταν και για την ανάλυση των αλεύρων, 

ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής ποσότητα υγρασίας.434

   Κατά τη  διάρκεια  της  Μικρασιατικής  Εκστρατείας   η  Διεύθυνση  Επισιτισμού  συνέταξε  μια 

πληθώρα από πρωτόκολλα άλεσης σιτηρών με την εταιρεία, στα οποία ακολουθούνταν η γνωστή 

διαδικασία,  που  περιγράφεται  σε  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα.  Επιπλέον,  υπέγραψε  πρωτόκολλα 

δειγματοληψίας,  καθώς  και  ειδικά  πρωτοκόλλα  καθαρισμού  αλεύρων.  Σύμφωνα  με  επείγουσες 

επιστολές,  που έστελνε  η Διεύθυνση Επισιτισμού  προς  τον  «Ατμόμυλο Αλλατίνη» ζητούσε να 

ορίσει ένα κατώτατο όριο χρηματικού ποσού, που ήταν διατεθειμένη να δεχτεί ανά σάκο. Επιπλέον 

την  ενημέρωνε,  ότι  η  παραλαβή  των  σάκων  που  περιείχαν  ακαθάριστο  αλεύρι  θα 

πραγματοποιούνταν  με  φορτηγίδες  της  ίδιας  της  επιχείρησης.  Βασική  προϋπόθεση που  έθετε  η 

αρμόδια υπηρεσία, ήταν ότι όλα τα έξοδα παράδοσης, είτε των ακαθάριστων είτε των καθαρισμένων 

αλεύρων,  ήταν υποχρεωμένη να τα αναλάβει  η  ίδια  η  επιχείρηση.  Ο καθαρισμός  των αλεύρων 

γινόταν με την παρουσία ενός αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσε τη Διεύθυνση Επισιτισμού και 

ενός υπαλλήλου της «Αλλατίνη», ο οποίος είχε επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα της σύνταξης  του 

ειδικού αυτού πρωτοκόλλου. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναγραφόταν το βάρος των παραδοθέντων 

σάκων, πριν και μετά τον καθαρισμό, καθώς επίσης και η ποσότητα των «ξένων σωμάτων» που 

εντοπίζονταν σε κάθε παρτίδα.435

  Το  1922  η  Διεύθυνση  Επισιτισμού  προμήθευε  την  επιχείρηση  με  σιτηρά  από  τη  Θράκη, 

προκειμένου να παράγει τις αναγκαίες ποσότητες αλεύρων για τις διατροφικές ανάγκες της πόλης. Η 

Εθνική  Τράπεζα  αναλάμβανε  το  ρόλο  του  μεσολαβητή  ή  του  διανομέα,  καθώς  ενημέρωνε  και 

καθοδηγούσε  την  «Αλλατίνη»  για  την  παραλαβή  των  σιτηρών.  Σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα 

αλληλογραφία, υπήρχε ένα ξεχωριστό τμήμα στη τράπεζα, το οποίο ασχολούνταν με τα φορτία, που 

παράγγελνε  για  λογαριασμό  του  Δημοσίου.  Αρχικά  η  Τράπεζα  παραλάμβανε  τα  σιτηρά,  που 

κατέφθαναν από τη Θράκη, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και στη συνέχεια υπολόγιζε το 

433 Χατζηγώγας, Αθ. (2000),« Ο Μύλος Αλλατίνη», στο « Εικόνες από τη Βιομηχανική Θεσσαλονίκη του χθες», Βαρέλλα 
Ε., -Μπουντίδου Α. (επιμ), Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη., σ.39
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καθαρό βάρος των προϊόντων, με την παρουσία ενός εκπροσώπου της επιχείρησης. Κατόπιν αυτού, 

το παρέδιδε στην «Αλλατίνη» για λογαριασμό της Διεύθυνσης Επισιτισμού, ώστε να παράγει τις 

αναγκαίες ποσότητες αλεύρων για την τροφοδοσία της πόλης. 

  Η τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων που εισήγαγαν, καθορίζονταν από την Εθνική Τράπεζα και 

το αντίτιμο μετά την παραλαβή των δημητριακών καρπών καταβάλλονταν από την επιχείρηση σε 

έναν ειδικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, το 1922 οι τιμές κυμαίνονταν ως εξής: το σιτάρι 2,60/οκά, η 

σίκαλη 2,05 δραχμές/οκά και το κριθάρι 1,85 δραχμές/οκά. Το κράτος ασκούσε απόλυτο έλεγχο στη 

διαθεσιμότητα των αγαθών, μέσω της Διεύθυνσης Επισιτισμού και της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της 

πληθυσμιακής έκρηξης που προκλήθηκε από την άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας.436

  Με την εγκατάσταση των προσφύγων,  ο  άρτος  έγινε  δυσεύρετος  και  τα  συσσίτια  του δήμου 

ανέλαβαν  να  στηρίξουν  τους  αναξιοπαθούντες.  Η  επιχείρηση  πρόσφερε  σημαντικές  δωρεές, 

προκειμένου να διευκολύνει το έργο των δημοτικών αρχών. Σύμφωνα, με τα ελάχιστα δελτία που 

έχουν διασωθεί το αναγραφόμενο ποσό ξεπερνούσε τις 1000 δραχμές.437 Η πώληση και η διάθεση 

των αλεύρων ελέγχονταν για μία ακόμη φορά από τη Διεύθυνση Επισιτισμού μέσω των ειδικών 

εντολών παράδοσης-παραλαβής αλεύρων, που χορηγούσαν στους πολίτες. Το 1923 παρατηρήθηκαν 

υπερτιμήσεις στις τιμές των σιτηρών, των αλεύρων και των πιτύρων, ενώ τις περισσότερες φορές 

συνέβαινε, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν διασωθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 24 ωρών. 

Όσα προϊόντα, βρίσκονταν στις αποθήκες της εταιρείας και είχαν προπληρωθεί, η «Αλλατίνη» ήταν 

υποχρεωμένη να εισπράξει τη διαφορά και να την καταθέσει στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. 
438 Αξίζει  να  αναφερθεί,  ότι  μέσα σε  διάστημα  μόλις  ενός  μήνα η αξία  των αλεύρων για  τους 

αρτοποιούς  της  πόλης  αυξήθηκε από 5,9 δραχμές  ανά οκά σε 8 δρχ,  ενώ για  τους  υπόλοιπους 

καταναλωτές από 5,05 σε 7 δραχμές.439

  Ο λογαριασμός ήταν στο όνομα του κάθε σιτοφορτίου-φορτηγίδας -ιδιοκτησίας του Δημοσίου-, το 

οποίο μετέφερε την πρώτη ύλη, που της χορηγούσε η Διεύθυνση Επισιτισμού. Επιπλέον το κράτος, 

μέσω της αρμόδιας αυτής υπηρεσίας, διαπραγματευόταν τις  τιμές των σιτηρών και καθόριζε τις 

τιμές πώλησης των αλεύρων, των πιτύρων και σκυβάλων, έτσι ώστε να ήταν σε θέση να ελέγχει 

πλήρως  τη  διάθεση  των  προϊόντων  αυτών.  Ουσιαστικά,  η  Διεύθυνση  Επισιτισμού-δηλαδή  το 

κράτος-ασκούσε ακριβώς την ίδια πολιτική, όπως έπραττε και κατά τη διάρκεια των πολεμικών 
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συγκρούσεων των προηγούμενων ετών. Προφανώς, λόγω του τεράστιου προσφυγικού ρεύματος, 

των 130.000 ομογενών της Μικράς Ασίας, τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως ήταν τα άλευρα και τα 

αρτοποιήσιμα  δημητριακά,  έπρεπε  να  ελέγχονταν  αυστηρά  προκειμένου  να  καλύψουν  τις 

διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού. Αυτή την περίοδο οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Επισιτισμού 

της  Γενικής  Διοίκησης  Θεσσαλονίκης,  συνέταξαν  διάφορα  πρακτικά  στα  οποία  κατέγραφαν  τα 

αποθέματα  των  αλεύρων,  των  πιτύρων  και  των  σκυβάλων  που  υπήρχαν  στις  αποθήκες  του 

Ατμόμυλου. 

    Οι νέες εγκαταστάσεις του δεύτερου αλευρόμυλου στην οδό Ανθέων, οι οποίες δημιουργήθηκαν 

περίπου το 1924, θεωρούνταν ως οι πλέον εξελιγμένες για τα δεδομένα της εποχής. Αποτελούνταν 

από έξι ορόφους, ενώ η  συνολική έκταση του εργοστασίου ήταν 15.000 τ.μ. και η μισή σχεδόν 

καλυπτόταν από το μηχανολογικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιούσε έναν ατμοκινητήρα 850 ίππων, ενώ η 

διάταξη των μηχανημάτων και οι άψογες συνθήκες υγιεινής των χώρων, το καθιστούσαν ως ένα από 

τα  τελειότερα  εργοστάσια  της  Ανατολικής  Μεσογείου.440 Είχε  τη  δυνατότητα  να  παράγει  3000 

σάκους αλεύρων ημερησίως,  συνολικής  ποσότητας 300 τόνων.  Επιπλέον οι  συμφωνίες που είχε 

συμπράξει ο Μύλος κατά την περίοδο των πολεμικών συρράξεων, του έδωσαν την ευκαιρία να 

διαθέτει 32 φούρνους, παρασκευάζοντας 64.000 άρτους το 24ωρο.441

 Το 1926 ο όμιλος Αλλατίνη περιήλθε σε Έλληνες επιχειρηματίες από τη Νότια Ελλάδα και τη 

διεύθυνση ανέλαβε ο Κοσμάς Πανούτσος,  ο  οποίος  παρέμεινε σ’ αυτή τη θέση μέχρι  το 1945. 

Σκοπός  της  νέας  διοίκησης  ήταν  να  εκμεταλλευτεί  όλες  τις  δραστηριότητες  της  εταιρείας 

(αλευρόμυλος-κεραμοποιείο),  καθώς  επίσης  και  την  διενέργεια  πάσης  φύσεως  βιομηχανικών, 

τραπεζιτικών  και  εμπορικών  εργασιών.442 Από  το  1929-1930  ο  Μύλος  εξοπλίστηκε  με  μια  νέα 

μηχανή  κίνησης  συστήματος  ατμοστρόβιλου  1060  ίππων  και  με  έναν  λέβητα  αυτόματης 

τροφοδότησης,443 ενώ αντικαταστάθηκαν τα καθαριστήρια των σιτηρών και προστέθηκαν γερανοί, οι 

οποίοι διπλασίασαν την αλεστική ικανότητα του εργοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι τον 

εκσυγχρονισμό του συγκροτήματος, η αξία των εγκαταστάσεων κυμαινόταν στα 7,8 εκατομμύρια 

δραχμές, ενώ πλέον η συνολική του αξία ξεπερνούσε τα 17 εκατομμύρια δραχμές.444

440  Χεκίμογλου Ε. –Ρούπα Ε. (2004), ο.π., σ.σ 374-376 και Χατζηγώγας, Αθ. (2000), ο.π., σ. 40

441  Χεκίμογλου Ε. –Ρούπα Ε. (2004), ο.π. και Χατζηγώγας, Αθ. (2000), ο.π ,σ. 40

442  Χεκίμογλου, Ε. –Ρούπα., Ε., (2004), ο.π., σ.374

443  Κολώνας, Β., Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989), ο.π., σ.25

444  Χεκίμογλου, Ε., Ρούπα, Ε., (2004), ο.π σ.376  επίσης βλ. υποσημείωση 15



   Η  κερδοφορία  της  επιχείρησης  στα  τελευταία  χρόνια  του  Μεσοπολέμου  διατηρήθηκε  σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε σταθερό από το 1918 μέχρι 

το  1927,  στο  ύψος  των  4.000.000  δραχμών,  ενώ  η  συντηρητική  οικονομική  πολιτική  που 

ακολουθήθηκε από τους μετόχους οδήγησε στη δημιουργία αποθεματικών, αυξάνοντας βαθμιαία το 

πόσο του κεφαλαίου στα 50.000.000 δραχμές έως το 1935.445 Όσον αφορά, την «πηγή» αυτής της 

κερδοφορίας,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρατηρείται  στα  βιβλία  πωλήσεων  και  παραδόσεων  της 

επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα 1938-1940.446 Το δύο πρώτα βιβλία κάλυπταν το χρονικό 

διάστημα  από  την  1η Ιουλίου  μέχρι  τις  11  Νοεμβρίου  1938.  Το  συγκεκριμένο  τεκμήριο 

περιελάμβανε τα ονόματα των πελατών, την ειδικότητα, τις διευθύνσεις τους καθώς επίσης και το 

είδος και την ποσότητα των προϊόντων που αγόραζαν. Οι πληροφορίες που αναδύονταν μέσα από 

τις σελίδες των δερματόδετων αυτών τόμων, αναδείκνυαν την απήχηση που είχε ο Μύλος σε όλη τη 

Β. Ελλάδα. 

  Σύμφωνα με  τα  αρχεία  οι  περισσότεροι  πελάτες  του  Ατμόμυλου  ήταν έμποροι,  κτηνοτρόφοι, 

αρτοποιοί και προέρχονταν κυρίως από  περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και από  άλλες 

πόλεις όπως οι Σέρρες, η Κατερίνη, η Δράμα, η Νάουσα, η Ξάνθη και η Φλώρινα.447 Τα προϊόντα, 

που φαίνεται να προτιμούνται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα βιβλία πωλήσεων-παραδόσεων, ήταν 

τα άλευρα τύπου 75 σε σάκους των 45 οκάδων,  ενώ ελάχιστοι  στρέφονταν προς  τα πιτυρούχα 

άλευρα. Η τιμή του σίτου παρουσίαζε έντονες διακυμάνσεις, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του ίδιου 

έτους  το  αλεύρι  πωλούνταν 10,27 δραχμές/οκά,  ενώ τον Νοέμβριο  η τιμή  ανήλθε προς  10,  72 

δραχμές  η  οκά.  Επιπλέον,  μέσα  σ’ αυτό  το  πεντάμηνο  το  πελατολόγιο  ξεπερνούσε  τους  5.000 

επαγγελματίες  και  ιδιώτες.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  ανάμεσα  στους  πελάτες  υπήρχαν  και  δύο 

ονόματα υψηλόβαθμων στελεχών του ομίλου «Αλλατίνη». Ο Ι. Γαλάτης ένας από τους διευθυντές 

του Μύλου και ο Αλεξάντερ Νέρη, Τεχνικός Διευθυντής του Κεραμοποιείου.448

445  Χεκίμογλου Ε., -Ρούπα Ε. (2004), ο.π. σ.σ 379-378

446  Δεν έχουν διασωθεί άλλα βιβλία πωλήσεων και το χρονικό διάστημα 1938-1940 δεν περιλαμβάνει όλους τους 
μήνες,

447 Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τη Φλώρινα αναφέρεται ένα συγκεκριμένο όνομα εμπόρου, του Ι. Γούναρη, του οποίου  
οι απόγονοι μέχρι και σήμερα, συνεχίζουν τις εμπορικές  δραστηριότητες του πρώτου ιδρυτή, σε παρεμφερές βέβαια  
αντικείμενο.

448 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 316 και ΦΑΚ 354. Υπάρχουν δύο ξεχωριστά βιβλία πωλήσεων-παραδόσεων που καλύπτουν 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όλα τα βιβλία παραδόσεων, χρονικά συμπίπτουν με αυτά των πωλήσεων, καθώς 
επαναλαμβάνονται  τα   ονόματα  και  οι  ημερομηνίες.  Ωστόσο,  η  διαφορά  τους  ήταν  ότι  στις  παραδόσεις  δεν 
καταγράφονταν η αξία των προϊόντων, αλλά αναφέρονταν το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση  
για την αποστολή των εμπορευμάτων. Βέβαια στο συγκεκριμένο τεκμήριο (ΦΑΚ354),  δεν υπάρχει καμία ειδική 
αναφορά ή σημείωση που να αφορά τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων.



 Για  το  χρονικό  διάστημα  1939-1940  έχουν  διασωθεί  έξι  βιβλία  πωλήσεων-παραδόσεων  και 

περιλαμβάνουν -με πολλά κενά ενδιάμεσα- τις ημερομηνίες από 29 Νοεμβρίου 1938 έως 18 Ιουλίου 

1940. Όπως σε όλα τα βιβλία πωλήσεων και παραδόσεων, αναγράφονταν σε ξεχωριστές στήλες τα 

είδη που διέθεταν στους πελάτες, δηλαδή άλευρα τύπου 75% και 90%, πιτυρούχα άλευρα, σιμιγδάλι 

και  υποπροϊόντα  του  σιταριού  για  τις  ζωοτροφές.  Επιπλέον,  καταγράφονταν οι  επιστροφές  των 

κενών σάκων, η ποσότητα των εμπορευμάτων που αγόραζε ο κάθε πελάτης, καθώς επίσης και η 

αξία των προϊόντων. 

 Στα βιβλία παραδόσεων αναφέρονταν το μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποιούσαν για την αποστολή 

των  εμπορευμάτων  τους  εκτός  Θεσσαλονίκης.  Συγκεκριμένα,  τα  προϊόντα  αποστέλλονταν  από 

ξηράς μέσω των αυτοκινήτων του Μύλου ή από τον σιδηροδρομικό σταθμό, σε περίπτωση που 

είχαν να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι πωλήσεις  αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπέρασαν τα 

όρια  της  Βόρειας  Ελλάδας,  καθώς  υπήρχαν   έμποροι  από τη  Λήμνο  και  τη  Χίο,  τους  οποίους 

προμήθευε  η  «Αλλατίνη».  Για  την  εξυπηρέτηση  αυτών  των  εμπόρων,  χρησιμοποιούσαν  τα 

ατμόπλοια  και  τα  σιτοφορτία  της  επιχείρησης.  Ενδιαφέρον  προκαλεί  το  γεγονός,  ότι  στα 

συγκεκριμένα  βιβλία,  δεν  εντοπίστηκε  καμία  περιοχή  από  τη  Νότια  Ελλάδα.  Επίσης,  στο 

πελατολόγιο  αυτής  της  περιόδου  περιλαμβάνονταν,  μεταξύ  πολλών  άλλων  επαγγελματιών  και 

ιδιωτών, κάποιοι συνεταιρισμοί από τη Θεσσαλία, αλλά και δημόσια ιδρύματα, όπως το  Δημοτικό 

και  Στρατιωτικό  Νοσοκομείο.  Επιπλέον,  αναφέρονταν  οι  εργάτες  του  Μύλου  και  του 

Κεραμοποιείου,449 οι οποίοι προμηθεύονταν κυρίως πιτυρούχα άλευρα και σκύβαλα. 450

  Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπήρχαν κάποια εργοστάσια, τα οποία συνεργάστηκαν με την «Ανώνυμη 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης», όπως η Εμποροβιομηχανία Β. Ελλάδας και η 

Ερμής  Α.Ε.  Η  σημαντικότερη  όμως,  λόγω  του  μακραίωνου  βίου  της,  υπήρξε  η  Ανώνυμος 

Βιομηχανική Εταιρεία Ζυμαρικών (ΑΒΕΖ), η οποία προμηθεύονταν από την «Αλλατίνη» την πρώτη 

ύλη για  την παρασκευή των προϊόντων της.  Την τελευταία τριετία  του Μεσοπολέμου η  ΑΒΕΖ 

αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας της έντονης διακύμανσης των τιμών του 

σιταριού και της κυβερνητικής απόφασης, βάσει της οποίας ήταν υποχρεωμένη να κατασκευάζει τα 

μακαρόνια από αλεύρι τύπου 75%.451 Γι’ αυτό τον λόγο πιθανόν οι παραγγελίες, που αφορούσαν το 

σιμιγδάλι την περίοδο 1938-1940, ήταν από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

  Όσον αφορά τη μεταπολεμική δραστηριότητα του Μύλου, μετά τον θάνατο του Κοσμά Πανούτσου 

το  1945,  η διεύθυνση της  εταιρείας  περιήλθε  στις  θυγατέρες  του,  τη Μαριέττα  Μάνου και  την 

449  Αναφέρονται απλά ως «Εργάτες Μύλου» και «Εργάτες Κεραμοποιείου», δεν υπάρχουν αναλυτικά τα ονόματά τους

450  Αρχείο Αλλατίνη (ΦΑΚ 317, ΦΑΚ 318, ΦΑΚ 353, ΦΑΚ 315, ΦΑΚ 356, ΦΑΚ 355)

451  Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα., Ε., (2004), ό.π, σ.354



Ειρήνη Βραχνού. Προνόησαν να αγοράσουν όλες τις μετοχές, όσων κατόχων ζούσαν στο εξωτερικό, 

εξασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την απόλυτη υπεροχή στον όμιλο «Αλλατίνη».  Τη θέση του 

Γενικού Διευθυντή ανέλαβε η Μαριέττα Μάνου,  ενώ ως υποδιευθυντής  ορίστηκε ο Ευστράτιος 

Γαλόπουλος και ως υπεύθυνος του Κεραμοποιείου ο γιος του, Ιωάννης Γαλόπουλος.452 Το 1951 ο 

αλευρόμυλος  για  μία  ακόμη  φορά  δέχεται  σοβαρό  πλήγμα  από  το  ξέσπασμα  πυρκαγιάς.  Οι 

εγκαταστάσεις  και  ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός,  λόγω  της  ξύλινης  κατασκευής  τους, 

καταστράφηκαν ολοσχερώς.453

  Η Γενική Διευθύντρια του Μύλου, μόλις ένα χρόνο αργότερα πήρε δάνειο από το εξωτερικό και 

κατάφερε  μέσα  σε  τέσσερα  χρόνια  να  επαναλειτουργήσει  τον  αλευρόμυλο  σε  νέες  σύγχρονες 

εγκαταστάσεις της οδού Λασκαράτου, εξοπλίζοντας την επιχείρηση με τα ανάλογα μηχανήματα.454 

Το 1965,  αφού διαχωρίστηκαν  οι  μετοχές  από  το  Κεραμοποιείο,  η  εταιρεία  μετονομάστηκε  σε 

«Αλλατίνη  Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης».  Σύμφωνα,  με 

πρωτοβουλία του Στέφανου Μάνου, του γιου της Μαριέττας, η επιχείρηση επεκτάθηκε και σε άλλες 

δραστηριότητες του κλάδου των ειδών διατροφής, όπως ζύμες, ζυμαρικά, την κατασκευή και την 

εμπορία ζωοτροφών ή ακόμη και την εμπορία νωπών  ή κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών.455

3.3  Το  Κεραμοποιείο  της  «Ανωνύμου  Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης» (Αλλατίνη)

  Το  δεύτερο  σκέλος  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  της  «Αλλατίνη»  υπήρξε  το 

Κεραμοποιείο.  Με  βάση  ένα  μικρό  κεραμοποιείο  του  1858,  ιδρύθηκε  το  1880  το  μεγαλύτερο 

εργοστάσιο  της  Θεσσαλονίκης,  στον  τομέα  της  κεραμουργίας.  Οι  πρώτες  εγκαταστάσεις 

ανεγέρθηκαν  δίπλα  στο  χείμαρρο  του  Κυβερνείου,  όπου  κατασκευάστηκε  ο  μεγάλος  κυκλικός 

452  Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα Ε., (2004), ο.π. σ. 380

453  Χατζηγώγας, Αθ., (2000), ο.π., σ. 40

454  Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα Ε., (2004), ο.π. σ. 380 και Χατζηγώγας, Αθ., (2000), ο.π., σ. 40

455 Χεκίμογλου, Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π. σ.σ 381-382



φούρνος με 20 θαλάμους. Μέχρι το 1910 χρηματοδοτήθηκε  και η επέκταση του εργοστασίου με την 

αγορά πέντε περιστροφικών πρεσών, δύο ατμομηχανών, τριών ορόφων για ξήρανση χωρητικότητας 

50.000 τεμαχίων ο καθένας και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους.456 Το εργοστάσιο παρήγαγε 

κοινούς-αλλά και με έξι οπές- πλίνθους, καθώς επίσης και κεράμους.457 Η ετήσια παραγωγή έφθανε 

ετησίως τα τέσσερα με έξι εκατομμύρια τεμάχια από το κάθε είδος  και η επιχείρηση απέφερε πολλά 

κέρδη στους ιδιοκτήτες της, τουλάχιστον 60-85% επί του επενδυμένου κεφαλαίου.458

  Σύμφωνα με  το  αρχείο  της  επιχείρησης,  οι  πληροφορίες  που αφορούν  το  κεραμοποιείο  είναι 

ελλιπέστατες  και  αποσπασματικές.  Η καταστροφική πυρκαγιά  του 1935 και  οι  μετέπειτα  κακές 

συνθήκες διατήρησής του, προκάλεσαν σοβαρές φθορές στα έγγραφα, γι’ αυτό και η περίοδος του 

Μεσοπολέμου, με εξαίρεση την τελευταία διετία, παρουσιάζει τεράστια κενά. Τα μοναδικά βιβλία 

που έχουν διασωθεί, αφορούσαν την εβδομαδιαία μισθοδοσία του κεραμοποιείου, αποκλειστικά και 

μόνον των εργατών και ένα αρκετά πλούσιο υλικό, σχετικά με την ανοικοδόμηση του καινούριου 

εργοστασίου στη περιοχή της Ν. Ελβετίας την περίοδο 1937-1940.459

  Το πρώτο βιβλίο μισθοδοσίας κάλυπτε την περίοδο από τις 2 Ιουλίου 1898 έως τις 9 Φεβρουαρίου 

1900.  Σύμφωνα  με  το  εξώφυλλο  φαίνεται,  πως  ήταν  το  πρώτο  βιβλίο  μισθοδοσίας  του 

κεραμοποιείου και ότι υπήρχε μια βιοτεχνία, η οποία παρήγαγε υλικό για γραμματειακή υποστήριξη. 

Η μισθοδοσία χωρίζονταν ανά εβδομάδα και ήταν γραμμένη στα γαλλικά, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι 

καταγράφονταν με το μικρό τους όνομα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες. 

Κατά μέσον όρο εργάζονταν 250 άντρες και σε κάθε εβδομάδα απασχολούνταν  40 με 44 εργάτες. 

Το ανώτατο ημερομίσθιο -σε όλες τις εβδομάδες- ήταν 22 πιάστρα και το κατώτατο 7, ενώ ο μέσος 

όρος των μεροκάματων ανέρχονταν στα 230. Όσον αφορά τις εθνικότητες, υπερείχαν οι Εβραίοι και 

οι Ελληνορθόδοξοι, ενώ έπονταν με μικρή διαφορά οι Μουσουλμάνοι και οι Σλάβοι. Την Κυριακή 

δούλευε περίπου το 20% των εργαζομένων, ενώ το Σάββατο οι Εβραίοι απείχαν από τα εργασιακά 

τους καθήκοντα.460

  Το δεύτερο βιβλίο μισθοδοσίας κάλυπτε την περίοδο από 22 Νοεμβρίου 1902 έως τις 11 Μαρτίου 

1904. Όσον αφορά τα ημερομίσθια παρατηρείται μια μικρή μείωση στους μεσαία αμειβόμενους 

εργάτες,461 συγκριτικά με την προαναφερθείσα , ενώ το ύψος των μεροκάματων σε σχέση με το 

456 Χεκίμογλου, Ε., - Γεωργιάδη- Τσίμινο, Κ.,(2004), ο.π. σ. 292 και Δάγκας, Α., (1998), ο.π., σ.72

457  Οι πλίνθοι «005», ονομάζονται ως «κοινοί» . (Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 827)

458  Δάγκας, Α. (1998), ο.π., σ.73

459 Τα λογιστικά βιβλία, δηλαδή τα Καθολικά και τα Ημερολόγια, δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα.

460 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 627

461  Κάποιοι εργαζόμενοι από τα 13 πιάστρα, έπεσαν στα 12 σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο μισθοδοσίας.



ανώτατο και το κατώτατο, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν καινούρια ονόματα, 

προφανώς  προέβησαν  σε  κάποιες  προσλήψεις.462 Ακόμη  στα  βιβλία  ημερομισθίων  υπήρχαν 

πρόσθετες  σημειώσεις,  οι  οποίες  αφορούσαν  κάποια  γενικά  έξοδα  του  κεραμοποιείου.  Για 

παράδειγμα τα χρήματα που ξόδεψαν για την αγορά αργίλου ανά εβδομάδα, την καύσιμη ύλη, την 

αγορά και κοπή των ξύλων, καθώς επίσης και την αγορά αμαξιδίων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για 

τη  μεταφορά  της  πρώτης  ύλης  από  τα  ορυχεία.  Επίσης,  υπήρχαν  ενδείξεις,  ότι  απασχολούσαν 

εξωτερικούς  συνεργάτες,  χωρίς  όμως  να  καταγράφεται  η  ειδικότητα  τους.  Επιπρόσθετα,  σε 

ορισμένα σημεία αναφέρονταν και κάποια έξοδα για την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων.463

   Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το  δεύτερο βιβλίο, που κάλυπτε το χρονικό διάστημα από 

τις  22/11/1902- 11/03/1904 καταγράφονταν,  ως  επιπλέον έξοδα ορισμένα ποσά που δόθηκαν σε 

πολύ  συγκεκριμένους  επιχειρηματίες,  οι  οποίοι  πιθανότατα  να  ήταν  υψηλόβαθμα  στελέχη  του 

κεραμοποιείου ή απλοί συνεργάτες. Οι σημειώσεις στα περισσότερα σημεία είναι κωδικοποιημένες, 

ωστόσο ένα όνομα το οποίο εισέπραττε  κάθε εβδομάδα ένα πόσο της τάξεως των 154 πιάστρων,  

ήταν αυτό του Mallah.464

   Για την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν έχει διασωθεί κανένα στοιχείο, που θα μπορούσε 

να φωτίσει κάποιες πτυχές από τις δραστηριότητες του κεραμοποιείου. Παρόλα αυτά φαίνεται, ότι η 

παραμονή των συμμαχικών στρατευμάτων έδωσε σημαντική ώθηση στην παραγωγή πλίνθων και 

κεράμων, που το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανήλθε στα 600.000 τεμάχια  ετησίως.465 Η Γενική 

Διοίκηση Θεσσαλονίκης χορηγούσε κατά τη διάρκεια του Πολέμου -κατόπιν αίτησης- πλίνθους και 

κεράμους στους ιδιώτες και στους δημόσιους οργανισμούς. Τα προϊόντα όμως του εργοστασίου, 

προορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά για τις Επιμελητείες, είτε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους 

στο μέτωπο είτε για την ανέγερση ειδικών κτιριακών εγκαταστάσεων για την παραγωγή αλεύρων, 

προκειμένου να καλύψουν την τροφοδοσία των στρατευμάτων τους. Όπως συνέβη με τη Βρετανική 

Επιμελητεία και τον Στρατό της Ανατολής.466 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστιες 

ελλείψεις στην αγορά της πόλης. Ενδεικτικό της αδυναμίας του εργοστασίου να προμηθεύσει τους 

πολίτες ή  ορισμένους δημόσιους οργανισμούς με τα προϊόντα του, ήταν η αρνητική απάντηση που 

έλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον Νοέμβρη του 1917, σχετικά με την ανέγερση ενός σχολείου. 
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464  Η οικογένεια Mallah είναι πρόγονοι του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

465  Δάγκας, Α., ( 1998), ο.π., σ. 248
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Τελικά τα απαιτούμενα υλικά εξευρέθησαν από ημίκαυστα κτήρια, που υπήρχαν στην πόλη.467 Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι η καταστροφική πυρκαγιά του 1917, αύξησε την παραγωγή του Κεραμοποιείου, 

διότι η ανοικοδόμηση της πόλης απαιτούσε τεράστιες ανάγκες σε οικοδομικά υλικά.468

 Η αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων του Κεραμοποιείου, σίγουρα οδήγησε και στην πρόσληψη 

νέων εργατών. Ωστόσο δεν έχει διασωθεί κάποιο σχετικό βιβλίο μισθοδοσίας, που να καλύπτει τη 

συγκεκριμένη περίοδο, παρά μόνον ένα βιβλίο εβδομαδιαίων ημερομισθίων του 1919.469 Σύμφωνα 

με το  συγκεκριμένο τεκμήριο, κάθε εβδομάδα το εργοστάσιο απασχολούσε 96 με 100 εργάτες, οι 

οποίοι  συνολικά  πραγματοποιούσαν  κατά  μέσο  όρο  350  ημερομίσθια.  Οι  υψηλά  αμειβόμενοι 

εργάτες πληρώνονταν 10 δραχμές ημερησίως, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο ήταν 6 δραχμές. Ο 

μέσος  όρος  όμως  αμείβονταν προς  7,5 δραχμές  την  ημέρα.  Οι  περισσότεροι  ήταν Έλληνες  και 

έπονταν οι Εβραίοι, ενώ ελάχιστοι εργάτες αντιπροσώπευαν το μουσουλμανικό στοιχείο της πόλης. 

Τα  ονόματά  τους  συνέχισαν  να  γράφονται  στα  γαλλικά,  πλέον  όμως  χρησιμοποιούσαν  το 

ονοματεπώνυμο. 

  Συγκριτικά,  με  τα βιβλία μισθοδοσίας  των αρχών του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε ότι  υπήρχαν 

εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονταν για 22 χρόνια συνεχόμενα και μάλιστα συγκαταλέγονταν  στους 

υψηλά αμειβόμενους.  Ένα εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο ήταν η περίοδος διακοπών  για τις γιορτές 

των  Χριστουγέννων,  όπου  η  επιχείρηση  φαινόταν  να  υπολειτουργεί  καθώς  ορισμένοι  από  το 

προσωπικό δεν εργάστηκαν καθόλου. Επίσης, δόθηκε άδεια σε όλους την πρώτη και τη δεύτερη 

μέρα της Πρωτοχρονιάς, καθώς και αύξηση 2 δραχμών στο κάθε ημερομίσθιο. Στο τέλος της κάθε 

εβδομάδας καταγράφονταν κάποια επιπλέον έξοδα, τα οποία σχετίζονταν με τις δραστηριότητες του 

Κεραμοποιείου. Η κωδικοποιημένη και η δυσανάγνωστη γραφή τους  δεν επέτρεψε την παρουσίαση 

όλων των πληροφοριών, ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη περίοδο. Το 

1919 σύμφωνα με το βιβλίο ημερομισθίων, η επιχείρηση έδινε σχεδόν κάθε εβδομάδα 190 δραχμές 

για τα ενδιαιτήματα του προσωπικού, καθώς επίσης πλήρωνε –όπως και στα προηγούμενα βιβλία 

ημερομισθίων-  τη μεταφορά αργίλου μέσω ειδικών αμαξιδίων.470

  Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά τους εργαζόμενους του Κεραμοποιείου ήταν το βιβλίο 

μισθοδοσίας,  που  αναφερόταν  στο  δεύτερο  εξάμηνο  του  1922.  Σύμφωνα  με  τη  μισθοδοτική 

κατάσταση, κάθε εβδομάδα η επιχείρηση απασχολούσε κατά μέσο όρο 100   εργάτες. Το ανώτατο 

467 Εφημερίδα Μακεδονία 1-11-1917 και 8-04-1918

468 Κολώνας, Β., Τραγανού-Δεληγιάννη, Ο., (1989), ο.π., σ.32

469 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 739

470 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 739



ημερομίσθιο ήταν 22, 60 δραχμές και το κατώτατο 10, 25 δραχμές. Τα ονόματα του προσωπικού 

ήταν  σε  λατινική  μορφή  και  μάλιστα  εντοπίστηκε,  κατά  το  μέτρο  του  δυνατού  λόγω  της 

δυσανάγνωστης  γραφής,  μία  γυναίκα.  Η  καταγωγή  της  οποίας  πιθανότατα  να  ήταν  ιταλική. 

Επιπλέον  προσλήφθηκε  μια  ομάδα  εργατών,  από  την  Ιταλία,  προκειμένου  να  αναλάβουν  την 

εγκατάσταση  των  νέων  μηχανημάτων.  Εντοπίστηκαν  ανάμεσα  στους  εργαζόμενους,  που  ήταν 

ιταλικής καταγωγής, συγγενείς του Βιταλιάνο Ποζέλι, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος αρχιτέκτονας, που 

ανέλαβε την ανοικοδόμηση του Μύλου μετά την πυρκαγιά του 1896.   Εκτός από τους  Ιταλούς 

υπήρχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι, όπως Γάλλοι αλλά και Ρώσοι.471

  Σε σχέση με τις υπόλοιπες εθνικότητες οι περισσότεροι ήταν Έλληνες και μάλιστα άρχισαν να 

εμφανίζονται εργάτες ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής.  Έπονταν οι Εβραίοι  και οι Σλάβοι 

εργαζόμενοι  (πιθανότατα Βούλγαροι). Σύμφωνα με τις πρόσθετες σημειώσεις, που υπήρχαν σε κάθε 

βιβλίο μισθοδοσίας του Κεραμοποιείου, φαινόταν ότι υπήρχε μέριμνα για την ιατροφαρμακευτική 

των εργαζομένων, καθώς επίσης και χρηματική ενίσχυση των παιδικών παραστάσεων στο «Άσυλο 

του  Παιδιού».  Επιπλέον  το  εργοστάσιο  διέθετε  δικούς  του  στάβλους  για  τα  ζώα  που 

χρησιμοποιούσαν και  ιδιόκτητα τρακτέρ  για τη  μεταφορά ξηρού και  νωπού αργίλου.  Αυτή την 

περίοδο  προέβησαν   σε  κάποιες  επισκευές  των  γραμμών  Decauville και  δαπανήθηκαν  αρκετά 

χρήματα για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Κεραμοποιείου. 472

  Το 1924 το Κεραμοποιείο θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, καθώς η έκταση 

του έφτανε τα 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Λειτουργούσε με ατμοκινητήρα 400 ίππων, ενώ διέθετε 

και  έναν  εφεδρικό  120  ίππων.  Κατασκεύαζε  γαλλικού  τύπου  κεραμίδια  και  πλίνθους  όπως  τα 

προηγούμενα χρόνια, πλέον όμως προστέθηκαν πήλινοι σωλήνες και καπνοδόχοι. Στον εξοπλισμό 

του εργοστασίου υπήρχαν έξι κεραμοποιητικά πιεστήρια και δύο μεγάλες πλινθοποιητικές μηχανές, 

καθώς  και  τρεις  φούρνοι  για  τη  διαδικασία  της  ξήρανσης.473 Η  συνολική  αξία  της  ετήσιας 

παραγωγής απ’ όλα τα προϊόντα άγγιζε τα 10.000.000 δραχμές. Το 1929 το εργοστάσιο παρήγαγε 

2.500.000 κεράμους και 4.500.000 πλίνθους ετησίως, ενώ η αξία των εγκαταστάσεων του ανήλθε 

στα 6,6 εκατομμύρια δραχμές.474 Συνολικά απασχολούσε  περίπου 300 εργάτες και σύμφωνα με το 

τελευταίο βιβλίο τήρησης των εβδομαδιαίων ημερομισθίων, που περιελάμβανε το τελευταίο τρίμηνο 

471 Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τέσσερις εργάτες ρωσικής καταγωγής. 
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του 1929, σημειώθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προαναφερθείσες μισθολογικές 

καταστάσεις.475

   Συγκεκριμένα, τα ονόματα του προσωπικού καταγράφονταν στα ελληνικά και πλέον δεν υπήρχαν 

πολλές  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τα  γενικά  έξοδα  του  Κεραμοποιείου,  όπως  συνέβαινε  στις 

προηγούμενες χρονιές. Κάθε εβδομάδα η επιχείρηση απασχολούσε 130 με 150 εργαζόμενους, ενώ 

υπήρχε  μια  ξεχωριστή  λίστα  με  τις  εργάτριες  του  εργοστασίου  και  ήταν  η  πρώτη  φορά,  που 

παρατηρήθηκε, σύμφωνα με το διασωθέν αρχείο, η γυναικεία παρουσία σε τόσο μεγάλο ποσοστό 

συγκριτικά  με  τα  προηγούμενα  χρόνια.  Προφανώς  η  οικονομική  κρίση  του  1929  οδήγησε  τη 

γυναίκα στην αναζήτηση εργασίας, προκειμένου να συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Συνολικά παρατηρήθηκαν περίπου 100 γυναικεία ονόματα. Το ανώτατο ημερομίσθιο ανερχόταν για 

τους άντρες  στις 66 δραχμές, ενώ για τις γυναίκες στις 30 δραχμές. Το κατώτατο ήταν και για τα 

δύο φύλα το ίδιο: 15 δραχμές. Εκτός, από το ότι δεν φαίνεται να έχουν προβεί σε μειώσεις μισθών 

συγκριτικά  με  το  1922,  παρόλο  που  το  κεραμοποιείο  διένυε  μια  πολύ  δύσκολη  οικονομική 

συγκυρία,  χορηγούσαν  ειδικά  επιδόματα  στις  γυναίκες  αλλά  και  στους  οικογενειάρχες. 

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα στις γυναίκες ανέρχονταν περίπου στις 400 δραχμές συνολικά και τα 

οικογενειακά επιδόματα στις 900 δραχμές.476

  Το 1935 το Κεραμοποιείο καταστράφηκε από πυρκαγιά και ανεγέρθηκε νέο στην περιοχή της Ν. 

Ελβετίας.  Στις  25 Φεβρουαρίου 1939 κατατέθηκε αίτηση από την «  Ανώνυμη Βιομηχανική και 

Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης»  στην  Πολεοδομία  της  Θεσσαλονίκης,  προκειμένου  να  της 

χορηγηθεί  άδεια  οικοδομήσεως  του  νέου  εργοστασίου.  Την  επίβλεψη  και  τη  μελέτη  του  νέου 

εργοστασίου,  την  ανέλαβε  ο  πολιτικός  μηχανικός  Αλβέρτος  Άρτιν.477 Η  συνολική  έκταση  του 

οικοπέδου  ήταν  26.000  τετραγωνικά  μέτρα  και  υπήρχε  πρόβλεψη  για  την  κατασκευή  ενός 

οικοδομήματος  το  οποίο  θα  αποτελούσε  το  κεντρικό  κτίριο  του  νέου  Πλινθοκεραμείου.  Η 

συγκεκριμένη οικοδομή θα ήταν διώροφη, πλην κάποιων ξέχωρων  ισόγειων τμημάτων, όπως οι 

αποθηκευτικοί χώροι. Επίσης η κατασκευή του κτιρίου θα ήταν από σιδηροπαγές σκυροκονίαμα και 

τα εξωτερικά τοιχώματα θα αποτελούνταν από οπτόπλινθους, πάχους 0,30 μέτρα. Η στέγη θα ήταν 

κατασκευασμένη  από  το  ίδιο  υλικό  και  επικαλυμμένη  από  κεράμους  γαλλικού  τύπου.  Ο 

προϋπολογισμός του κεντρικού κτιρίου ανέρχονταν στα 10.978.928 δραχμές.478
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  Ένα  χρόνο  αργότερα,  συγκεκριμένα  στις  5  Μαρτίου  1940,  κατατέθηκε  από  την  «Ανώνυμη 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» δεύτερη αίτηση στη Διεύθυνση Πολεοδομίας 

της πόλης. Ο σκοπός της αίτησης ήταν  να της χορηγηθεί άδεια για την ανέγερση οικοδομής, που  θα 

χρησιμοποιούσε ως κατοικία ο Διευθυντής της εταιρείας. Τη συγκεκριμένη περίοδο αυτή τη θέση 

την κατείχε ο  Κοσμάς Πανούτσος. Η περιοχή, όπου θα αναγείρονταν το νέο κτίριο -σύμφωνα με 

την  αίτηση-,  βρισκόταν   περιμετρικά  του  Συνοικισμού  Χαριλάου  στις  εγκαταστάσεις  του  νέου 

εργοστασίου. Τρεις μέρες αργότερα η εταιρεία απέστειλε τρίτη αίτηση, ώστε να της δοθεί άδεια από 

την υπηρεσία, προκειμένου να κατασκευάσει ένα κτίριο, το οποίο θα φιλοξενούσε τα γραφεία της 

διεύθυνσης  της  «Ανωνύμου Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας»  στη σημερινή  περιοχή  της 

Νέας  Ελβετίας.  Η  ονομασία  που  χρησιμοποιούσαν  τότε,  ήταν  «περιμετρικά  του  Συνοικισμού 

Χαριλάου και κοντά στο εξοχικό κέντρο Ελβετία». Σύμφωνα, με την περίληψη της έκθεσης, το νέο 

αυτό οικοδόμημα θα ήταν 100 τετραγωνικά μέτρα  και η συνολική δαπάνη του θα ανέρχονταν στις 

248.130 δραχμές. Το κτίριο θα αποτελούνταν από δύο ορόφους και το δάπεδο του ισογείου θα ήταν 

ξύλινο, ενώ του πρώτου ορόφου από τσιμεντένιες πλάκες. Για τα γραφεία των διευθυντών, όπου 

βρίσκονταν  στο  πρώτο  όροφο,  θα  χρησιμοποιούσαν  ξύλινο  δάπεδο  και  στα  υπόλοιπα  τμήματα 

πλακάκια μωσαϊκού. Η απαιτούμενη ξυλεία για τα κουφώματα των γραφείων αλλά και για κάθε 

είδους ξυλουργικές κατασκευές, θα εισάγονταν από τη Ρουμανία.479

  Στις  18  Μαρτίου  1940  η  «Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης» 

απέστειλε  αίτηση  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  πόλης,  για  την  ανέγερση  διαμερισμάτων  του 

προσωπικού του Κεραμοποιείου, εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Η επίβλεψη και η 

εκπόνηση των μελετών ανατέθηκε, όπως και όλα τα προηγούμενα, στον Αλμπέρτο Άρτιν. Σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός, το συνολικό εμβαδό των δύο ορόφων 

ήταν 335, 68 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του κτίσματος 3,5 μέτρα. Η συνολική δαπάνη του 

έργου ανέρχονταν στις  450.000 δραχμές  και   υπήρχε πρόβλεψη για την κατασκευή μαγειρείων, 

εστιατορίων και αποχετευτικού συστήματος.

  Όσον  αφορά  την  μεταπολεμική  εξέλιξη  του  Κεραμοποιείου,  το  1963  όταν  διαχωρίστηκαν  οι 

μετοχές  από  τον  Αλευρόμυλο,  η  Ειρήνη  Βραχνού  κόρη  του  Κοσμά  Πανούτσου  ανέλαβε  τη 

διεύθυνση του Κεραμοποιείου.  Το 1965 ιδρύθηκαν τα «Κεραμεία Αλλατίνη Α.Β.Ε.Τ.Ε» με έδρα 

πλέον την Αθήνα, αλλά διατήρησαν το ενεργητικό και το παθητικό του προηγούμενου εργοστασίου, 

καθώς  και  τα  οικόπεδα  που  είχαν  στην  ιδιοκτησία  τους  στη  Θεσσαλονίκη.480 Στις  αρχές  της 

δεκαετίας  του  1990  τα  «Κεραμεία»  εξαγοράστηκαν  από  τους  αδελφούς  Κωτσιά,  οι  οποίοι 

479 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 1015

480 Χεκίμογλου, Ε.- Ρούπα., Ε. (2004), ο.π., σ.381



κατάφεραν  να  επαναλειτουργήσουν  το  εργοστάσιο  στη  συμπρωτεύουσα  και  να  ιδρύσουν  μια 

σύγχρονη μονάδα κατασκευής πλακιδίων στο Κιλκίς. 481

3.4 Τα ορυχεία

Τα  ορυχεία  της  «Αλλατίνη»  δεν  αποτελούσαν  κλάδο  των  δραστηριοτήτων  της  «Ανωνύμου 

Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας  Θεσσαλονίκης»,  αλλά  ανήκαν  στον  μεγαλομέτοχο  του 

ομίλου, «FratelliAllatini», του οποίου η έδρα βρισκόταν στη Μασσαλία. Στο αρχείο της επιχείρησης 

έχει διασωθεί η αλληλογραφία των «Αδελφών Αλλατίνι» με τους εντεταλμένους διαχειριστές που 

είχε ορίσει,  καθώς επίσης και οι συναλλαγές που είχαν πραγματοποιήσει  με διάφορες τράπεζες, 

κυρίως του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο μέρος των επιστολών, που αντάλλαξαν καλύπτει το χρονικό 

διάστημα  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1910  μέχρι  το  1923.  Η  κυριότερη  εξορυκτική 

δραστηριότητα του οίκου Αλλατίνη εντοπίστηκε στα μεταλλεία λευκόλιθου της Γερακινής, τα οποία 

προμήθευαν  με  πρώτες  ύλες  το  Κεραμοποιείο,  προκειμένου  να  παρασκευάσουν  πυρίμαχους 

πλίνθους.  Επίσης,  μέσα  από  τα  έγγραφα  διαπιστώνεται  ότι  οι  συνέταιροι  των  μεταλλείων  της 

Γερακινής, εκπροσωπώντας πάντα τον εμπορικό οίκο «Αλλατίνη», συμμετείχαν στην εκμετάλλευση 

κι άλλων κοιτασμάτων σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Επιπλέον, 

στο αρχείο της επιχείρησης περιλαμβάνονται το συμβόλαιο αλλά και κάποιες επιστολές μεταξύ των 

συμβαλλόμενων, που αφορούσαν την  πώληση των μεταλλείων  στην «Αγγλοελληνική Εταιρεία» 

λευκόλιθου το 1923. 

481 Χεκίμογλου, Ε.- Ρούπα., Ε. (2004), ο.π., σ.σ 381-382



  Σε  μικρότερη έκταση παρέχονται  ορισμένες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  ορυχεία  της  Μήλου. 

Σύμφωνα  με  κάποια  συμφωνητικά  που  έχουν  διασωθεί,  φαίνεται  ότι  όταν  η  «Ανώνυμος 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» εξαγοράστηκε από Έλληνες επιχειρηματίες, 

άρχισε  να συνάπτει  συμφωνίες  με  τους  κατοίκους  του νησιού,  για  την  αγορά ειδικού χώματος, 

προκειμένου  να  προμηθεύσουν  το  Κεραμοποιείο  με   πρώτες  ύλες.  Ωστόσο  το  υλικό  που  έχει 

διασωθεί είναι ανεπαρκέστατο και περιορίζεται μόνο στα συμφωνητικά που σύναψε η εταιρεία με 

κάποιους ιδιώτες.

  Το 1899 η Οθωμανική κυβέρνηση εκχώρησε την άδεια εξόρυξης των ορυχείων της Γερακινής 

στον  Σαμουήλ  Γενή,  την  εκμετάλλευση  όμως  των  μεταλλείων  είχαν  οι  «  FratelliAllatini».  Ως 

διαχειριστές, με αρμοδιότητες που άρμοζαν σε έναν ιδιοκτήτη, είχαν ορίσει τον Σαμουήλ Γενή και 

τον αρχιμηχανικό Οχάνες Μαρκαριάν. Επιπλέον, ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης ήταν  ο βιομήχανος 

Μωυσή Μορπούργο και  ο Αβραάμ Καράσσο.482 Τα κοιτάσματα λευκόλιθου των μεταλλείων της 

Χαλκιδικής, εκτείνονταν σε τρία χωριά: στο Χατζή Βίγλι, το Σαμαράδικο Ραχόνι και τη Κόκκινη 

Πέτρα. Την οικονομική διαχείριση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της «  Fratelli Allatini», είχε 

αναλάβει ο Οχάνες Μαρκαριάν, ενώ ο Σαμουήλ Γενή διατηρούσε την εποπτεία των επιχειρήσεων, 

καθώς η έδρα του ήταν πια στη Μασσαλία.483

   Σύμφωνα με διάφορες επιστολές, που αντάλλαξε ο αρχιμηχανικός με την « Fratelli Allatini», για 

το οικονομικό έτος 1911 φαίνεται, ότι είχε υπογραφεί ένα συμφωνητικό μεταξύ του Σαμουήλ Γενή, 

του Οχάνες Μαρκαριάν, και του εμπορικού οίκου «Fratelli Allatini».  Σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

συμβολαίου  ο  ισολογισμός  της  επιχείρησης  «Γερακινής»  θα  περιείχε  τρία  παραρτήματα: 

λογαριασμός ωμού λευκόλιθου,484 καυστικής διπύρου μαγνησίας,485  καθώς επίσης και λογαριασμό 

για  τα  κέρδη  και  τις  ζημίες  της  επιχείρησης.486 Τα  κέρδη  από  τα  ορυχεία,  σύμφωνα  με  τις 

οικονομικές αναφορές των ετών που έχουν διασωθεί,  μοιράζονταν στους «  FratelliAllatini»,  τον 

Οχάνες Μαρκαριάν, τον Σαμουήλ Γενή και τον Μωυσή Μορπούργο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης των 

ορυχείων της Κόκκινης Πέτρας. 

482 Ο  Καρασσό εκπροσωπούσε τους απογόνους του Αβραάμ Σιακή, οι οποίοι  συμμετείχαν στην εκμετάλλευση των 
ορυχείων της Γερακινής, με πολύ μικρότερο ποσοστό. Ωστόσο σε καμία οικονομική αναφορά δεν φαίνεται να είχαν 
κάποιο μερίδιο από τα κέρδη. Το όνομα τους εμφανίστηκε  μόνον στα συμβόλαια,  που υπέγραψαν αργότερα για την 
εκχώρηση των ορυχείων στην «Αγγλοελληνική» εταιρεία λευκόλιθου.

483  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 964, ΦΑΚ 965
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    Τα καθαρά κέρδη το 1914 ανέρχονταν, προς 285.544 φράγκα και το 25% από το ποσό αυτό 

εισέπραξε  ο  εμπορικός  οίκος  των  «FratelliAllatini».  Στο  συγκεκριμένο  έγγραφο  δεν 

περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες σχετικά με τους υπόλοιπους μετόχους, ωστόσο σε καμία αναφορά 

δεν φαίνεται να ήταν σταθερό το ποσοστό από τα κέρδη που εισέπραττε ο καθένας. Για παράδειγμα 

τα κέρδη από την πώληση ωμού μαγνησίτη το 1921, ανήλθαν στις 107.930 δραχμές και το 50%  το 

εισέπραξαν οι « FratelliAllatini», ενώ από 25% πήραν ο Οχάνες Μαρκαριάν και ο Σαμουήλ Γενή. Σε 

όλους όμως τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των ετών που έχουν διασωθεί, το πλειοψηφικό 

πακέτο των μετοχών του ορυχείου το κατείχαν οι Αλλατίνι και έπονταν ο Οχάνες Μαρκαριάν, ο 

Σαμουήλ Γενή  και τα ορυχεία της Κόκκινης Πέτρας.487  Σύμφωνα με τις οικονομικές αναφορές, που 

συνέταξε ο Μαρκαριάν, προκειμένου να ενημερώσει την « FratelliAllatini», τα έξοδα της εταιρείας 

των  ετών  1914,1917,1918  και  1921  αφορούσαν  μεταξύ  άλλων,  τα  μεταφορικά,  τη  μισθοδοσία 

καθώς  επίσης  και  τη  φαρμακευτική  περίθαλψη  των  εργατών.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  πως 

διακινήθηκαν σημαντικά ποσά προς διάφορους πιστωτές , όπως το τραπεζιτικό γραφείο του Σαούλ 

Αμάρ και του Ζακ Καρασσό. Επίσης εντοπίστηκε και ένας ολλανδικός εμπορικός οίκος, ο οποίος 

πιθανότατα να διατηρούσε τραπεζιτικό γραφείο με έδρα στο Άμστερνταμ.488 Αξίζει να αναφερθεί ότι 

η  συγκεκριμένη  ολλανδική  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «  Haag and Co»,  μεσολάβησε  στην 

«Αγγλοελληνική Εταιρεία», για την πώληση των ορυχείων της Γερακινής. 

Στις  22  Σεπτεμβρίου  1922  υπογράφτηκε  συμβόλαιο  μεταβίβασης  μεταξύ  των  ιδιοκτητών  της 

επιχείρησης  «Γερακινής»  και  της  «Αγγλοελληνικής  Εταιρείας»  λευκόλιθου.  Η  συμφωνία 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον συμβολαιογράφο Γεώργιο Διαμαντόπουλο. Σύμφωνα 

με το συμφωνητικό τα ορυχεία της Γερακινής, εκπροσωπούνταν από τον Οχάνες Μαρκαριάν, τον 

Σαμουήλ Γενή και τον Μωυσή Μορπούργο, ο οποίος λειτουργούσε εξ ονόματος του εαυτού του και  

της  «  FratelliAllatini».  Επίσης,  στην  εκμετάλλευση  των  ορυχείων  συμμετείχαν  με  μικρότερο 

ποσοστό,  οι  απόγονοι  του  Αβραάμ Σιακή,  εκπροσωπούμενοι  από τον  Σαμουήλ  Καράσσο.489 Τα 

μεταλλεία της Χαλκιδικής, που πωλήθηκαν στην «Αγγλοελληνική» εταιρεία λευκόλιθου, η οποία 

εκπροσωπούνταν από τον Φίλιππο Δάβιτσον Άγιερ, ήταν τα εξής: Τα κοιτάσματα λευκόλιθου στο 

χωριό Ράχι Βίγλη και στο Σαμαράδικο Ραχόνι ,όπου και στα δύο ιδιοκτήτης ήταν ο Σαμουήλ Γενή. 

Επίσης, μεταβιβάστηκαν και τα ορυχεία στην Κόκκινη Πέτρα, τα οποία το 1899 είχαν δοθεί για 

εκμετάλλευση  από  την  Οθωμανική  κυβέρνηση  στον  Χατζή  Μπέη,  αλλά  στη  συνέχεια 

παραχωρήθηκαν στον Μωυσή Μορπούργο.490

487 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 967 και ΦΑΚ 965

488 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 967 και ΦΑΚ 965

489  Όπως έχει αναφερθεί, οι απόγονοι του Αβράαμ Σιακή δεν εντοπίστηκαν σε κανένα σημείο στα αρχεία.

490 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 967 ΦΑΚ 965



  Σύμφωνα με τους όρους της μεταβίβασης  η «Αγγλοελληνική» πλέον είχε την απόλυτη κυριότητα 

των προαναφερθέντων μεταλλείων και μετά από αυτή τη συμφωνία η «Fratelli Allatini» έπαυε να 

έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με τις εξορυκτικές δραστηριότητές της στη Χαλκιδική. Στην 

ιδιοκτησία της εταιρείας μεταφέρονταν όλα τα οικήματα, τα γήπεδα, οι κλίβανοι, οι φορτηγίδες, οι 

ίπποι και γενικά όλος εξοπλισμός μεταφοράς του υλικού, καθώς και οι σιδηροδρομικές γραμμές 

Decauville.Από την πώληση εξαιρούνταν οι εκρηκτικές ύλες και το αποθηκευμένο υλικό, το οποίο 

δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει τους 5000 τόνους και είχαν το δικαίωμα να το μεταφέρουν εντός 14 

ημερών. Αξίζει να αναφερθεί ότι επειδή τα μεταλλεία ήταν υποθηκευμένα, λόγω της αλλαγής του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όλα τα προηγούμενα χρέη των «Fratelli Allatini» έπαυαν να ισχύουν. 

Μέχρι την έκδοση του βασιλικού διατάγματος, το οποίο έγινε πραγματικότητα στις 23 Μαρτίου 

1923, η «Αγγλοελληνική» θα λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος των προηγούμενων ιδιοκτητών. Τα 

μεταλλεία  αγοράστηκαν  από  την  εταιρεία  έναντι  1.785.000  δραχμών491 και  το  ποσό  αυτό  θα 

καταβάλλονταν σε δόσεις  μετά την έγκριση της μεταβίβασης από το ελληνικό κράτος.492 Η νέα 

εταιρεία από το πρώτο έτος πούλησε 730 τόνους και η μεταφορά του υλικού πραγματοποιούνταν με 

τη  βοήθεια  μικρών  αμαξιδίων  (σύστημα  Decauville).  To 1926  η  εξόρυξη   ακατέργαστου 

μεταλλεύματος από τα ορυχεία της Γερακινής ανέρχονταν στους 3000 τόνους μηνιαίως. 493

  Ένας από τους συνέταιρους  των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του οίκου «Αλλατίνη», ήταν ο 

ιδιοκτήτης τραπεζιτικού γραφείου στη Σμύρνη, Ισαάκ Ζαχιέλ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Οχάνες 

Μαρκαριάν, ήταν κάτοχος ενός λογαριασμού όψεως στο υποκατάστημα, που διατηρούσε ο Ζαχιέλ 

στη Θεσσαλονίκη. Στις 18 Μαρτίου 1900 ο Μαρκαριάν μαζί με τον Ισαάκ Ζαχιέλ και τον Αδόλφο 

Βηξ, υπέγραψαν συμφωνητικό για την εκμετάλλευση των ορυχείων στην Παλαιά Καβάλα (Εσκί 

Καβάλα). Ο Αδόλφος Βηξ, έμπορος και  κάτοικος Καβάλας κατείχε το 75% των μεταλλείων, ενώ οι 

υπόλοιποι  από  12,5%.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  επειδή  υπήρχε  προηγούμενο  συμβόλαιο  του 

μεγαλομετόχου  με  κάποιους  γηγενείς  επιχειρηματίες,494 το  10%  από  τα  κέρδη  του  θα  το 

παραχωρούσε σ’ αυτούς. 

   Επίσης υπήρχαν κι άλλα ορυχεία, στα οποία είχε δοθεί άδεια εκμετάλλευσης από την Οθωμανική 

κυβέρνηση,  στο  όνομα  των  προαναφερθέντων  επιχειρηματιών.  Συγκεκριμένα,  στο  βιλαέτι  του 

Κοσσόβου,  ο  Αδόλφος  Βήξ,  ο  Οχάνες  Μαρκαριάν  και  ο  τραπεζίτης  Ισαάκ  Ζαχιέλ, 

491 Η μετάφραση του συμφωνητικού στα αγγλικά αναφέρει 70.000 λίρες Αγγλίας

492 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 965

493 Δάγκας, Α. (1998), ο.π.,σ.204

494 Το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεταλλείων της Καβάλας περιελάμβανε τους εξής επιχειρηματίες: 
Cocalali Hassan, Effendi binHoussein, Cocalali HusseinbinIssac, CoritaliImamHusseinbinOmer



συνεκμεταλλεύονταν  δύο μεταλλεία χρωμίου στην Raducha και Gerantza. Δεν έχει διασωθεί κάποιο 

σχετικό  συμφωνητικό,  παρά  μόνον  οι  επιστολές  που  αντάλλαξαν  ο  αρχιμηχανικός  της  « 

FratelliAllatini»  με  τον  Ισαάκ  Ζαχιέλ  το  1901.  Αυτά  τα  μεταλλεία  όμως  δεν  απέφεραν  τα 

αναμενόμενα  κέρδη  και  τα  εγκατέλειψαν.  Επίσης,  Το  1906  ο  διαχειριστής  των  ορυχείων  της 

Γερακινής, Οχάνες Μαρκαριάν, παραχώρησε το μερίδιο του από τα ορυχεία της Καβάλας και για 

κάποιο  λόγο,  ο  οποίος  δεν  αναφέρεται,  ο  διαχειριστής  ήταν  υπόχρεος  στους  κυρίους  Περικλή 

Χατζηλαζάρου  και  Ραφαήλ  Μοδιάνο.  Επομένως  ο  Βηξ,  ως  μεγαλομέτοχος  έπρεπε  να  τους 

αποζημιώσει. Πλέον η μοναδική σχέση των δύο αυτών επιχειρηματιών ήταν το 10%, που κατείχαν 

από κοινού στα μεταλλεία χρωμίου στο Πολύγυρο,  τα οποία είχαν παραχωρηθεί  πιθανότατα το 

1902,  στον Μουσταφά  Φαντίλ  Εφέντη  με  συμβόλαιο  του  Υπουργείου  Μεταλλείων  και  Δασών. 

Αργότερα  η  εκμετάλλευση  των  συγκεκριμένων  ορυχείων  περιήλθε  στον  εμπορικό  οίκο  « 

FratelliAllatini»,  με  ιδιοκτήτη  τον  Οχάνες  Μαρκαριάν.495 Ωστόσο,  σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα 

αλληλογραφία, το 1920 τα συγκεκριμένα μεταλλεία κρατικοποιήθηκαν. Η ελληνική κυβέρνηση είχε 

συνάψει  συμφωνία   με  τον  Σαμουήλ  Καράσσο,  προκειμένου  να  του  τα  εκμισθώνει  για  πέντε 

συνεχόμενα χρόνια. Η συνεργασία αυτή, πιθανότατα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο πλευρές, 

καθώς φαίνεται πως δεν  ολοκληρώθηκε.496

   Ο  Οχάνες  Μαρκαριάν  υπήρξε  ιδιοκτήτης  κι  άλλων  μεταλλείων  στην  Κεντρική  Μακεδονία. 

Συγκεκριμένα, κατείχε το 62% του συνόλου των ορυχείων στην περιοχή Ταρτάνα της Δράμας,497 για 

τα οποία  είχε πάρει άδεια εξόρυξης μαγγανίου, αργυρούχου μολύβδου, κασσιτέρου και χαλκού. Δεν 

έχει διασωθεί κάποιο συμφωνητικό, ώστε να είναι γνωστή η ημερομηνία στην οποία περιήλθαν τα 

μεταλλεία  αυτά  στην  κατοχή  του,  αλλά  με  βάσει  την  αλληλογραφία  που  αντάλλαξε  με  τους 

συνεταίρους  του,  πρέπει  να  ήταν  λίγο  πριν  το  1906.  Επίσης,  το  εναπομείναν  ποσοστό  της 

ιδιοκτησίας των ορυχείων της Ταρτάνας, το μοιράζονταν 35% ο Ισάακ Ζαχιέλ και 3% ο Κόβο498 και 

ο Αβραάμ Καράσσο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι με βάση ένα συμβόλαιο, που υπέγραψαν τον Ιούνιο 

του 1923 ο Οχάνες Μαρκαριάν και ο Ισαάκ Ζαχιέλ, συμφώνησαν την παραχώρηση του 3% από τα 

κέρδη που εισέπραττε ο αρχιμηχανικός  κάθε χρόνο από τα ορυχεία της Δράμας. Ως αντάλλαγμα ο 

δεύτερος θα αναζητούσε νέους επενδυτές στη Γαλλία.499

495 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 965

496 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 967 και ΦΑΚ 965

497 Συγκεκριμένα κατείχε το 19% στο Πόπλιτς ( Ρούπα Μπαίρ) , 27 % στο Γιορέτζο και 33% περίπου στο Νουβό 
Πόπλιτς.

498 Το μικρό του όνομα δεν είναι ευδιάκριτο.
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  Σύμφωνα  με  το  αρχείο  της  επιχείρησης,  έχει  διασωθεί  ένα  μέρος  της  αλληλογραφίας  του 

αρχιμηχανικού  Μαρκαριάν  με  διάφορες  τράπεζες  όπου  διατηρούσε  προσωπικούς  ή  εταιρικούς 

λογαριασμούς. Μέσα από τα έγγραφα ήταν φανερό, ότι υπήρχε συνεργασία με την Westminster του 

Λονδίνου,  η  οποία  αποτελούσε  τον  βασικό  πιστωτή  των  ορυχείων,  καθώς  τα  μεταλλεία  της 

Γερακινής, ήταν υποθηκευμένα στη συγκεκριμένη τράπεζα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις επιστολές 

που  αντάλλαξαν  τον  Ιούλιο  του  1923  φαίνεται,  ότι  υπήρχε  οικονομική  διαφορά  μεταξύ  του 

Μαρκαριάν και  του Ζαχιέλ,  πιθανότατα σε σχέση με  τους  όρους  του συμφωνητικού,  που είχαν 

υπογράψει και αφορούσαν τα ορυχεία της Ταρτάνας. Ο συμβιβασμός της  διαμάχης, επήλθε ενώπιον 

των εμπορικών δικαστηρίων της πόλης. Ο αρχιμηχανικός κατέθεσε 100 λίρες στον λογαριασμό, που 

διατηρούσε ο Ζαχιέλ στην αγγλική τράπεζα, επιλύοντας μ’ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε διαφωνία 

είχε προκύψει. 

  Ο αρχιμηχανικός φαίνεται, ότι πραγματοποιούσε διάφορες δοσοληψίες με την Westminster, καθώς 

η  ίδια  του  είχε  παραχωρήσει  μπλοκ  επιταγών  και  τακτικά  τον  ενημέρωνε  για  τις  κινήσεις  των 

λογαριασμών του. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο συγκεκριμένος πιστωτικός οίκος, έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στη μεταβίβαση των ορυχείων της Γερακινής στην «Αγγλοελληνική» εταιρεία λευκόλιθου. Τα 

μεταλλεία  ήταν  υποθηκευμένα  και  αν  δεν  έδινε  την  έγκριση  της  σύμφωνα  με  τους  όρους  του 

συμβολαίου, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησία. Επίσης όλες οι καταθέσεις των 

ποσών εκ μέρους της εταιρείας, έγιναν στους λογαριασμούς που διατηρούσαν οι ιδιοκτήτες των 

ορυχείων στη «Westminster». 500

  Ο εμπορικός οίκος «Fratelli Allatini» και ο Οχάνες Μαρκαριάν συνεργάστηκαν και με την Τράπεζα 

Ανατολής. Συγκεκριμένα ο οίκος «Αλλατίνι», ο οποίος  είχε την έδρα του στη Μασσαλία, φαίνεται 

ότι κατέθετε χρήματα στον λογαριασμό που διατηρούσε ο αρχιμηχανικός. Σύμφωνα, με το μοναδικό 

έγγραφο που έχει διασωθεί στις 5/18 Δεκεμβρίου του 1914 ο Μαρκαριάν είχε καταθέσεις ύψους 

2548, 40 δραχμών. Επίσης η Τράπεζα Ανατολής στις 23 Μαρτίου 1910 του δάνεισε 1500 τουρκικές 

λίρες με τόκο 8% τον χρόνο. Εγγυητές του δανείου ορίστηκαν οι «Αλλατίνι», οι οποίοι ανέλαβαν 

την υποχρέωση να καταθέτουν 3 χρυσά πιάστρα ανά τόνο ακατέργαστου μαγνησίτη ή το αντίστοιχο 

για κάθε τόνο επεξεργασμένο από τα μεταλλεία της Γερακινής. Όταν αποπληρώθηκε το δάνειο, από 

τον  Μαρκαριάν,  απαλλάχτηκαν  και  οι  Αλλατίνι.501  Επίσης  οι  «  Fratelli Allatini»,  σύμφωνα  με 

επιστολές, που αντάλλαξαν με τον υπάλληλό τους φαίνεται, ότι εκτελούσαν διάφορες τραπεζιτικές 

εργασίες,  καθώς  ο  Μαρκαριάν  ήταν  κάτοχος  λογαριασμού  του  τραπεζιτικού  γραφείου,  που 

διατηρούσαν στη Μασσαλία. Οι Αλλατίνι τον ενημέρωναν συχνά για τις κινήσεις των λογαριασμών 

500 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 965

501  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 965



του, καθώς επίσης και για τα χρήματα, που του όφειλαν από τις διάφορες πωλήσεις μαγνησίου που 

πραγματοποιούσε.502

 Σύμφωνα με το αρχείο της επιχείρησης, όταν οι Έλληνες επιχειρηματίες εξαγόρασαν τις μετοχές 

της  «Ανωνύμου  Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας  Θεσσαλονίκης»,  φαίνεται  ότι 

πραγματοποίησαν  διάφορες  συμφωνίες  με  τα  ορυχεία  της  Μήλου,  τα  οποία  προμήθευαν  με 

ασπρόχρωμα (πηλό) την επιχείρηση, για την παρασκευή πλίνθων και κεράμων. Δεν υπάρχει κάποιο 

συμβόλαιο,  ώστε  να  δείχνει  την  σχέση  που  είχε  η  επιχείρηση  καθ’όλη  τη  διάρκεια  του 

Μεσοπολέμου  με  τα  συγκεκριμένα  ορυχεία,  διότι  τα  έγγραφα  που  έχουν  διασωθεί  είναι 

χρονολογημένα  μετά  το  1935.  Τα  μοναδικά  συμφωνητικά,  που  περιέχονται  στο  αρχείο  της 

επιχείρησης, αφορούσαν την πώληση χωμάτων, από κατοίκους του νησιού προς τον εκπρόσωπο της 

«Αλλατίνη». Σύμφωνα με τα έγγραφα, που έχουν διασωθεί φαίνεται, ότι ένα μέρος των ορυχείων 

της Μήλου είχε κρατικοποιηθεί. 

  Το  πρώτο  συμβόλαιο  υπογράφτηκε  μεταξύ  του  Μιχαήλ  Μοδινού,  πληρεξούσιου  του  Όθωνα 

Μοδινού, ο οποίος στο επάγγελμα ήταν χημικός και εργαζόταν στο Γενικό Χημείο του κράτους. Το 

δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος ήταν ο Αντώνιος Εμμανουήλ Ραπανάκης ή Μαρουδίτσης, ο οποίος 

παραχώρησε το δικαίωμα εξόρυξης 3000 τόνων ασπροχωμάτων (πηλού)  προς 10.000 δραχμές "δι'  

αγγειοπλαστικήν και δι' οιανδήποτε άλλην βιομηχανικήν  χρήσιν". Το χωράφι του βρισκόταν  στη 

θέση Τρία Πηγάδια Κόμιας στη Μήλο και βασικός όρος του συμβολαίου ήταν, ότι θα διατηρούσε το 

δικαίωμα να ασκεί τις κτηνοτροφικές του δραστηριότητες στη περιοχή. 503

Το δεύτερο συμβόλαιο πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα στις 14 Αυγούστου 1940, μεταξύ του 

Όθωνα  Μοδινού  και  του  Ευστάθιου  Γαλόπουλου,  που  εκπροσωπούσε  τα  συμφέροντα  της 

«Ανωνύμου Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης». Σύμφωνα με το συμβόλαιο ο 

πρώτος συμβαλλόμενος εκχώρησε το δικαίωμα εξόρυξης 3.000 τόνων ασπροχωμάτων, στην ορεινή 

περιοχή Τρία Πηγάδια, με έξοδα της ίδιας της εταιρείας. Το μετάλλευμα που  επρόκειτο να εξορύξει  

η  «Αλλατίνη»,  θα  χρησιμοποιούνταν  ως  πρώτη  ύλη  για  το  εργοστάσιο  κεραμοποιίας  και  το 

συνολικό  κόστος  των  χωμάτων  θα  ανέρχονταν  στις  60.000  δραχμές.  Επιπλέον  η  επιχείρηση 

χρεώθηκε και όλα τα γραφειοκρατικά έξοδα. 504

  Με επιστολή την οποία έστειλαν στις 16 Αυγούστου 1954 οι ίδιοι οι κληρονόμοι του πρώτου 

πωλητή, δηλαδή ο Δημοσθένης Μοδινός εκπροσωπώντας τον εαυτό του αλλά και τους υπολοίπους 
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συγκληρονόμους  του  αδελφού  του,  απεύθυναν  έκκληση  προς  την  «Ανώνυμο  Εμπορική  και 

Βιομηχανική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» να τηρήσει τους όρους του προηγουμένου συμφωνητικού. 

Συγκεκριμένα της ζητούσε να αποκομίσει εντός εύλογου χρονικού  διαστήματος τους 3.000 τόνους 

πηλοχώματος,  διότι  είχε  παρέλθει  σχεδόν  μια  δεκαπενταετία  από  την  υπογραφή  του  πρώτου 

συμβολαίου και προφανώς λόγω του Πολέμου, δεν είχε προλάβει να ολοκληρωθεί η εξόρυξη του. Η 

εταιρεία δεν έφερε καμία αντίρρηση στο αίτημα της οικογένειας, έθεσε όμως τους δικούς της όρους, 

οι οποίοι κυρίως διευκρίνιζαν, ότι μετά από την εξόρυξη των 3000 τόνων και την καταβολή του 

ανάλογου   ποσού,  δεν  θα  υπήρχε  καμία  άλλη  απαίτηση  από  τους  κληρονόμους  του  Όθωνα 

Μοδινού.505

505 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 966



3.5 Η Διοίκηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό της «Ανωνύμου Βιομηχανικής και 

Εμπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης»

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της εταιρείας ήταν το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς επίσης και το 

κομμάτι  αυτό,  που  αφορούσε  τον  ευρύτερο  διοικητικό  τομέα  της  επιχείρησης.  Σύμφωνα  με  το 

αρχείο που έχει διασωθεί οι μισθοδοτικές καταστάσεις του Μύλου, καθώς και τα συμβόλαια που 

υπέγραψαν κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρέχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά 

με την εσωτερική δομή της επιχείρησης και τον τρόπο που διοικούνταν, μέχρι την έναρξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Τα βιβλία τήρησης των εργατικών ημερομισθίων αλλά και των υπαλλήλων, 

καθώς  επίσης  και  οι  πληροφορίες,  που  έχουν  διασωθεί  σχετικά  με  τη  δημιουργία  των  πρώτων 

εργατικών  συλλόγων  και  ασφαλιστικών  ταμείων,  σκιαγραφούσαν  ένα  ιδιαίτερα  δραστήριο 

«εργατικό συνδικάτο», το οποίο άρχισε να δημιουργείται ήδη από το 1919. 

  Οι αποσπασματικές μισθοδοτικές καταστάσεις του Κεραμοποιείου έχουν ήδη αναλυθεί, ωστόσο 

διασώθηκε  ένα  πλούσιο  υλικό  σε  σχέση  με  τα  αλληλοβοηθητικά  ταμεία,  που  δημιούργησαν 

αποκλειστικά οι εργάτες και οι τεχνίτες του Κεραμοποιείου. Επιπρόσθετα το εργασιακό περιβάλλον 

της εταιρείας, προβάλλεται καλύτερα μέσα από τη μισθοδοσία του Μύλου, διότι το υλικό που έχει 

διασωθεί είναι επαρκέστερο και παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη διοίκηση και 

τους εργαζόμενους. Αξιοσημείωτος ήταν και ο ρόλος των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας ως 

εργοδότες.  Λειτουργούσαν  κατά  κάποιον  τρόπο  «ανθρωποκεντρικά»  απέναντι  στο  προσωπικό  , 

προσφέροντας τους επιδόματα και παροχές, πριν ακόμα θεσπιστούν από το ελληνικό κράτος.

  Σύμφωνα με το αρχείο της επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και 

των  υψηλόβαθμων  στελεχών,  φαίνεται  ότι  στην  κορωνίδα  της  ιεραρχίας  βρισκόταν  ο  Γενικός 

Διευθυντής  και  έπονταν  ο  Υποδιευθυντής,  ο  οποίος  μέχρι  το  1926  έφερε  τον  τίτλο  του 

Αρχιγραμματέα. Επίσης η «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» διέθετε 

τρία βασικά τμήματα: οικονομικό, διοικητικό και τεχνικό. Κάθε ένα από αυτά είχε υπό την εποπτεία 

του αλλά μικρότερα τμήματα, όπως το τμήμα εκτελωνισμού, προμηθειών, είσπραξης, λογιστηρίου,  



γραμματειακής  υποστήριξης,  φύλαξης  και  καθαρισμού.  Μέχρι  το  1919  Γενικός  Διευθυντής  και 

υπεύθυνος επί του οικονομικού τμήματος ήταν ο Μωυσής Μορπούργο. Οι ετήσιες αποδοχές του 

ανέρχονταν στις 13.000 δραχμές. Δεύτερος στην ιεραρχία ήταν ο Ερρίκος Σασσώ, ως υποδιευθυντής 

της εταιρείας και υπεύθυνος επί των διοικητικών θεμάτων της με ετήσιες αποδοχές 12.300 δραχμές. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι  προϊστάμενος του διοικητικού τμήματος σύμφωνα με τη μισθοδοσία ήταν 

ο Αλμπέρτο Μπερεσσί, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Τμηματάρχη Αλληλογραφίας. Ο Λέων Σωτρέρ-

μηχανικός  στο  επάγγελμα-  ήταν  Τεχνικός  Διευθυντής  του  Μύλου  με  ετήσιες  αποδοχές  9.600 

δραχμές,  ενώ Αλεξάντερ Νερή είχε ακριβώς την ίδια θέση αλλά στο Κεραμοποιείο.  Γενικά δεν 

παρατηρήθηκε  κανένας  άλλος  διαχωρισμός  των  τμημάτων  μεταξύ  του  Μύλου  και  του 

Κεραμοποιείου,  οι  αποδοχές  ήταν κοινές  καθώς  επίσης  και  οι  αρμοδιότητες  που αναλάμβανε ο 

καθένας.  Οι αμέσως επόμενοι στην ιεραρχία ήταν οι λογιστές,  όπου ο υπεύθυνος του τμήματος 

εισέπραττε  6.600  δραχμές  ετησίως  και  έπονταν  οι  γραμματείς  με  τις  ετήσιες  απολαβές  του 

υπεύθυνου  να  αγγίζουν  τις  3.800  δραχμές.  Επίσης  στους  υψηλόβαθμους  υπαλλήλους 

συγκαταλέγονταν ο αποθηκάριος με 3120 δραχμές.506 Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, που εντοπίστηκε 

από την καταγραφή των ονομάτων ήταν, ότι τα εβραϊκά ονόματα άρχισαν να «ελληνοποιούνται».507

   Το  1926  όταν  η  «Ανώνυμος  Βιομηχανική  και  Εμπορική  Εταιρεία  Θεσσαλονίκης»  άλλαξε 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  οι  μέτοχοι  που ανέλαβαν  τη  διεύθυνση της  εταιρείας  ήταν οι  εξής  :  ο 

Κοσμάς Γ. Πανούτσος, ο Β. Γ. Πανούτσος, ο Δ. Γ. Πανούτσος, ο Ιωάννης Γ Πανούτσος και ο Ν. Γ 

Πανούτσος. Επίσης συμμετείχαν και οι αδελφοί Λούλη συγκεκριμένα ο Χρ. Λούλης και ο Γεώργιος 

Λούλης,  καθώς  επίσης  και  οι  Σ.Ι  Εμπειρικός,  ο  Γ.  Τριλιβάς,  η  Τράπεζα  Κοσμαδοπούλου,  ο 

Ευμορφόπουλος, ο Μωυσή Μορπούργο, ο Ι. Νεχάμα, η Τράπεζα Θεσσαλονίκης, ο Ε. Μοδιάνο και  

οι  αδελφοί  Τιάνο.508 Αντιπρόεδρος  και  Γενικός  Διευθυντής  μέχρι  το  1926  συνέχιζε  να  είναι  ο 

Μορπούργο και αφού εγκατέλειψε τη θέση αυτή ανέλαβε ο Ιωάννης Γ. Πανούτσος μέχρι το 1939.509

  Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις του 1939, 510οι διευθυντές της εταιρείας ήταν οι εξής: ο 

Ιωάννης Γ. Πανούτσος, ο Γ.Α Γαλάτης, ο Ι.Μ Πανούτσος και ο Ευστάθιος Γαλόπουλος. Γενικός 

Διευθυντής της εταιρείας βάσει των ετήσιων απολαβών του ήταν ο Ιωάννης Γ. Πανούτσος με 20.000 

δραχμές, ενώ οι υπόλοιποι αμείβονταν με 15.000 δραχμές. Συνολικά τα αντιμίσθια των διευθυντών 

506  Αρχείο Αλλατίνη  ΦΑΚ 970-υποφάκελος 4

507  Π.χ. από Beressi έγινε Μπερεσσής

508  Χεκίμογλου Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ. 374

509  Χεκίμογλου Ε., -Ρούπα, Ε., (2004), ο.π., σ. 374

510  Έχουν διασωθεί και τα αντιμίσθια των διευθυντών το έτος 1938. Ωστόσο τα ονόματα και οι αμοιβές ήταν ακριβώς 
οι ίδιες. 



για το 1939 ανέρχονταν στις 586.000 δραχμές. Το 1940 οι διευθυντές της εταιρείας παρέμειναν οι 

ίδιοι, ωστόσο ως Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με το μισθό του ήταν ο Ευστάθιος Γαλόπουλος με 

20.000  δραχμές  και  έπονταν  ο  Ι.Μ.  Πανούτσος  με  18.000  δραχμές  ετησίως.  Επιπλέον  το  ίδιο 

χρονικό διάστημα ο όμιλος «Αλλατίνη» προσέλαβε κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, των οποίων 

οι απολαβές ξεπερνούσαν ακόμη και των ίδιων των διευθυντών. Συγκεκριμένα κατά τη διετία 1939-

1940  οι  αμοιβές  του  Τεχνικού  Συμβούλου  ανήλθαν  στις  60.000  δραχμές,  ενώ  του  Νομικού 

Συμβούλου, ο οποίος έδρευε από την Αθήνα, ήταν  70.000 δραχμές.511

  Όσον αφορά τη μισθοδοσία των εργατών του Μύλου το πρώτο βιβλίο τήρησης των ημερομισθίων, 

που έχει διασωθεί, χρονολογείται από το 1909 και περιελάμβανε τον Ιούνιο,  τον Ιούλιο και τον 

Οκτώβριο. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα γαλλικά. Ο τρόπος γραφής διαφέρει απ’ όλα τα 

άλλα βιβλία μισθοδοσίας και ήταν αρκετά δυσανάγνωστος, καθώς δεν καταγράφονταν τα ποσά, που 

εισέπραττε  ο  κάθε  εργαζόμενος.  Τα  μοναδικά  στοιχεία,  που  υπήρχαν  στο  συγκεκριμένο  βιβλίο 

αφορούσαν το όνομα του κάθε εργάτη και τις μέρες που εργάστηκε. Ωστόσο, παρατηρήθηκε στις 

αρχές του Ιουλίου μια ομάδα δεκαπέντε ατόμων, που απολύθηκε μαζικά, αλλά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα αντικαταστάθηκαν από νέους εργαζόμενους. Κάθε μήνα εργάζονταν περίπου 60 εργάτες, 

αλλά τα ονόματα τους δεν ήταν  ευδιάκριτα, λόγω της συντετμημένης γραφής.512

  Όσον αφορά τη μισθοδοσία των εργατών του Μύλου το πρώτο ολοκληρωμένο βιβλίο τήρησης των 

ημερομισθίων που έχει διασωθεί ξεκινάει από το 1917 και μάλιστα αποτελεί το μοναδικό εύρημα 

που έχει εντοπιστεί και καλύπτει μια τόσο σημαντική χρονική περίοδο για την ιστορία της εταιρείας. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο φαίνεται, ότι έχει παραγγελθεί από το βιβλιοπωλείο «Nahama», το οποίο 

βρισκόταν  στη  Θεσσαλονίκη  δίπλα  στα  γραφεία  των  «Αδελφών  Αλλατίνι».  Η  μισθοδοσία 

τηρούνταν  ανά  εβδομάδα  και  κάλυπτε  το  πρώτο  πεντάμηνο  του  1917.  Η  γλώσσα  που 

χρησιμοποιούσαν για την καταγραφή των ονομάτων, αλλά και στα ίδια τα βιβλία ήταν η γαλλική. Το 

σύνολο των εργατών που απασχόλησε η εταιρεία αυτό το χρονικό διάστημα ήταν περισσότεροι από 

600.  Ο  αριθμός  αυτός  ήταν   απόλυτα  λογικός,  δεδομένου  ότι  λόγω  του  Πρώτου  Παγκοσμίου 

Πολέμου η κάλυψη των διατροφικών αναγκών, τόσο του στρατού όσο και των πολιτών, ανάγκαζε 

τον Μύλο να λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως.513

   Το ανώτατο ημερομίσθιο κυμαινόταν προς 8,5 δραχμές και το κατώτατο μόλις δύο, ωστόσο οι 

περισσότεροι εισέπρατταν 6 δραχμές την ημέρα. Από τις ώρες εργασίας διαπιστώθηκε, ότι υπήρχαν 

εργαζόμενοι, που δούλευαν καθημερινά περισσότερο από 14 ώρες, ενώ σε κάθε βάρδια πιθανότατα 

511  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 836

512 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 999

513 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 810



να εργάζονταν πάνω από 150 εργάτες όλων των ειδικοτήτων. Όσον αφορά, την εθνικότητα των 

εργατών οι περισσότεροι ήταν Έλληνες και πληθυσμιακά έπονταν οι Εβραίοι, ενώ οι Μουσουλμάνοι 

ήταν ελάχιστοι. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εντοπίστηκαν και κάποιοι Ευρωπαίοι εργάτες, όπως Γάλλοι 

και  Ιταλοί.  Ένα  άλλο  ενδιαφέρον  στοιχείο  που  παρατηρείται  είναι  ότι  τα  ελληνικά  ονόματα 

καταγράφονταν «φραγκοποιημένα» και μάλιστα αυτό το φαινόμενο επαναλαμβανόταν σε όλα τα 

βιβλία μισθοδοσίας, που έχουν διασωθεί μέχρι το 1926.514

 Το  τρίτο  τεκμήριο  που  αναφερόταν  στη  μισθοδοσία  του  Μύλου  ήταν  δύο  πίνακες,  οι  οποίοι 

πιθανότατα αποτελούσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου βιβλίου, που δεν έχει διασωθεί. Το χρονικό 

διάστημα, που κάλυπταν ήταν από τις 10/05/1923-16/05/1923 και από τις 28/06/1923-11/07/1923. 

Σε κάθε εβδομάδα εργάζονταν περίπου 50 εργάτες και το ανώτατο εβδομαδιάτικο ανέρχονταν προς 

230 δραχμές, το οποίο εισέπραττε ο επιστάτης της κάθε βάρδιας. Το κατώτατο κυμαινόταν προς 80 

δραχμές την εβδομάδα. Οι περισσότεροι δούλευαν 8 έως 10 ώρες την ημέρα και μάλιστα υπήρχαν 

κάποιοι  συγκεκριμένοι  εργάτες,  οι  οποίοι  δεν  εργάστηκαν  καθόλου,  αλλά  πληρώθηκαν  με  το 

ελάχιστο. Προφανώς τους χορηγήθηκε κάποιο επίδομα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη από το 1922 το 

κράτος  μέσω  της  Διεύθυνσης  Επισιτισμού  και  της  Ελληνικής  Επιμελητείας  χορηγούσε  ειδικό 

επίδομα αποκλειστικά και  μόνο στους μυλεργάτες της «Ανωνύμου Βιομηχανικής και Εμπορικής 

Εταιρείας Θεσσαλονίκης». Συγκεκριμένα το επίδομα των εργατών ανερχόταν το Φεβρουάριο του 

1922 προς 30% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ μέσα σε τέσσερεις μήνες αυξήθηκε κατά 45%.515

  Όσον αφορά τις εθνικότητες για μία ακόμη φορά το ελληνικό στοιχείο ήταν επικρατέστερο και 

αρκετοί μάλιστα είχαν ποντιακά ονόματα. Ακολουθούσαν με μεγάλη διαφορά οι Εβραίοι, ωστόσο 

παρατηρήθηκαν  και  εργάτες,  που  εκπροσωπούσαν  το  μουσουλμανικό  στοιχείο  της  πόλης.516 Η 

γυναικεία παρουσία, όπως και στα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ή τουλάχιστον δεν 

διασώθηκε  στις  προαναφερθείσες  εβδομάδες  του  1923.  Επίσης  στις  συγκεκριμένες  λίστες 

εντοπίστηκαν  κάποια  ονόματα  μυλεργατών,  οι  οποίοι  το  1924  σύμφωνα  με  επιστολή  του 

Αστυνομικού Τμήματος, ενεπλάκησαν σε βίαιες συγκρούσεις, διότι αντέδρασαν στην απέλαση 70 

συναδέλφων τους,  οι  οποίοι  χαρακτηρίστηκαν ως «μπολσεβικίζοντας».  Αξίζει  να σημειωθεί,  ότι 

αντικαταστάθηκαν αμέσως από το Εθνικό Σωματείο Αρτεργατών, προκειμένου να μην δημιουργηθεί 

πρόβλημα στη λειτουργία του εργοστασίου.517

514 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 810
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516 Αρχείο Αλλατίνη σχετικά με τη μισθοδοσία κάποιων εβδομάδων του 1923 (χωρίς αριθμό φακέλου)

517  Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας φ.111



  Το τέταρτο βιβλίο  μισθοδοσίας  των μυλεργατών κάλυπτε  κάποιες  εβδομάδες  των πρώτων έξι 

μηνών του 1931.518 Η γλώσσα που άρχισε να χρησιμοποιείται ήταν η ελληνική . Στην πρώτη σελίδα, 

υπήρχαν  πρόσθετες σημειώσεις, που αφορούσαν ορισμένα έξοδα της επιχείρησης σε σχέση με τους 

εργαζόμενους. Η εταιρεία χορηγούσε οικογενειακά επιδόματα, τα οποία την πρώτη εβδομάδα του 

Ιανουαρίου ανέρχονταν συνολικά προς 200 δραχμές, ενώ  υπήρχαν ενδείξεις, ότι πλήρωνε και ένα 

ειδικό επίδομα στους αρτοποιούς. Ο μέσος όρος των εργατών που απασχολούσε ήταν περίπου 350, 

ενώ το ανώτατο ημερομίσθιο που εισέπρατταν ήταν 78 δραχμές και το κατώτατο 19. Εργάζονταν οι 

περισσότεροι έξι μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή, φαίνεται ότι η επιχείρηση υπολειτουργούσε. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπήρχε μια ξεχωριστή λίστα με εξήντα γυναικεία ονόματα εργατριών, οι 

οποίες απασχολούνταν 4 ημέρες την εβδομάδα και το ανώτατο ημερομίσθιο κυμαινόταν στις 31 

δραχμές, ενώ το κατώτατο ήταν κοινό και για τα δύο φύλα.519 Όπως παρατηρήθηκε και στο βιβλίο 

μισθοδοσίας του Κεραμοποιείου, από το 1929 και μετά η γυναικεία εργασία άρχισε να εμφανίζεται 

με μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά οι εργάτριες αμείβονταν πολύ λιγότερο σε σχέση με τους άντρες.

  Το επόμενο βιβλίο που έχει διασωθεί ήταν του 1934 και περιελάμβανε την πρώτη εβδομάδα του 

Ιουνίου.  Σύμφωνα  με  το  συγκεκριμένο  βιβλίο  κατά  μέσο  όρο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα 

απασχολήθηκαν 250 εργάτες, ωστόσο λόγω του μικρού δείγματος, δεν μπορούν να ληφθούν ασφαλή 

συμπεράσματα  σε  σχέση  με  τον  ακριβή  αριθμό  των  εργαζομένων.  Υποθετικά  δεν  πρέπει  να 

προέβησαν σε απολύσεις,  διότι  σημειώθηκαν μικρές  αυξήσεις  στα ημερομίσθια των εργατών κι 

αυτό σίγουρα έδειχνε μια ευημερούσα επιχείρηση.  Συγκεκριμένα το ανώτατο ημερομίσθιο ανήλθε 

στα 79 λεπτά, ενώ το κατώτατο στα 25 λεπτά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν κάποια ονόματα, που ήδη 

εργάζονταν  από  το  1922.  Όσον  αφορά  την  εθνικότητα  των  εργατών  κυριαρχούσε  το  ελληνικό 

στοιχείο και γενικότερα μετά την έλευση των προσφύγων από τη Μ. Ασία σε όλες τις μισθοδοσίες, 

είτε του Μύλου είτε του Κεραμοποιείου, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των Ελλήνων εργατών. 

Με  μεγάλη  διαφορά  ακολουθούσαν  οι  εργαζόμενοι  εβραϊκής  καταγωγής.520 Τα  επόμενα  βιβλία 

μισθοδοσίας αφορούσαν τον Ιούνιο του 1936 και τον Αύγουστο του 1938. Παρατηρήθηκαν αρκετές 

ομοιότητες  σε  σχέση τον  αριθμό  των  εργαζομένων,  οι  οποίοι  κυμαίνονταν  περίπου  στους  300, 

καθώς επίσης  και  στην εσωτερική γεωγραφία της  επιχείρησης.  Ωστόσο σημειώθηκαν αξιόλογες 

αυξήσεις σε σχέση με τα ημερομίσθια, τα οποία κυμάνθηκαν από 80 δραχμές -κατά το πρώτο έτος-  

σε  103,  ενώ  το  κατώτατο  διατηρήθηκε  στα  ίδια  επίπεδα,  δηλαδή  25  δραχμές.521 Επιπλέον  οι 

518 Λόγω της παλαιότητας του βιβλίου δεν έχουν διασωθεί όλες οι εβδομάδες.

519 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 252

520 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 260

521  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 240



περισσότεροι  εργάζονταν  8-10  ώρες  την  ημέρα  και  σε  γενικές  γραμμές  μετά  το  1929  στους 

περισσότερους εργαζόμενους τηρούνταν  το οκτάωρο. 

 Όπως  έχει   ήδη  αναφερθεί  η  μισθοδοσία  του  Κεραμοποιείου  έχει  αναλυθεί  σε  προηγούμενη 

ενότητα, ωστόσο μια πλήρη εικόνα σε σχέση με τους εργαζόμενους της «Ανωνύμου Βιομηχανικής 

και Εμπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης», δίνεται από το μοναδικό βιβλίο που έχει διασωθεί και 

αφορά όσους εργάτες είχαν προσληφθεί από το 1897 έως το 1935 και από τους δύο κλάδους του 

ομίλου «Αλλατίνη». Σε κάθε σελίδα καταγραφόταν το όνομα και η ειδικότητα του καθενός, ωστόσο 

από τη μέση περίπου του βιβλίου δεν υπήρχε αναλυτική περιγραφή για τον κάθε εργαζόμενο, πέραν 

από  τα  απολύτως  προσωπικά  στοιχεία.  Ενδεικτικά  οι  ειδικότητες  του  Μύλου ήταν  σιμιγδαλάς, 

κυλινδράς,  επιστάτης  βάρδιας,  μπουρατιέρης,  ζυγιστής,  αρτεργάτης,  αρχιεργάτης,522 καθαριστής, 

κ.α. Οι ειδικότητες του Κεραμοποιείου, για τις οποίες δεν υπήρχε καμία ξεκάθαρη καταγραφή στα 

προηγούμενα βιβλία μισθοδοσίας ήταν μεταξύ άλλων: εργάτης, κτίστης, κηπουρός, σιδηρουργός, 

επιστάτης  βάρδιας,  λευκοσιδηρουργός,  μηχανικός,  θερμαστής,  ξυλουργός,  κεραμοποιός, 

πλινθοποιός, κλιβανοδόχος  και τεχνικός συντήρησης.523

   Στο  συγκεκριμένο  τεκμήριο,  το  οποίο  εξακολουθούσε  να  είναι  τυπωμένο  στα  γαλλικά, 

καταγράφονταν  πέρα  από  το  ονοματεπώνυμο  και  την  ημερομηνία  γέννησης,  η  χρονολογία 

πρόσληψης,  η  οικογενειακή κατάσταση,  τα  ονόματα των γονιών,  ενώ δεν  υπήρχαν πουθενά τα 

στοιχεία  των  συζύγων.  Επίσης  αναφέρονταν  στα  ονόματα  των  τέκνων,  χωρίς  να  παρέχονται 

ιδιαίτερες  λεπτομέρειες,  παρά  μόνον  το  έτος  γέννησης  ή  η  ημερομηνία  θανάτου.  Επιπλέον 

αναφέρονταν στρατολογικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν ήταν πολύ σαφή, καθώς πολλοί από αυτούς 

θα έπρεπε να είχαν στρατευτεί επί τουρκοκρατίας και κάτι τέτοιο φυσικά ήταν ανέφικτο. Ωστόσο 

φαίνεται,  ότι  κάποιοι  πρέπει  να  απείχαν  από  τις  επαγγελματικές  τους  δραστηριότητες  κατά  τη 

διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, λόγω της επιστράτευσης. Επιπρόσθετα, στα προσωπικά 

στοιχεία του κάθε εργάτη περιλαμβάνονταν και ο τόπος διαμονής του. Οι περισσότεροι διέμεναν 

στην  Ανατολική  Θεσσαλονίκη  και  πολλοί  από  αυτούς  έμεναν  στα  διαμερίσματα  που  τους  είχε 

παραχωρήσει η ίδια η επιχείρηση. Προφανώς για να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους.524 Οι 

κατοικίες των εργαζομένων βρίσκονταν εντός του περιβόλου του Μύλου ή του Κεραμοποιείου. 

522 Ο αρχιεργάτης μαζί με τον επιστάτη βάρδιας, αμείβονταν περισσότερο από τις υπόλοιπες ειδικότητες.

523 Η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο βιβλίο ήταν εργάτες του Ατμόμυλου, ωστόσο 
κάποιες ειδικότητες όπως ο οδηγός φορτηγίδων, μηχανουργός, σιδηρουργός, θερμαστής κ.ά  ήταν κοινές και για τους 
δύο τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της «Ανωνύμου Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας 
Θεσσαλονίκης». 

524  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 1000



  Σύμφωνα  με  τα  οικονομικά  στοιχεία,  τα  ημερομίσθια  κυμαίνονταν  κατά  μέσο  όρο  για  τους 

παλαιότερους εργαζόμενους από 87 δραχμές το 1931 σε 114  το 1935, ενώ οι νεοπροσληφθέντες 

από  60  δραχμές  μέχρι  90  το  1935.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  σύμφωνα  με  την  καταγραφή  του 

Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα ημερομίσθια των βιομηχανιών της Ελλάδας το 1935, το 

ανώτατο ημερομίσθιο στο συγκεκριμένο κλάδο στη Θεσσαλονίκη κυμαινόταν προς 110 δραχμές, 

ενώ το κατώτατο 50 δρχ. 525 Επίσης στους αρτεργάτες γίνονταν κρατήσεις 0,20 δρχ επί των ετήσιων 

απολαβών, για το Ταμείο Ασφάλισης Μυλεργατών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί, ότι πολλοί από 

τους  εργαζόμενους είχαν προσληφθεί  το 1917 σε ηλικία μόλις  13-14 χρονών,  προφανώς για να 

καλύψουν  τις  αυξημένες  ανάγκες  τους  σε  νέο  εργατικό  δυναμικό  κατά  τη  διάρκεια  του  Α’ 

Παγκοσμίου  Πολέμου.  Επίσης  εξίσου  σημαντικό  ήταν  το  γεγονός,  ότι  οι  περισσότεροι 

συνταξιοδοτήθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα κάποιοι σε ηλικία 60 χρονών. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι ελάχιστοι απολύθηκαν σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής των εργαζομένων και η 

πλειοψηφία αυτών, εργάζονταν για πολλά και συνεχόμενα χρόνια στην επιχείρηση. Επιπλέον είχαν 

την δυνατότητα να ανελιχθούν επαγγελματικά ή οικονομικά,  ανάλογα με  την εμπειρία τους.  Το 

σύνολο των εργατών, που είχαν προσληφθεί από το 1897 άγγιζε περίπου τους 500.526

  Όσον αφορά τις εθνικότητες των εργαζομένων, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες από διάφορα μέρη 

της Ελλάδας, όπως Καρδίτσα, Λιτόχωρο, Κέρκυρα και Κοζάνη. Επιπλέον  οι πρόσφυγες από τη Μ. 

Ασία άρχισαν σταδιακά να «ελληνοποιούν» τα ονόματα τους, ωστόσο σε ορισμένους από αυτούς 

καταγράφονταν και τα δύο επίθετα. Επίσης παρατηρήθηκαν αρκετοί Εβραίοι εργάτες, καθώς επίσης 

και πολλοί, οι οποίοι προέρχονταν από τα Βαλκάνια, κυρίως Αλβανοί αλλά και κάποιοι σλαβικής 

καταγωγής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εντοπίστηκαν ελάχιστοι εργαζόμενοι με υπηκοότητα ιταλική, 

που άρχισαν να ασκούν τα εργασιακά τους  καθήκοντα στις  αρχές  του 20ου αιώνα.  Η γυναικεία 

παρουσία αναλογικά ήταν πολύ μικρότερη527 σε σύγκριση με τους άντρες εργαζόμενους και μάλιστα 

αρκετές από αυτές τις εργάτριες ξεκίνησαν να δουλεύουν σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η ειδικότητά 

τους ήταν αποκλειστικά η αποθήκευση και η επιδιόρθωση των κενών σάκων.528

   Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή των εργαζομένων του ομίλου ήταν η δημιουργία συλλόγων και 

ασφαλιστικών ταμείων. Στις 28 Φεβρουαρίου 1919 ιδρύθηκε το «Σωματείο Εργατών Κεραμοποιείου 

και Μύλου Αλλατίνη». Σύμφωνα με το καταστατικό από τα πρώτα άρθρα ακόμη, υπήρχε μέριμνα 

525 Υπουργείο Οικονομικών (χ.χ.)., « Έρευνα επί των μισθών και των ημερομισθίων στην Ελληνική Βιομηχανία 
(1935)», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σ. 16

526  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 1000

527 Μετρήθηκαν περίπου 50 εργάτριες, ωστόσο υπήρχαν κάποιες τελευταίες σελίδες οι οποίες ήταν απομονωμένες και 
γι αυτό τον λόγο δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των εργατών.

528  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 1000



για  παροχή  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  σε  όλους  τους  εργάτες  και  τις  οικογένειες  τους. 

Επιπλέον   παρείχε  ειδικό  χρηματικό  βοήθημα  γι’ αυτούς,  που  ήταν  ανήμποροι  να  εργαστούν, 

εξαιτίας κάποιας σοβαρής ασθένειας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του σωματείου απεβίωνε, 

στηρίζονταν οικονομικά η οικογένεια του και τα προστατευόμενα μέλη. Τους βοηθούσαν ακόμη και 

στην  εύρεση  εργασίας  σε  περίπτωση  που  ήταν  άνεργοι.  Οι  πόροι  του  Σωματείου  προέρχονταν 

αποκλειστικά  από  τα  ίδια  τα  μέλη  του.  Συγκεκριμένα,  η  εγγραφή  του  κάθε  εργάτη  κόστιζε  5 

δραχμές, ενώ η μηνιαία συνδρομή του κάθε μέλους ανέρχονταν στις 2 δραχμές. Στις 20/03/1919 

αναγνωρίστηκε  το  «Σωματείο  Εργατών»  από  το  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  και  πρόεδρος  του 

σωματείου διετέλεσε ο αρχιεργάτης Καστάνης Αντώνιος.529

  Οι εργαζόμενοι του Μύλου και  του Κεραμοποιείου καθιέρωσαν το 1929 τα δικά τους ταμεία 

ασφάλισης. Οι εργάτες του Ατμόμυλου ίδρυσαν το «Ταμείο Ασφάλισης Μυλεργατών»(ΤΑΜ) και οι 

συνάδελφοι  τους  στο  Κεραμοποιείο  το  «Σύνδεσμο  Εργατών  και  Τεχνιτών  του  Κεραμοποιείου 

Αλλατίνη».  Όσον αφορά το ΤΑΜ δεν έχει  διασωθεί  καμία πληροφορία σε σχέση με τον τρόπο 

λειτουργίας του, παρά μόνον κάποιες απομονωμένες καταστάσεις  με τα ονόματα των μυλεργατών, 

χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία της σύνταξης τους. Ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων, 

σύμφωνα με τα έγγραφα που διασώθηκαν, ανέρχονταν στους 230 και καταγράφονταν για τον κάθε 

έναν ξεχωριστά: το ονοματεπώνυμό τους, ο τόπος διαμονής και η οικογενειακή τους κατάσταση, 

καθώς  επίσης  και  ο  αριθμός  των  τέκνων.  Τα  ονόματα  των  συζύγων  δεν  περιλαμβάνονταν.530 

Αντιθέτως, σε σχέση με το ταμείο ασφάλισης εργατών του Κεραμοποιείου έχει διασωθεί ολόκληρο 

το Καταστατικό του συνδέσμου531 και πιθανότατα επειδή συντάχθηκε την ίδια χρονολογία με το 

ΤΑΜ ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας τους, πρέπει να ήταν παρεμφερής.

  Σύμφωνα με το καταστατικό ο σκοπός του Σωματείου ήταν η προστασία των οικονομικών και 

επαγγελματικών  συμφερόντων  των  μελών  του,  η  επίβλεψη  για  την  τήρηση  της  εργατικής 

νομοθεσίας, καθώς και η βελτίωσή της. Επιπλέον το σωματείο φρόντιζε να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας,  ενώ  παράλληλα  επεδίωκε  και  τη  συνένωση  με  τους 

εργαζόμενους των υπόλοιπων κεραμοποιείων στην Ελλάδα. Η σημαντικότερη όμως προσφορά του 

συγκεκριμένου σωματείου ήταν η ίδρυση ταμείου συνταξιοδότησης και ασφάλισης γι’ αυτούς που 

ήταν  ανίκανοι  να  εργαστούν  λόγω  ατυχήματος  ή  προχωρημένης  ηλικίας.  Για  το  σκοπό  αυτό 

529  Αρχείο Αλλατίνη (ΦΑΚ 1015 ΦΑΚ 1018)

530  Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 1018

531  Αξίζει να σημειωθεί, ότι το καταστατικό δεν εντοπίστηκε στο αρχείο της Αλλατίνη, αλλά στο Ιστορικό Αρχείο 
Μακεδονίας σε έντυπη μορφή. 



διεκδίκησαν επιχορήγηση από το κράτος, αλλά και από την επιχείρηση, προκειμένου να ενισχύσουν 

τα ταμεία τους. 

 Η  ίδρυση  του  ΙΚΑ άλλαξε  τη  διαδικασία  ασφάλισης  στην  επιχείρηση.  Στα  βιβλιάρια  των 

ασφαλισμένων καταγράφονταν το ονοματεπώνυμο του κάθε εργαζόμενου, η ειδικότητα, οι ημέρες 

εργασίας, το σύνολο των ημερήσιων αποδοχών, η ασφαλιστική κλάση και οι εισφορές του εργοδότη 

και  του εργαζόμενου. Τα τεκμήρια που έχουν διασωθεί,  κάλυπταν το χρονικό διάστημα από τις 

28/12/1939  έως  τις  18/01/1940.  Το  προσωπικό  της  επιχείρησης  φαίνεται,  ότι  εισέπραττε   τον 

κατώτατο ή ανώτατο μισθό ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση του καθενός. Η πλειοψηφία των 

εργαζομένων,  δεν  εισέπραττε  τον  κατώτατο  μισθό,  καθώς  ο  μέσος  όρος  ανήκε  στην  τρίτη 

ασφαλιστική  κλάση,  ενώ οι  εισφορές  των εργοδοτών και  των εργαζομένων σε  σύγκριση με  τα 

σημερινά επίπεδα, ήταν μικρότερες. Συγκεκριμένα το κατώτατο ημερομίσθιο με βάσει το δείγμα 

των  77  περίπου  εργατών  κυμαινόταν  προς  31  δραχμές,  ενώ  το  ανώτατο  77  δρχ.532 Αξίζει  να 

αναφερθεί,  ότι  τη συγκεκριμένη περίοδο, η επιχείρηση χορηγούσε κανονικά επίδομα Πάσχα και 

Χριστουγέννων.533 Επιπλέον στα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου αλλά και κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής  η «Αλλατίνη»,  έδινε  άτοκα δάνεια  άνθρακος  και  αλεύρων στο προσωπικό της,  καθώς 

επίσης διένειμε και δωρεάν άρτους.534

532 Αρχείο Αλλατίνη ΦΑΚ 102

533 Αρχείο Αλλατίνη  ΦΑΚ 866

534 Αρχείο Αλλατίνη  ΦΑΚ 864



                                                                  

                                                       ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Αλλατίνη υπήρξε από τις σημαντικότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, η οποία κυριάρχησε για 

περισσότερο από δύο αιώνες στην οικονομική ζωή της πόλης. Προέρχονταν από το Λιβόρνο της 

Ιταλίας και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο των Ναπολεόντειων πολέμων. Το 1833 

ιδρύσαν  τον  εμπορικό  οίκο  «FratelliAllatini»  και  ο  βασικός  τομέας  των  δραστηριοτήτων  του 

περιελάμβανε  το  εμπόριο  σιτηρών,  αλλά  στη  συνέχεια  επεκτάθηκε  και  στην  ίδρυση  των 

μεγαλύτερων εργοστασίων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ασχολήθηκαν με το εμπόριο καπνού και 

την  ίδρυση  πιστωτικών  ιδρυμάτων  σε  συνεργασία  με  τα  ευρωπαϊκά  κεφάλαια,  ενώ  συγχρόνως 

διατηρούσαν τραπεζιτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τη Μασσαλία. Το 1897 οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες  της  Αλλατίνη  μετατράπηκαν  σε  ανώνυμη  μετοχική  εταιρεία  με  την  επωνυμία 

«Ανώνυμος Οθωμανική  Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης». Ο πρώτος κλάδος 

των δραστηριοτήτων της περιελάμβανε τον μεγαλύτερο Ατμόμυλο των Βαλκανίων, ο οποίος ένα 

χρόνο αργότερα καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά. Στη θέση του ανεγέρθηκε ένας νέος, που 

εξοπλίστηκε με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα της εποχής. Στις αρχές του 20ου αιώνα η κρίση του 

1906 έπληξε σημαντικά τα κέρδη και την παραγωγικότητα της επιχείρησης, αλλά κατάφεραν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να ανακάμψουν. Ωστόσο το 1911 ο ιταλοτουρκικός πόλεμος και εκδίωξη 

των Ιταλών υπηκόων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανάγκασε όλους τους Ιταλοεβραίους να 

εγκαταλείψουν την πόλη. Συνέχισαν όμως να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρήσεων τους, μέσω 

των εντεταλμένων διαχειριστών τους.

  Οι δραστηριότητες του Μύλου από το 1912 και μετά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ιστορικές 

αλλαγές που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων. Το μεγαλύτερο 

μέρος  του  αρχείου  της  επιχείρησης,  καλύπτει  την  πολυτάραχη  περίοδο  από  το  1912-1923.  Τα 

τεκμήρια και τα έγγραφα που έχουν διασωθεί προβάλλουν πτυχές από την οικονομική και κοινωνική 

ιστορία της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Μύλος στην 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών τόσο του στρατού, όσο και των ίδιων των πολιτών. Κατά τη 

διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία συμβλήθηκε με τα 

συμμαχικά στρατεύματα και την Ελληνική Επιμελητεία, προκειμένου να καθορίσουν τους όρους με 

τους οποίους θα αναλάμβανε την τροφοδοσία τους. Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αλεύρων και 

άρτων,  η  παραχώρηση  πρόσθετου  εξοπλισμού  αλλά  και  η  κατασκευή  οικημάτων-εργαστηρίων, 

εντός του χώρου του εργοστασίου, -με ιδιαίτερα επωφελείς όρους- ενίσχυσε την κερδοφορία της 

επιχείρησης.  Επίσης,  θέλοντας  να  εκμεταλλευτούν  την  εγκατάσταση  των  συμμαχικών 



στρατευμάτων στην πόλη, υπέγραψαν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες, είτε για να ενισχύσουν την 

κερδοφορία  της  επιχείρησης  είτε  για  να  ανταποκριθούν  στις  ιδιαίτερα  αυξημένες  ανάγκες  σε 

ηλεκτρική  ενέργεια,  προκειμένου  να  παραχθούν  οι  συμφωνηθείσες  ποσότητες  προϊόντων,  που 

προορίζονταν  για  τα  στρατεύματα  τους.  Γενικότερα  η  παρουσία  της  Βρετανικής  και  Γαλλικής 

Επιμελητείας, λόγω της οικονομικής τους υπεροχής, αδιαμφισβήτητα έδωσε σημαντική ώθηση στην 

βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης, ιδιαίτερα στον κλάδο των ειδών διατροφής.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αλληλογραφία της επιχείρησης με τη Διεύθυνση Επισιτισμού και τις 

τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονταν την περίοδο 1916-1923. Η δέσμευση της παραγωγής αλεύρων 

από το ελληνικό κράτος, λόγω της επίταξης του Μύλου , όρισε το Δημόσιο ως τον πλέον κυρίαρχο 

για τη διάθεση και τη διανομή των αλεύρων. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των 

ειδών πρώτης ανάγκης, ήταν η Διεύθυνση Επισιτισμού. Σύμφωνα με το αρχείο της  εταιρείας έχουν 

διασωθεί μια πληθώρα από εντολές παράδοσης και παραλαβής αλεύρων που χορηγούσε η υπηρεσία 

στους  πολίτες,  προκειμένου  να  παραλάβουν  από  την  «Αλλατίνη»  την  ποσότητα  αλεύρων  που 

αναγράφονταν  στα  ειδικά  αυτά  πρωτόκολλα.  Το  αντίτιμο  από  την  πώληση  των  αλεύρων 

καταβαλλόταν  από  την  ίδια  την  εταιρεία  στην  Εθνική  Τράπεζα  ή  την  Τράπεζα  Αθηνών,  για 

λογαριασμό  της  Διεύθυνσης  Επισιτισμού.  Μέσα  από  τις  διασωθείσες  επιστολές  φαίνεται  πόσο 

καθοριστικής σημασίας ήταν για την ίδια τη Θεσσαλονίκη η λειτουργία του Μύλου, καθώς δεν 

τροφοδοτούσε μόνο τους πολίτες, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διανομή και τον έλεγχο που ασκούσε 

το  κράτος  στα  άλευρα και  τα σιτηρά,  προκειμένου να  καλυφθούν οι  επισιτιστικές  ανάγκες  της 

πόλης. Ειδικά σε κρίσιμες περιόδους, όπως η εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας, όπου 

ο άρτος και τα άλευρα έγιναν δυσεύρετα. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης αποδείχτηκε 

για μία ακόμη φορά, μέσω της οικονομικής βοήθειας που προσέφερε στα δημοτικά συσσίτια του 

Δήμου.

  Τα βιβλία πωλήσεων του Μύλου, αλλά και πλήθος άλλων σχετικών εγγράφων αποτελούν τεκμήριο 

πληροφόρησης , όχι μόνο της απήχησης που είχε η επιχείρηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και  

της ανάδειξης σημαντικών βιομηχανιών και εμπόρων, που συνέδεσαν τις δραστηριότητες τους με 

αυτές  της  «Αλλατίνη».  Ακόμη  οι  επιχειρηματίες,  που  ανέλαβαν  τη  διαχείριση  της  «Ανωνύμου 

Βιομηχανικής  και  Εμπορικής  Εταιρείας  Θεσσαλονίκης»,  είτε  ως  εντεταλμένοι  διαχειριστές  της 

οικογένειας Αλλατίνη είτε μετά την εξαγορά της εταιρείας από Έλληνες επιχειρηματίες, ταύτισαν 

την πορεία  και την εξέλιξή τους με την μακροβιότερη επιχείρηση στην οικονομική και κοινωνική 

ιστορία της Θεσσαλονίκης,  αφήνοντας παράλληλα το στίγμα τους  στην επιχειρηματική ζωή της 

πόλης.

 Το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων του ομίλου «Αλλατίνη» υπήρξε το Κεραμοποιείο, το οποίο 

ιδρύθηκε το 1882. Αποτέλεσε το σημαντικότερο και για πολλά χρόνια το μοναδικό εργοστάσιο της 



Θεσσαλονίκης, το οποίο κυριάρχησε στη βιομηχανία παραγωγής οικοδομικών υλικών. Κατασκεύαζε 

πλίνθους και κεράμους, ξεχωριστής ποιότητας και γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια 

του  Α’  Παγκοσμίου  Πολέμου.  Η  Γενική  Διοίκηση  Θεσσαλονίκης,  ήλεγχε  τη  διάθεση  των 

οικοδομικών υλικών, μέσω της ειδικής άδειας που χορηγούσε στους πολίτες και τους δημόσιους 

οργανισμούς.  Στη  διάρκεια  της  παραμονής  των  συμμαχικών  στρατευμάτων,  η  παραγωγή  του 

Κεραμοποιείου, απορροφούνταν σχεδόν αποκλειστικά από την Αγγλική και Γαλλική Επιμελητεία, 

προκειμένου να καλύψουν τις  ανάγκες  στο μέτωπο.  Επιπλέον η κατασκευή ειδικών οικημάτων, 

εντός  των  εγκαταστάσεων  του  Μύλου,  πραγματοποιήθηκε  με  τη  αξιοποίηση  των  πλίνθων  και 

κεράμων του ίδιου του εργοστασίου. Το Κεραμοποιείο γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη μετά την 

καταστροφική  πυρκαγιά  του  1917,  διότι  η  ανοικοδόμηση  της  πόλης  αύξησε  την  παραγωγή  σε 

οικοδομικά υλικά. 

   Στο  αρχείο  της  επιχείρησης  δεν  υπάρχουν  πολλές  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  δράση  του 

Κεραμοποιείου, καθώς οι κακές συνθήκες διατήρησης του και η πυρκαγιά του 1935, κατέστρεψαν 

ένα σημαντικό μέρος των τεκμηρίων, που αφορούσαν  τη λειτουργία του. Παρόλα αυτά μέρος των 

βιβλίων μισθοδοσίας, τα οποία χρονολογούνταν από το 1898, αποτελούν το παλαιότερο τεκμήριο 

πληροφόρησης  που  έχει  διασωθεί,  προβάλλοντας  κάποιες  πτυχές  από  τις  δραστηριότητες  του 

εργοστασίου. Τα πρόσθετα οικονομικά στοιχεία που καταγράφονταν σε κάθε βιβλίο, αναδείκνυαν 

την  πολιτική  της  εταιρείας  απέναντί  στους  εργαζόμενους,  αλλά και  τις  δράσεις  τις  επιχείρησης 

σχετικά με τα έξοδα που πραγματοποιούσαν, προκειμένου να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Επίσης 

στα έγγραφα που έχουν διασωθεί,  περιλαμβάνεται πλούσιο υλικό σχετικά με τις μελέτες και τις 

αιτήσεις που συνέταξαν για την ανοικοδόμηση του εργοστασίου στην περιοχή της Νέας Ελβετίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπήρχε η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου, γραφείων 

για  τους  Διευθυντές  καθώς  και  διαμερισμάτων  για  τους  εργάτες  του  Κεραμοποιείου.  Δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά κατασκευής, ενώ η επίβλεψη και η μελέτη για την ανέγερση των νέων 

αυτών οικοδομημάτων ανατέθηκε στον πολιτικό μηχανικό, Αλμπέρτο Άρτιν.

  Οι  Αλλατίνι  παράλληλα  ασχολήθηκαν  επιτυχώς  και  με  τον  εξορυκτικό  τομέα.  Το  1899  η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε την άδεια εξορύξεως λευκόλιθου των τριών μεταλλείων της 

Γερακινής  στους  «Fratelli Allatini».  Ο  Οχάνες  Μαρκαριάν,  ως  ένας  από  τους  επικεφαλής  των 

ορυχείων, αντάλλαξε  οικονομικές αναφορές και σχετική αλληλογραφία με τους «FratelliAllatini» 

αλλά και με τις τράπεζες, όπου διατηρούσε προσωπικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με 

την αλληλογραφία, τα μεταλλεία της Χαλκιδικής δεν ήταν τα μοναδικά, που περιλαμβάνονταν στις 

εξορυκτικές δραστηριότητες της  επιχείρησης.  Συγκεκριμένα συμμετείχαν,  μέσω του Μαρκαριάν, 

στα  μεταλλεία  της  Παλαιάς  Καβάλας  και  στα  ορυχεία  εξόρυξης  μαγγανίου  στην  περιοχή  της 

Δράμας. Επιπλέον, σε συνεργασία με κάποιους άλλους Ισραηλίτες, εκμεταλλεύονταν τα κοιτάσματα 



χρωμίου  στο  βιλαέτι  του  Κοσσόβου  και  τα  μεταλλεία  στην  περιοχή  των  Σερρών.  Γι’ αυτό  το 

τελευταίο, είχε δοθεί άδεια εξόρυξης μαγγανίου, αργυρούχου μολύβδου, κασσιτέρου και χαλκού. Το 

1922  υπογράφτηκε  συμβόλαιο  με  την  «Αγγλοελληνική  Εταιρεία»  λευκόλιθου  (Anglo-

GreekMagnesiteCo.  Ltd)   για  την  πώληση  των  μεταλλείων  της  Γερακινής,  έναντι  1.785.000 

δραχμών.

  Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της επιχείρησης ήταν το ανθρώπινο δυναμικό της. Η πολυεθνική 

φυσιογνωμία της επιχείρησης, αποτελούσε απόρροια της πολυπολιτισμικότητας, που επικρατούσε 

στην Θεσσαλονίκη. Συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο εργασίας όλες οι  θρησκευτικές και εθνολογικές 

ταυτότητες.  Η  έλευση  όμως  των  προσφύγων  της  Μ.  Ασίας  και  λίγο  αργότερα  η  πώληση  των 

μετοχών σε Έλληνες επιχειρηματίες, άρχισε σταδιακά να αλλάζει και την εσωτερική γεωγραφία της 

επιχείρησης,  με  την  επικράτηση  του  ελληνικού  στοιχείου.  Τα  βιβλία  μισθοδοσίας  του  ομίλου 

«Αλλατίνη»,  αποδεικνύουν  με  τον  πιο  ξεκάθαρο  τρόπο  τη  φίλα  προσκείμενη  πολιτική  που 

ακολουθούσαν  απέναντι  στους  εργαζόμενους,  ιδιαίτερα  σε  μια  περίοδο  όπου  η  πρόνοια  για  τα 

εργασιακά δικαιώματα δεν συνηθίζονταν από τους εργοδότες. Τα επιδόματα που τους προσέφεραν, 

πριν  ακόμα  θεσπιστούν  από  την  ελληνική  νομοθεσία,  καθώς  και  το  ύψος  των  ημερομισθίων 

συγκριτικά  με  αυτά,  που  απολάμβαναν  οι  υπόλοιποι  εργαζόμενοι  στη  Θεσσαλονίκη,  την 

καθιέρωσαν ως μια επιχείρηση ιδιαίτερα «ανθρωποκεντρική». Επίσης οι εργάτες της «Ανωνύμου 

Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης», από το 1919 προχώρησαν στη σύσταση 

σωματείων,  προκειμένου  να  προασπίσουν  τα  συμφέροντα  των  εργαζομένων.  Επιπλέον  το  1929 

ίδρυσαν τα πρώτα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό το γεγονός αποτέλεσε μείζονος σημασίας για την 

ιστορία της επιχείρησης, καθώς η ασφάλιση στην Ελλάδα ακόμη δεν είχε καν καθιερωθεί. Η πόλη 

που γέννησε τα πρώτα σοσιαλιστικά ιδεώδη και ένα οργανωμένο εργατικό κίνημα θα ήταν και αυτή 

που μέσα από μια επιχείρηση-σύμβολο θα συνέχιζε να καινοτομεί.

     Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της επιχείρησης, μέσω των δωρεών σε ιδρύματα και συλλόγους 

και οι αλληλεπιδράσεις της «Αλλατίνη» με το οικονομικό περιβάλλον της πόλης, την κατέστησαν ως 

ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ακόμη και 

στις  μέρες  μας,  παρόλο  που  η  επιχείρηση  δεν  υφίσταται  πια,  οι  απόγονοι  της  μεγάλης  αυτής 

οικογένειας συνεχίζουν να στηρίζουν την πόλη που τους ανέδειξε. Συγκεκριμένα το 2012 ο Ντασσώ, 

απόγονος της οικογένειας Αλλατίνη, χρηματοδότησε τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης αίθουσας 

στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στα 

παιδιά  των  εργαζομένων  της  επιχείρησης  Αλλατίνη,  έτσι  όπως  καταγράφονταν  στα  διασωθέντα 

βιβλία  μισθοδοσίας,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  μια  συστηματική  μελέτη  για  τη  συλλογή 

στοιχείων που αφορούν το εργασιακό κομμάτι της επιχείρησης. Επίσης οι μελλοντικοί ερευνητές θα 

μπορούσαν να μελετήσουν τα οικονομικά στοιχεία της «Αλλατίνη» , μέσα από τα λογιστικά βιβλία 



της  εταιρείας,  αναδεικνύοντας   μ’  αυτό  τον  τρόπο   το  εύρος  των  επιχειρηματικών  της 

δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και την ιδιαίτερη σημασία που είχε η «Αλλατίνη» για την τοπική 

οικονομία, ιδιαίτερα σε κρίσιμες  περιόδους, που στιγμάτισαν την ιστορία της πόλης.  

                                                        



SUMMARY
The Allatini Family, originated from Livorno, Italy and settled in Thessaloniki during the period of 
the Napoleonic wars,was one of the most important families of Thessaloniki, which prevailed for 
more than two centuries in the economic life of the city. In 1833 they founded the trading house 
«FratelliAllatini» and the main area of operations included grain trade, but then expanded to the 
creation of the largest factories of Thessaloniki. At the same time, they engaged in the tobacco trade 
and  the  establishment  of  credit  institutions  in  cooperation  with  European  funds,  while  they 
maintained Banking offices in Thessaloniki and Marseille. In 1897 the business of Allatini converted 
into a  public  limited joint  stock company under  the name "Ottoman Industrial  and Commercial 
Company of Thessaloniki". The first branch of its activities included the largest Steam mill in the 
Balkans, which a year later was completely destroyed by fire. In its place there was built a new one, 
which was equipped with the most modern equipment of the era. The crisis of 1906 in  early 20th 
century,greatly affected the profits and productivity of the business, but they managed a short time 
recovery.  However  in  1911  the  Italo-Turkish  War  and  the  expulsion  of  Italian  citizens  by  the 
Ottoman Empire, all Italian Jews were forced to leave the city. Despite that, they continued to keep 
control of their businesses through their authorized managers.
   The activities of the mill from 1912 onwards was inextricably linked with the historic changes that  
took place in Thessaloniki, because of warfare. Most of the Company’s records are covering the 
turbulent period from 1912 to 1923. The records and documents that have survived, forward aspects 
of economic and social history of the city and underscores the crucial role played by the mill to meet 
the nutritional needs of both the army and the citizens themselves. During the Balkan Wars and the 
First World War, the company contracted to allied troops and the Greek Army Logistics, to determine 
the conditions under which they would take their catering. The increasing production of flour and 
bread, the grant of additional equipment and the construction of buildings-laboratories within the 
factory  area,  -with  very  advantageous  terms;  enhanced  the  profitability  of  the  business.  Also, 
wanting  to  take  advantage  of  the  installation  of  the  allied  troops  in  the  city,  they have  signed 
contracts with private companies, either to enhance the profitability of the business or to meet the 
greatly  increased  electricity  needs,  in  order  to  produce  the  agreed quantities,  intended  for  their 
troops.  Generally,  the  presence  of  British  and  French  Logistics  because  of  their  economic 
superiority, undoubtedly gave considerable impetus to the industrial growth of the city, especially in 
the food industry.
 Of particular interest was the company's correspondence with the Hellenic Department of Food and 
the banks they cooperated with during 1916-1923.  The commitment  of  flour  production for the 
Greek state, due to requisition of the mill, appointed the State as the most dominant for the provision 
and  distribution  of  flour.  The  authority  responsible  for  checking  the  availability  of  basic 
commodities,  was  the  Food  Directorate.  According  to  companyrecords,  a  multitude  of  delivery 
commands and receiptsconcerning the delivery of flour to the citizens as they were granted to them 
from the Food Directorate,  in order to  receive from "Allatini"  the amount of flour  indicated on 
specific protocols. The net proceeds from the sale of flour was paid by the company itself in the 
National Bank or the Bank of Athens, on behalf of the Directorate of Food. Through the surviving 
letters its shown how crucial the function of the mill was for Thessaloniki, which supplied not only 
the citizens, but actively participated in the distribution and the control exercised by the state in flour 
and grain, in order to meet the food needs of the city.  Especially in times of crisis, such as the  
settlement of refugees from Asia Minor, where the bread and flour were scarce. The social character 
of the company proved once again through the financial aid offered to municipal soup kitchens of 
the municipality.The sales books of the mill, but also many other relevant documents, are presumed 
as information not only about the impact the company had throughout North Greece, but also the 
emergence of major industries and traders, who brought their activities to those of the "Allatini". 
Even entrepreneurs,  set  up to  manage the "Anonymous Industrial  and Commercial  Company of 
Thessaloniki", either as executive managers of family Allatini or after the acquisition of the company 



by Greek entrepreneurs, have identified the course and their  business evolution with the longest 
operating enterprise in economic and social history of Thessaloniki, while leaving their mark in the 
business life of the city.
The second part of the Allatini group's activities was the Pottery, which was founded in 1882. It was 
the most important, and for many years the only plant of Thessaloniki, which dominated the industry 
of building materials. It made bricks and tiles of great quality and experienced strong growth during 
the First World War. The General Administration of Thessaloniki, controlled disposal of building 
materials through a special license granted to citizens and public organizations. During the stay of 
the allied troops,  the production of pottery was absorbed almost exclusively by the English and 
French  Army Logistics,  to  meet  the  needs  of  the  front.  Moreover,  the  construction  of  special 
buildings, within the premises of the mill was taken with the use of bricks and tiles of the same 
factory. The pottery has experienced strong growth after the devastating fire of 1917, because the 
reconstruction of the city increased its production in building materials.In the enterprise archives 
there is little information on the effect of the Pottery, as poor storage conditions and the fire of 1935 
destroyed a significant part of the evidence relating to the operation. However part of the payroll  
records, which dated from 1898 and are the oldest evidence of information that has survived, are 
highlighting some aspects of the plants’ activities. Additional financial details which were recorded 
in each book, highlight the company's policy towards the employees and the business operations 
concerning spending costs  made in  order to  operate  the plant.  Also in  the documents that  have 
survived, a wealth of material on the studies and applications prepared for reconstruction works in 
New Switzerland are included. It should be noted that there was a provision for the creation of a 
central building, offices for directors and apartments for the workers. Particular attention was paid to 
the construction materials and supervision of the study for the construction of these new buildings 
was entrusted to civil engineer Alberto Artin.
  In parallel Allatini dealt successfully with the mining sector. In 1899 the Ottoman Empire gave 
permission  of  mining  Magnesitefrom   three  mines  in  Gerakini,  to«FratelliAllatini». 
OchanesMarkarian, as one of the mines director, exchanged financial reports and correspondence 
with  «FratelliAllatini»  and  with  banks,  where  he  maintained   personal  or  corporate  accounts. 
According to  the  correspondence,  the  mines  of  Halkidiki  werenotthe  only ones  included in the 
mining  business  of  the  enterprise.  Particularly.  Through  Makarian  they  were  involved  in  Old 
Kavala’s   mines and in mining manganese in the area of Drama. Furthermore, in collaboration with 
others Israelites they exploited deposits of chromium in the vilayet of Kosovo and the mines in the 
region of Serres. For the latter, they were given mining permissionsfor manganese, silver lead, tin 
and  copper.  In  1922  a  contract  with  the  "Anglo-Greek  Company"  of  Magnesite  (Anglo-Greek 
Magnesite Co. Ltd) for the sale ofthe Gerakini mines was signed, versus 1.785 million drachmas.
 A very interesting aspect of the business was the human resources potential.  The multinational 
character of the company, was the result of multiculturalism, which prevailed in Thessaloniki of that 
era. In the same workplace all religious and ethnic identities coexisted. The arrival of refugees from 
Asia Minor though andthe later sale of shares to Greek businessmen, gradually began to change the 
internal geography of the enterprise, leading to the predominance of Greeks. The Payroll books of 
group "Allatini" show in the clearest manner the sympathetic policy followed towards employees, 
especially at a time when the welfare of labor rights is not customary for employers. The benefits 
they offered, before even adopted by the Greek law, and the amount of wages compared to those 
who of other workers in Thessaloniki,  established the business as particularly "anthropocentric". 
Also, workers of the 'Anonymous Industrial and Commercial Company of Thessaloniki ", proceeded 
in establishing unions to defend workers' interests since 1919. Furthermore in 1929 they founded the 
first insurance funds,an eventof major importance for the history of the business, as insurance in 
Greece had not even been established at the time. The city that gave birth to the first socialist ideals  
and an  organized  labor  movement  would  also  be set  to  continue  to  innovatethrough a  symbol-
company. The charitable nature of the business, through donations to institutions and associations as 



well as the interactions of "Allatini" with the economic environment of the city,  established the 
enterprise as an integral part of the economic and social history of Thessaloniki.
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ΦΑΚ 1019

Β) Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

 Γ.Δ.Μ. φ.28

 Γ.Δ.Μ. φ.111

 Γ.Δ.Μ. Το καταστατικό του «Συνδέσμου Εργατών και Τεχνιτών του Κεραμοποιείου Αλλατίνη»

Γ) Εφημερίδα «Μακεδονία»

01-11-1917

17-11-1917

08-04-1918



                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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