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Πρόλογος 

Το θέµα της εργασίας  

Η επιλογή του θέµατος ξεκίνησε από την ανάγκη µελέτης των κινηµατικών τάσεων αντίστασης 

στην εκάστοτε εξουσία. Πιο συγκεκριµένα ενδιέφερε η διάδοση των σοσιαλιστικών, και γενικότερα 

αριστερών, επαναστατικών ιδεών µέσα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, στο επίπεδο της εκδοτικής 

δραστηριότητας,  της ύπαρξης συλλογικοτήτων µε αριστερή πολιτική δράση και της δηµιουργίας 

κινηµατικών διαδικασιών. Επειδή όµως η έρευνα και η θεωρητική κατάρτιση που χρειάζεται ένα τέτοιο 

θέµα ξεφεύγουν από το πλαίσιο µιας µεταπτυχιακής εργασίας, κρίθηκε αναγκαία η εστίαση σε ένα 

θέµα πιο συγκεκριµένο και περιορισµένο.  

Το έναυσµα για την ενασχόληση µε τους σερβιτόρους δόθηκε από το βιβλίο που επιµελήθηκαν 

οι Tuncay - Zurcher �Socialism and nationalism in the Ottoman Empire�1: το Σεπτέµβριο του 1908 στη 

Θεσσαλονίκη απέργησαν, εκτός από πολλούς άλλους, και οι σερβιτόροι. Η πληροφορία αυτή υπήρξε 

συγκινητική. Η απεργία των σερβιτόρων αξιολογήθηκε ως σηµαντικό γεγονός κι οι λόγοι γι� αυτό θα 

αναφερθούν παρακάτω.  

Οι δυσκολίες της µελέτης είναι αυτές που παρουσιάζει κάθε έρευνα µε ελλιπείς πηγές. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν η αποσπασµατικότητα των πληροφοριών κι η άντληση γνώσης κι 

απαντήσεων από το περιβάλλον και τα ιστορικά συµφραζόµενα των γεγονότων κι όχι από τα γεγονότα 

καθαυτά. Το χρονικό των κινητοποιήσεων, δυστυχώς, διατηρεί πολλά κενά.  

Η µελέτη του θέµατος στάθηκε τελικά δυσκολότερη απ� ό,τι αναµενόταν, παρά τον περιορισµό 

του. Τα βασικά ερωτήµατα σχετίζονταν µε το χρονικό της απεργίας, τη σύσταση και τη λειτουργία του 

συγκεκριµένου εργασιακού κλάδου και τις παρακαταθήκες της κινητοποίησης. Εξαιτίας της 

αποσπασµατικότητας των πληροφοριών το πρώτο ερώτηµα δεν απαντήθηκε επαρκώς, ενώ για τα άλλα 

δύο η έρευνα, αν και ικανοποιητικότερη, δεν υπήρξε πλήρης. 

Στόχος της εργασίας δεν ήταν η επαλήθευση µιας συγκεκριµένης υπόθεσης, αλλά η ανάδειξη 

του θέµατος ως άξιου µελέτης. Για το λόγο αυτό τέθηκε αρχικά ως ζητούµενο το χρονικό της απεργίας 

, από τις διεργασίες για την πραγµατοποίησή της ως την έκβασή της. Καθ� οδόν, όµως, γεννήθηκαν κι 

άλλα ερωτήµατα, σχετικά µε τις αιτίες της. Στη βιβλιογραφία που εξετάστηκε περνάει η άποψη ότι το 

πολιτικό κίνητρο της απεργίας των σερβιτόρων αφορούσε αποκλειστικά στο µακεδονικό ζήτηµα, ήταν 

δηλαδή, εθνικιστικού  χαρακτήρα κινητοποίηση.  

∆εύτερο ερώτηµα που γεννήθηκε είναι αν πρόκειται για  µία ή περισσότερες απεργίες. Εδώ 

µπορεί να ειπωθεί ότι δεν έγινε µόνο µια κινητοποίηση. Στο πρώτο ερώτηµα, όµως, που είναι και 

ποιοτικό, παραµένει ως υπόθεση εργασίας η άποψη ότι τα γκαρσόνια της Θεσσαλονίκης δεν 

απέργησαν υποκινούµενα από τον ελληνικό εθνικισµό και τα σοβινιστικά τους αισθήµατα, αλλά 

κυρίως για να απαιτήσουν τη βελτίωση των υλικών όρων της ύπαρξής τους στο χώρο της εργασίας 

                                                           
1 Tunçay - Zürcher �Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire, 1876-1923�, British Academy 
Press, 1994, σελ.59. 
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τους. Παραµένει υπόθεση, γιατί λείπει ο λόγος του ίδιου του ιστορικού υποκειµένου. Οι  µαρτυρίες κι 

απόψεις που κατατίθενται δεν προέρχονται από τους απεργούς σερβιτόρους ή το σωµατείο τους.  

Η έρευνα  

Η έρευνα διήρκεσε από το Σεπτέµβριο του 2000 ως την άνοιξη του 2002. Η βιβλιογραφία που 

χρησιµοποιήθηκε είναι ενδεικτική, ελληνική, αγγλική, τουρκική κι ελάχιστα γαλλική. Ο κύριος όγκος 

της βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 

Κάποια συγγράµµατα ήταν στο Κέντρο Ιστορίας του δήµου Θεσσαλονίκης. Χρήσιµη υπήρξε και η 

επαφή µε τα Εργατικά Κέντρα Ρεθύµνου και Θεσσαλονίκης. Αρκετά βιβλία και άρθρα, κυρίως 

τουρκικά, προσφέρθηκαν από ιδιώτες. 

Αρχειακό υλικό βρέθηκε στο Κρατικό Καπνεργοστάσιο, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

(εφηµερίδες) και στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (µία προξενική επιστολή, µία 

προξενική έκθεση κι ένα τηλεγράφηµα). Στο αρχείο των µικροφίλµ του ΙΜΣ δε βρέθηκε υλικό της 

εποχής, ούτε στον κώδικα υπ.αριθµ.5 µε τις νοµαρχιακές αποφάσεις, που διασώζεται στο Ιστορικό 

Αρχείο Μακεδονίας, βρέθηκε κάποια απόφαση της οθωµανικής διοίκησης σχετική µε το θέµα. Στη 

δηµοτική βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το αρχείο των εφηµερίδων της πόλης, δεν 

υπάρχουν  φύλλα από τους δύο κρίσιµους για το εργατικό κίνηµα µήνες, τον Αύγουστο και το 

Σεπτέµβριο. Γενικά είναι πολύ λίγα τα φύλλα που σώζονται από το 1908. Αυτό οφείλεται αφενός στο 

γεγονός ότι το καθεστώς του Αµπντούλ Χαµίτ διέταζε συχνά το κλείσιµο κάποιας εφηµερίδας ή 

επέβαλλε πρόστιµα για τα αντιπολιτευτικά της άρθρα, µπορεί όµως να οφείλεται και σε άλλους λόγους. 

Η πυρκαγιά του 1917, οι δύο δικτατορίες του 20ου αι. στη χώρα µας, οι δύο παγκόσµιοι και 

βαλκανικοί πόλεµοι και γενικά οι πολιτικές αναταραχές είναι συνήθως συνυπεύθυνες για την ελλιπή 

διάσωση ιστορικών πηγών. Εξάλλου οι πηγές που εξετάζονται δε µιλούν από µόνες τους 

ολοκληρωµένα για τα γεγονότα.  

Ας αναφερθεί ακόµη το ενδιαφέρον κι η διάθεση για βοήθεια που έδειξε τόσο το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ όσο και το Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ). Επαφή µε ιδιωτικά αρχεία 

δεν επιδιώχτηκε λόγω χρονικών κι οικονοµικών περιορισµών. 

Εκτός από τη βιβλιογραφία και το αρχειακό υλικό αξιοποιήθηκε και µια πολύτιµη συνοµιλία µε 

τον αγωνιστή Γιάννη Ταµτάκο, η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 2001. 

Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος δεν είναι ακραιφνώς θετικιστική. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ερµηνείες που προτείνονται σε κάποια ζητήµατα δεν προκύπτουν άµεσα από τη µελέτη των πηγών µε 

τρόπο ξεκάθαρο, αλλά συνάγονται µέσω µιας περισσότερο εµπειρικής παρατήρησης σχετικά µε τη 

λειτουργία και τις κοινωνικές διεργασίες των κινηµάτων. Για τους λόγους αυτούς τα συµπεράσµατα 

που εξάγονται είναι αποτέλεσµα κυρίως λογικών διεργασιών. Η αξία, εποµένως, της εργασίας έγκειται 

στην ανάδειξη του θέµατος, το οποίο χρήζει ιστορικής έρευνας σε τρία επίπεδα οπτικής: της ιστορίας 

του συνδικαλισµού στο λυκόφως της οθωµανικής αυτοκρατορίας· της ιστορίας άγνωστων ή 

υποτιµηµένων µορφών και υποκειµένων  του εργατικού κινήµατος στη Θεσσαλονίκη· της 

αλληλεπίδρασης του κινήµατος αυτού µε το Μακεδονικό ζήτηµα.     
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Εισαγωγή 

Είναι κοινοτοπία να ειπωθεί ότι το έτος 1908 είναι ορόσηµο για την ιστορία της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, αλλά πρόκειται όντως για κάτι τέτοιο, µια και τη χρονιά αυτή ξεσπά το κίνηµα των 

Νεότουρκων. Αυτό επαναφέρει το Σύνταγµα του 1876 και σηµατοδοτεί την αρχή  του τέλους  για το 

οθωµανικό κράτος  και την αρχή της δηµιουργίας του τουρκικού κράτους. 

 Η διαδικασία παρακµής του οθωµανικού κρατικού σχηµατισµού τοποθετείται αιώνες πιο πριν 

κι έγκειται στη δυσλειτουργία  του διοικητικού µηχανισµού και την απώλεια εδαφών. Στο κράτος που 

υπήρχε στις αρχές του 20ου αι. οι αλλαγές συντελούνται µε ιδιαίτερα γρήγορο ρυθµό. Το κίνηµα της 

11ης Ιουλίου συνιστά µια βίαιη, στρατιωτική απόπειρα µεταβολής του καθεστώτος, οι βάσεις της 

οποίας είχαν τεθεί αρκετά νωρίτερα2. Το κίνηµα αυτό ακολουθήθηκε από µια σειρά επαναστατικών 

δοµικών αλλαγών κι επισήµως ονοµάστηκε επανάσταση, τόσο από τους στρατιωτικούς συντελεστές 

του όσο και από ιστορικούς στην Τουρκία και αλλού.  Η επαναστατικότητα, εκφρασµένη λιγότερο ή 

περισσότερο βίαια, είναι µάλλον γενικότερο χαρακτηριστικό της περιόδου και δεν αφορά µόνο στο 

εσωτερικό του οθωµανικού κράτους. 

  Το καπιταλιστικό σύστηµα διεθνώς αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς, ο αποικιακός 

ανταγωνισµός είναι σχεδόν στο ζενίθ του και το γενικό κλίµα µόνο από βεβαιότητα και σαφήνεια δε 

χαρακτηρίζεται. Εκτός από την οικονοµία και την πολιτική, η γενικότερη τάση για αλλαγές εκφράζεται 

στην τέχνη και την επιστήµη. Παράλληλα, όµως, υπάρχει και η επαναστατικότητα που δε σχετίζεται 

µόνο µε τα κυρίαρχα στρώµατα της κοινωνίας και την καλύτερη διαχείριση του πλούτου και της 

εξουσίας, αλλά προέρχεται από τη βάση της κοινωνικής πυραµίδας και στοχεύει µέχρι και στην πλήρη 

ανατροπή των δοµών του συστήµατος. Πρόκειται για εκείνο το ιδεολογικό και πολιτικό ρεύµα της 

αριστεράς που ξεφεύγει απ� την κληρονοµιά της Γαλλικής Επανάστασης και της αστικής δηµοκρατίας 

και φτάνει σε ακραίες µορφές σκέψης και πάλης3. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι στη συγκεκριµένη περίοδο, που καλύπτει χονδρικά δεκαπέντε χρόνια, η 

τάση για αλλαγή διαχέεται στην κοινωνία και οριζόντια, στα όρια  κάθε στρώµατος και κάθετα, διά 

                                                           
2 Πρόκειται για τις µεταρρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν ήδη από την άνοδο του Σελίµ Γ� στο θρόνο 
(1789), αλλά κυρίως γι� αυτές του 19ου αι., από την κατάργηση του σώµατος των γενιτσάρων (1826), 
τα δύο αυτοκρατορικά διατάγµατα Hat-i Serif (1839) και  Hat-i Humayun (1856), ως το πρώτο 
οθωµανικό Σύνταγµα και τις εκλογές του 1876. 
 
3 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής κινητοποιήσεις: το 1900 σε Γερµανία, Βέλγιο, Αυστροουγγαρία 
απεργούν οι εργάτες στα ανθρακωρυχεία, τα χαλυβουργεία, τα υαλουργεία, µε αιτήµατα το οχτάωρο, 
την αύξηση των αποδοχών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το 1902 έχουµε εξεγέρσεις χωρικών 
στη Ρωσία, κατά τις οποίες οι αγρότες λεηλατούν  αποθήκες γαιοκτηµόνων και τσιφλίκια. Το 1903 
στην Ελλάδα κινητοποιούνται µε απεργίες οι εργάτες και εξεγείρονται για το σταφιδικό ζήτηµα οι 
αγρότες. Την ίδια χρονιά στη Ρουµανία έχουµε αγροτική εξέγερση. Το 1904 και �5 λαµβάνουν χώρα 
εκτεταµένες εργατικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία εναντίον του τσαρικού αυταρχισµού και γενική 
απεργία (τον Ιούλιο) στην Πολωνία. Το 1907 καθιερώνεται στην Ιταλία η Κυριακή ως αργία. Το ίδιο 
χρονικό διάστηµα αναπτύσσεται δυναµικά το εργατικό κίνηµα στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία 
και τις Η.Π.Α. 
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µέσου της κοινωνικής δοµής. Πολύ συχνά τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο τα ιδεολογικά και πολιτικά 

ρεύµατα της εποχής αυτής, που συγκλόνιζαν τη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη και την Αµερική, 

επηρέαζαν την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η απάντηση είναι µάλλον αυτονόητα θετική. Μιλάµε για 

µια εποχή γρήγορων εξελίξεων, συγκριτικά µε παλιότερες ιστορικές περιόδους, κατά την οποία η 

αλληλεπίδραση σε διεθνές επίπεδο, εκτός από δεδοµένη, είχε γίνει και αντιληπτή από τους ηγέτες του 

κόσµου αλλά κι από τους λαούς. Οι ίδιοι οι Οθωµανοί, εννοούµε την άρχουσα τάξη, είχαν στραφεί στη 

∆ύση για την ανανέωση του κυβερνητικού τους µοντέλου προκειµένου να επιβιώσει ο κρατικός  

σχηµατισµός που υπηρετούσαν4. 

Η ανίχνευση των ιδεολογικών µεταβολών στη βάση της κοινωνίας είναι πιο προβληµατική και η 

τεκµηρίωσή της δυσκολότερη όταν αναφερόµαστε σε τοµείς της καθηµερινής ζωής, της σκέψης και της 

επικοινωνίας των ανθρώπων της βάσης. Ωστόσο, στο ερώτηµα για τις οργανωµένες αντιστάσεις και τη 

διεκδίκηση δικαιωµάτων, αρκεί η µαρτυρία για τις πρώτες απεργίες σε οθωµανικό έδαφος5. Ασχέτως 

αν οι σοσιαλιστικές ιδέες υπήρξαν �εισαγόµενες� στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, εκείνο που έχει 

σηµασία είναι ότι οι άνθρωποι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. αµφισβητούν την εξουσία 

και διεκδικούν τη βελτίωση της ζωής τους µε τις δικές τους προσπάθειες, χωρίς να την εναποθέτουν 

στη θεία πρόνοια ή την όποια καλοσύνη των ηγεµόνων.  

Έτσι, στις αρχές του 20ου αι. βρίσκουµε την εργατική τάξη της αυτοκρατορίας να οργανώνεται 

σε συλλόγους και σωµατεία, πέρα από τις συντεχνίες. Αυτές ήταν επαγγελµατικές ενώσεις αυστηρά 

δοµηµένες κι αποτελούσαν το βασικό θεσµό της αστικής οικονοµίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Εκεί εντασσόταν µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Η συντεχνία ήταν ο διοικητικός σύνδεσµος 

ανάµεσα στην κρατική εξουσία και τους εργαζόµενους των πόλεων. ∆ιέθετε αυξηµένες αρµοδιότητες 

σε οικονοµικά ζητήµατα όπως η παροχή υπηρεσιών κι εργασίας, οι τιµές κι η ποιότητα των προϊόντων, 

οι αµοιβές των εργαζόµενων. Στη φορολογία είχε περιορισµένη δικαιοδοσία (δασµοί, φοροδοτικές 

εγγυήσεις). Ακόµη επιτελούσε και κάποιες κοινωνικές λειτουργίες µε τα αλληλοβοηθητικά ταµεία των 

µελών της. Ως θεσµός άρχισε να φθίνει στα µέσα του 19ου αι. µε την έντονη διείσδυση του 

ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Οι καινούργιες εργατικές οργανώσεις ονοµάζονταν συνήθως �αδελφότητες� κι 

είχαν ως πρότυπο λειτουργίας τους τις συντεχνίες6.  

                                                           
4 Για παράδειγµα η έκθεση του Μehmet Fayzi το 18ο αι. Ακόµη το κίνηµα των Νέων Οθωµανών, 
κάποιοι απ� τους οποίους συµµετείχαν στην Κοµµούνα του Παρισιού το 1871, πολεµώντας µάλιστα µε 
τα δηµοκρατικά στρατεύµατα. Βλ. S.Mardin �The genesis of Young Οttoman thought�, Princeton 
University Press, 1962  
 
5 Το 1872 απεργούν οι εργάτες στο οπλοστάσιο του ναυστάθµου της Κωνσταντινούπολης µε 
µισθολογικά αιτήµατα, τα οποία ικανοποιούνται αµέσως από το σουλτάνο. 
 
6 I.J.Aktsoglou �The class movement in the city of Thessaloniki�, στο Balkan Studies, vol.38, n.2, 
Thessaloniki, 1997, ΙΜΧΑ, σελ.287. Χ Ιναλτζίκ �Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300 
- 1600�, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1995, σελ. 260 - 278. G. Baer �Οι διοικητικές, οικονοµικές και 
κοινωνικές λειτουργίες των τουρκικών συντεχνιών�, στο Σ. Ασδραχάς �Οι οικονοµική δοµή των 
βαλκανικών χωρών (ΙΕ΄- ΙΘ΄αι.), Μέλισσα, Αθήνα, 1979, σελ. 575 - 591. 
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Στις µεγάλες οθωµανικές πόλεις, σύµφωνα µε τον Μπεναρόγια, ο αριθµός των µελών των 

συνδικάτων, πριν από την ίδρυση της Φεντερασιόν, της Σοσιαλιστικής Εργατικής Οµοσπονδίας της 

Θεσσαλονίκης, το 1909, φτάνει τις 150 0007. Ο αριθµός αυτός δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, αν 

σκεφτούµε την πρόσφατη εκβιοµηχάνιση της αυτοκρατορίας και το ολιγάριθµο αστικό προλεταριάτο 

της. Η υποτίµηση του αριθµού αυτού των συνδικαλισµένων εργαζοµένων θα ήταν λάθος, γιατί παρά 

την αδυναµία ανάπτυξης ξεχωριστού πολιτικού λόγου, η εργατική τάξη σε µεγάλο βαθµό είχε 

συνείδηση της κατάστασής της8. Υπήρχαν εξάλλου και παράγοντες που εµπόδιζαν την αυτοοργάνωση 

και την πολιτική έκφραση των εργατών κι εργατριών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους εξοντωτικούς 

ρυθµούς δουλειάς, την εργασιακή και γενικότερη ανασφάλεια, τη σκληρή καταστολή  της 

οποιασδήποτε αντίστασης. Μαζί µε αυτά υπήρχε κι η καλά οργανωµένη µυστική αστυνοµία του 

Αµπντούλ Χαµίτ, υπάλληλοι της οποίας συνέχισαν τη δράση τους και µετά από τους Βαλκανικούς 

Πολέµους, στο ελληνικό κράτος.9  

Επιπλέον, αναφερόµαστε σε µια εποχή δεσποτισµού µε την ιθύνουσα τάξη να βλέπει πολύ 

άµεσα την πιθανότητα απώλειας της εξουσίας της. Αφετέρου η αστική τάξη, ανερχόµενη κι ακµάζουσα 

οικονοµικά, µόλις είχε αρχίσει να αποκτά πολιτικές εξουσίες, τις οποίες προφανώς δε θ� άφηνε να 

χαθούν προς όφελος των κατώτερων τάξεων. Την αντίθεση αυτή έρχεται να εξισορροπήσει το κίνηµα 

της 11ης Ιουλίου περιορίζοντας τη σουλτανική εξουσία κι ενισχύοντας τους θεσµούς της αστικής 

δηµοκρατίας. Γι� αυτό κι η υποδοχή του ήταν θετική στους προοδευτικούς κύκλους της καθεστωτικής 

τάξης, στην πλειονότητα των αστών και στην εργατική τάξη· αυτή επενδύοντας στο τέλος του 

απολυταρχισµού βγήκε διεκδικητικά στο προσκήνιο.  Τέλος, ας υπενθυµιστεί ότι συγχρόνως 

διαµορφώνεται µε δυναµικούς όρους κι ο τουρκικός εθνικισµός που εύλογα δε θα ευνοούσε την 

ανάπτυξη ενός πολυεθνικού, διεθνιστικού εργατικού κινήµατος µε σοσιαλιστικές προοπτικές. 

1ο κεφάλαιο 

Η Θεσσαλονίκη στα 1908 

Στις αρχές του 20ου αι. η Οθωµανική Αυτοκρατορία εκτείνεται σε εδάφη µεγέθους 2.969.500 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων και κατοικείται από 24.000.000 ανθρώπους10 . Οι ευρωπαϊκές κτήσεις της 

αυτοκρατορίας περιορίζονται στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας, η οποία απλώνεται σε µια έκταση 95.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε πληθυσµό 

                                                           
7 Α. Μπεναρόγια, �Ελπίδες και πλάνες�, Στοχαστής, 1989, σελ.47. 
 
8 Α. Αποστολίδης - Α. ∆άγκας �Η εργατική τάξη στις περιοχές  Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου και 
Αδριανούπολης την περίοδο 1908 - 1918�, στο Επιστηµονική Σκέψη, τχ.30, 1986. 
 
9 Βλ.Α.∆άγκα, �Ο χαφιές�, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995. 
 
10 Ν.Γ.Ιγγλέσης �Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας µετά των νήσων 
του αρχιπελάγους και των νήσων: Κρήτης - Κύπρου - Σάµου�, τύποις Αποστολοπούλου, 1910-11, 
σελ.5. 
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2.400.00011 . ∆ιοικητικά χωρίζεται σε τρία βιλαέτια, της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του 

Κοσσυφοπεδίου. 

Το βιλαέτι της Θεσσαλονίκης αποτελείται από τρία σαντζάκια, το οµώνυµο, αυτό της ∆ράµας 

και των Σερρών. Εκκλησιαστικά περιλαµβάνει δέκα µητροπόλεις. Το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης 

αποτελείται από δεκατρείς καζάδες. Ο πληθυσµός του καζά της Θεσσαλονίκης είναι 143.733, ενώ 

αυτός της πόλης εκτιµάται σε 200.000 κατοίκους12 . Στην πόλη της Θεσσαλονίκης εδρεύουν οι 

οθωµανικές αρχές, ενώ βρίσκονται και δεκαοχτώ προξενεία. Οθωµανοί άρχοντες της πόλης είναι ο 

δήµαρχός της Οσµάν Σαϊτ ιµπν ελ Χακή, ενώ τη χρονιά αυτή το αξίωµα του βαλή της περιοχής 

κατέχουν ο Νιαζήµ πασάς, ως τον Ιούνιο του 1908, και µετά ο Χιλµή πασάς. 

Η πόλη έχει εξέχουσα σηµασία για την οικονοµική ζωή της αυτοκρατορίας, τόσο από εµπορική 

όσο κι από βιοµηχανική άποψη. Η εργατική τάξη της πόλης αριθµεί 25.000 άτοµα απ� τα οποία 12.000 

είναι βιοµηχανικοί εργάτες. Απ� αυτούς πάλι, ο µεγαλύτερος όγκος απασχολείται στην 

καπνοβιοµηχανία13. Ο τοµέας αυτός είναι νευραλγικός για την οθωµανική οικονοµία. Αναπτύχθηκε 

αρκετά νωρίς λόγω της παραγωγής του καπνού, που ήταν σηµαντική και ποσοτικά και ποιοτικά. Για 

τον κλάδο αυτό έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και µη Οθωµανοί κεφαλαιούχοι. 

Η καπνοβιοµηχανία έχει κοµβική σηµασία επειδή υπήρξε το έδαφος όπου αναπτύχθηκαν τα 

πρώτα δείγµατα ταξικής συνείδησης στο οθωµανικό κράτος, µαζί µε την πολεµική βιοµηχανία και τους 

σιδηρόδροµους. Ακόµη κι αν θεωρηθεί ότι δεν είχαν ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους ή ότι η ταξική 

συνειδητοποίησή τους ήταν στοιχειώδης, οι εργάτες κι εργάτριες των παραγωγικών αυτών κλάδων 

διεκδικούν συλλογικά τη βελτίωση των συνθηκών ζωής κι εργασίας τους, µε µέσο πάλης την 

απεργία14. 

Φτάνοντας, λοιπόν, στα 1908 έχει αρχίσει να σχηµατίζεται µια παράδοση κινητοποίησης κι 

αγωνιστικότητας στις συνειδήσεις των κατώτερων στρωµάτων της αυτοκρατορίας. Ούτως ή άλλως από 

πολύ παλιότερα το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού των Βαλκανίων και της Μικρασίας είχε 

συνείδηση της ταξικής του θέσης κι αυτό φαίνεται καθαρά στα τραγούδια και τα παραµύθια των 

περιοχών αυτών, καθώς και στην ηρωοποίηση της ληστείας κι άλλων µορφών παρανοµίας. 

Οπωσδήποτε η συνειδητοποίηση αυτή δεν εκφραζόταν ούτε µε ξεκάθαρα πολιτικούς όρους ούτε µε 

αντίστοιχες συλλογικότητες. Ωστόσο το φαινόµενο της ληστείας και τα δηµοτικά τραγούδια  που 

µιλούν για την κοινωνική ανισότητα δείχνουν το πόσο οι υπήκοοι του σουλτάνου συναισθάνονταν τη 

                                                           
11 S.Pavlowitch �A history of the Balkans 1804 - 1945�, Longman, 1999, σελ.167. 
 
12 Ν.Γ.Ιγγλέσης, ο.π., σελ.5 -6. 
 
13 Γ.Αναστασιάδης (...) �Το εργατικό - συνδικαλιστικό κίνηµα της Θεσσαλονίκης . Η ιστορική 
φυσιογνωµία του�, Ε.Κ.Θ./Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1997, σελ. 24. 
 
14 Στα 1905 απεργούν οι καπνεργάτες κι οι καπνεργάτριες στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, το 1906 
απεργούν οι παπουτσήδες στα Σκόπια και τη Θεσσαλονίκη. Το εργατικό δυναµικό των 
καπνεργοστασίων είναι σχεδόν διαρκώς σε αναβρασµό και αγωνίζεται µαζικά και δυναµικά όλο το 
πρώτο µισό του 10ου αιώνα. Βλ. Γ.Αναστασιάδης, ό.π., σελ. 12-37, Γ.Αλεξάτος, �Η εργατική τάξη 
στην Ελλάδα�, Α.Αποστολίδης - Α.∆άγκας, ό.π., σελ.32 - 35. 
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δεινότητα και τη σηµασία της οικονοµικής τους θέσης. Αντί στιχουργικής σταχυολόγησης αναφέρουµε 

ενδεικτικά το λιανοτράγουδο �τα σίδερα, η ξενιτιά, η φτώχεια κι η ορφάνια, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, 

βαρύτερα είν� τα ξένα� και τους στίχους της παραλογής �έχεις µηλιά στον κήπο σου και κλήµα στην 

αυλή σου, κάνει σταφύλι ραζακί και το κρασί µοσκάτο, (�) το πίνει κι η φτωχολογιά και λησµονά τα 

χρέη�.  

Έχουµε, λοιπόν, στις αρχές του 20ου αι. µια σηµαντική παρακαταθήκη πολιτικής αξίας για τους 

εργαζόµενους της αυτοκρατορίας, αυτή των αγωνιστικών και συχνά νικηφόρων κινητοποιήσεων. Αλλά 

η πορεία συνειδητοποίησης του οθωµανικού προλεταριάτου φαίνεται κι από την ύπαρξη σωµατείων 

και συλλόγων, που όπως αναφέρθηκε υπήρχαν από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. Η τάση αυτή, 

ακόµη κι αν δεν καταδεικνύει µια ξεκάθαρα ταξική συνείδηση, δείχνει ωστόσο µια δυσαρέσκεια και 

δυσπιστία απέναντι στις συντεχνίες, την παραδοσιακή µορφή επαγγελµατικής οργάνωσης στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία και µια διάθεση αυτοοργάνωσης και άµυνας απέναντι στην κρατική κι 

εργοδοτική αυθαιρεσία15.  

Ας µην παραβλέπονται, ακόµη, οι αντικειµενικοί παράγοντες που εµπόδιζαν την 

αυτοοργάνωση, την πολιτική έκφραση και τη δυναµική διεκδίκηση των δικαιωµάτων του οθωµανικού 

προλεταριάτου. Αυτοί σχετίζονταν µε το µορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης, τα ωράρια εργασίας 

και την κρατική καταστολή. Άλλωστε, η αστική τάξη µόλις είχε �πάρει τ� απάνω της� στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία κι ήταν φανερό πως δε θ� άφηνε τις όποιες διεκδικήσεις να φτάσουν πέρα από κάποιο 

συγκεκριµένο όριο.  

Μια άλλη πτυχή της πολιτικής δραστηριότητας  στην πόλη δίνουν οι ένοπλες ενέργειες που 

ταράζουν κατά καιρούς την καθηµερινότητα των Θεσσαλονικέων και που εντάσσονται είτε στο 

πλαίσιο του µακεδονικού αγώνα, είτε στις πρακτικές των αναρχικών της εποχής16. Φονικές ή 

βοµβιστικές ενέργειες µε πολιτική αιτιολόγηση ήταν συνηθισµένες ριζοσπαστικές πρακτικές ήδη από 

το 19ο αι., κι εφαρµόζονταν τόσο από εθνικιστές, όσο κι από αριστερούς κι αναρχικούς επαναστάτες. 

Για την αντιµετώπιση όλων αυτών, τα απολυταρχικά, αλλά και γενικότερα τα καθεστώτα της εποχής 

διερεύνησαν τη δυνατότητα συνεργασίας των δυνάµεων καταστολής και των µυστικών υπηρεσιών 

τους. Στο οθωµανικό κράτος, σηµαντικό πολιτικό ρόλο παίζει η καλά οργανωµένη κι αποτελεσµατική 

µυστική αστυνοµία του Αµπντούλ Χαµίτ. 

Εκτός από την εργατική τάξη, το κλίµα της εποχής συνθέτουν ακόµη η ανερχόµενη και σχετικά 

ευηµερούσα µεσοαστική τάξη της πόλης, τουρκική, ελληνική κι εβραϊκή, µια έντονη πολιτιστική 

κίνηση κι ο πυρετός του µακεδονικού αγώνα.  Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ενηµερώνονται από 

                                                                                                                                                                      
 
15 Α.Μπεναρόγια �Ελπίδες και πλάνες�, Στοχαστής, 1989, σελ. 47. 
 
16 Στους Θεσσαλονικείς ήταν γνώριµες τέτοιες πρακτικές. Θυµίζουµε εδώ τους Βαρκάρηδες, µε τις 
βοµβιστικές ενέργειες το 1903, αλλά και το φόνο του προξένου Θεόδωρου Ασκητή, το Φλεβάρη του 
1908. βλ. Γ.Μέγας �Οι βαρκάρηδες της Θεσσαλονίκης. Η αναρχική βουλγαρική οµάδα και οι 
βοµβιστικές ενέργειες του 1903�, Τροχαλία, 1994. Παράρτηµα σελ.49, τηλεγράφηµα του προξενείου 
προς το ελληνικό Υπ.Εξ. 
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είκοσι µία εφηµερίδες, καθηµερινές ή εβδοµαδιαίες, που κυκλοφορούν σε τουρκική, ελληνική, 

γαλλική, σεφαρδίτικη ή βουλγαρική γλώσσα. Μπορούν να διασκεδάσουν στα δύο θέατρα, τα πέντε 

καφωδεία και τους δύο κινηµατογράφους της πόλης, αλλά και στις πλατείες της και την παραλιακή της 

οδό17. Εκτός από τους χώρους διασκέδασης µε πολιτιστική χροιά, υπάρχουν και πολλοί άλλοι χώροι 

για συνεύρεση, επικοινωνία και διασκέδαση· στη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα υπάρχουν 

δεκαεννιά εστιατόρια, σαράντα πέντε ζαχαροπλαστεία, δεκαεφτά ζυθοπωλεία, έντεκα καφεζυθοπωλεία, 

πενήντα πέντε µαγειρεία και τριάντα εφτά καφενεία. 

 Στο χώρο του επισιτισµού και τουρισµού, η µεγαλύτερη µερίδα ανήκει στο ελληνικό κεφάλαιο, 

που προέρχεται κυρίως από το εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Αυτό φαίνεται από τα ονόµατα των 

ιδιοκτητών των χώρων που προαναφέρθηκαν, αλλά κι από την έκθεση του Έλληνα πρόξενου στη 

Θεσσαλονίκη το 1908. Οι ιδιοκτήτες των δεκαεννιά εστιατορίων και των δεκαεφτά ζυθοπωλείων 

καθώς και οι είκοσι ιδιοκτήτες καφενείων που απαριθµούνται εδώ έχουν όλοι ελληνικά ονόµατα. Στον 

κατάλογο των καφεζυθοπωλείων δεν αναφέρονται οι ιδιοκτήτες. Οι καφεκόπτες είναι Αρµένιοι και 

Εβραίοι, ενώ ανάµεσα στους ιδιοκτήτες των καφωδείων υπάρχει και ένας Τούρκος. Ο ίδιος 

εµφανίζεται και στον κατάλογο των µαγειρείων, το κατάστηµα του οποίου έχει το ίδιο όνοµα µε το 

καφωδείο, �Μαζλούµ�· ίσως να πρόκειται για το καφέ που αναφέρει το σεφαρδίτικο τραγούδι της 

εποχής �primavera en Salonico�18.  

2ο κεφάλαιο 

Η σηµασία της απεργίας των σερβιτόρων 

Ο κοινωνικός ρόλος του επαγγέλµατος  

Οι σερβιτόροι είναι µια ιδιόµορφη κατηγορία εργαζοµένων. Κατ� αρχάς περιλαµβάνονται στον 

τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και συγκεκριµένα στην προσφορά υπηρεσιών. ∆εν είναι ούτε 

παραγωγοί, ούτε έµποροι. Η υπεραξία της εργασίας τους δεν είναι µετρήσιµη, επειδή δεν είναι 

παραγωγοί, αλλά ούτε και η συµµετοχή τους στη συσσώρευση και τη διακίνηση κεφαλαίου, καθώς δεν 

είναι ούτε έµποροι. Για το λόγο αυτό εµφανίζεται, σε κοινωνικό επίπεδο, µια ηθική υποτίµηση της 

αξίας του επαγγέλµατός τους.  Η υποτίµηση αυτή φαίνεται ακόµη και στη χρήση της λέξης �υπηρέτης� 

που χρησιµοποιείται γι� αυτούς. Πρόκειται για µια ελληνική απόδοση του όρου �σερβιτόρος� (>servio 

= υπηρετώ), χρησιµοποιείται όµως αντί των λέξεων �εργαζόµενος� ή �υπάλληλος�, που έχουν 

µεγαλύτερη ηθική βαρύτητα για την αστική τάξη και την καπιταλιστική οικονοµία. 

Η ηθική υποτίµηση του επαγγέλµατος, µαζί µε την κρισιµότητα της πολιτικής κατάστασης και 

της επικινδυνότητας που αυτή δηµιουργούσε, ίσως ευθύνεται για την απουσία γυναικών σερβιτόρων, 

εργαζόµενων σε µη οικιακούς χώρους. Η απουσία αυτή δεν πιστοποιείται από τις πηγές που 

εξετάστηκαν ούτε και από τη βιβλιογραφία. Οι προφορικές µαρτυρίες, όµως, του κ. Γιάννη Ταµτάκου 

                                                           
17 Γ.Σταµπουλής �Η ζωή των Θεσσαλονικέων πριν και µετά το 1912�, ∆ιόσκουροι, 1984, Ι.Κανδυλάκης 
�Η εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης�, University Studio Press/Έκφραση, 2000. 
 
18 Ν.Γ.Ιγγλέσης, ό.π., σελ.34 - 50. Παράρτηµα, σελ.49, προξενική έκθεση. 
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και της κ. Ιουλίας Κακουλίδου19, συµφωνούν ότι δεν εργάζονταν γυναίκες στα µαγειρεία, καφενεία, 

ζυθοπωλεία και παρεµφερή καταστήµατα, παρά µόνο στα καφωδεία ως καλλιτέχνιδες. Ως ένδειξη της 

απουσίας αυτής µπορούµε να πάρουµε και την ευρύτατη χρήση της λέξης �γκαρσόνι�, που προέρχεται 

από τη γαλλική �garçon� (= αγόρι). Οι γυναίκες που είχαν επαγγελµατική σχέση µε τους χώρους 

αυτούς ήταν συνήθως οι σύζυγοι των ιδιοκτητών τους. Και πάλι, όµως, η παρουσία τους εκεί δεν ήταν 

κάτι συνηθισµένο.  

 Αυτό συµβαίνει σε µια εποχή που οι γυναίκες εργάζονται ήδη σε πολλούς παραγωγικούς 

κλάδους, πέρα από το γεωργικό. Έχει αρχίσει να κατακτάται το δικαίωµα της γυναίκας να ζει, να 

κυκλοφορεί και να εργάζεται έξω απ� το σπίτι και σε αστικό χώρο. ∆εν εξέλιπαν, όµως, οι 

συνειδησιακές δοµές που θεωρούν κάποια επαγγέλµατα αναξιοπρεπή ή προσβλητικά για γυναίκες, 

ιδίως όταν αυτά ασκούνταν σε µέρη όπου κυριαρχούσε η ανδρική παρουσία, όπως ήταν τα καφενεία, 

τα καζίνο και τα οινοµαγειρεία και ζυθεστιατόρια.  Πιθανόν  να υπήρχε και το επιχείρηµα της έλλειψης 

µυϊκής δύναµης που χρειάζεται για να µεταφερθεί σώος ένας γεµάτος δίσκος, ωστόσο, η ολοκληρωτική 

απουσία του ενός φύλου από κάποιο επάγγελµα, οφείλεται πάντα σε πιο σύνθετους κοινωνικούς και 

οικονοµικούς παράγοντες20.  

Επιπλέον, οι σερβιτόροι είναι άτοµα που δουλεύουν εκεί όπου οι άλλοι άνθρωποι διασκεδάζουν. 

Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται αντιµέτωποι µε κόσµο που θέλει να 

ξεδώσει, να βγει από την καθηµερινότητά του, να δρα χωρίς να σκέφτεται τον τρόπο συµπεριφοράς 

του. Σε τέτοιο πλαίσιο ξεχνιέται η ανθρώπινη υπόσταση των εργαζόµενων, η αξία της εργασίας τους 

και  αντιµετωπίζονται συχνά σαν άνθρωποι µικρότερης αξίας. Ένα δικό τους λάθος πάνω στη δουλειά 

ή µια έκφραση αγένειας και δυσαρέσκειας µεγιστοποιείται, ενώ οι συµπεριφορές των ατόµων που 

απολαµβάνουν τις υπηρεσίες τους σπανίως υπόκεινται σε κριτική.  Επίσης εξυπηρετούν ανάγκες οι 

οποίες καλύπτονται και στις οικογενειακές εστίες, όπως το φαγητό, η πόση του καφέ και των 

αλκοολούχων ποτών και η συναναστροφή µε άλλους ανθρώπους. Κατά συνέπεια πολλοί θεωρούν τη 

δουλειά τους άχρηστη ή µικρής αξίας.   

Υπάρχει, όµως, κι η ανάγκη αποµάκρυνσης από τον οικιακό χώρο, για λόγους επικοινωνιακούς 

ή επαγγελµατικούς. Έτσι οι χώροι δηµόσιας διασκέδασης και άλλων δραστηριοτήτων καθίστανται 

                                                           
19 Ο Γιάννης Ταµτάκος (βλ. και σελ.4) είναι αρχειοµαρξιστής που γεννήθηκε το 1908 στη 
Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σε ώριµη ή έστω παιδική ηλικία τη χρονιά αυτή, η 
µαρτυρία του θεωρείται σηµαντική  λόγω της πνευµατικής του διαύγειας, της ενασχόλησής του µε την 
ιστορία του εργατικού κινήµατος και της ιστορικής µνήµης που κατέχει µέσω της διήγησης των 
γεγονότων από τους µεγαλύτερους, συγγενείς, συναγωνιστές και συντρόφους του. Η Ιουλία 
Κακουλίδου είναι πρόσφυγας από τον Εύξεινο Πόντο. Αν και υπεραιωνόβια σήµερα, η διανοητική της 
κατάσταση είναι εξαιρετική και οι µνήµες της αρκετά ζωντανές. Παρόλο που δεν είχε άµεση σχέση µε 
την αριστερά, η ιδιότητά της ως εργάτρια τυπογραφείου στα χρόνια του µεσοπόλεµου στην Ελλάδα, 
καθιστά, κατά τη γνώµη µας, τις  πληροφορίες της έγκυρες. Τα ερωτήµατα που της τέθηκαν 
σχετίζονταν µε τους χώρους της διασκέδασης στα αστικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και 
την παρουσία των γυναικών σ� αυτά.  
20 Εδώ θα µπορούσαµε να παραπέµψουµε στις σύγχρονες θεωρίες για την κοινωνική κατασκευή του 
φύλου. Βλ. επίσης D.Quataert  � (...) The gender division of labor reflected societal rather than physical 
requisites (...)�, στο E.Goldberg �The social history of labor in the Middle East�, University of 
Washinghton/Westview Press, 1996, σελ.32. 
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αναγκαίοι. Ταυτόχρονα θεωρούνται και τα εκεί εργαζόµενα άτοµα υπεύθυνα για την ικανοποίηση των 

πελατών, ασχέτως αν αυτή εξαρτάται από την εργασία των σερβιτόρων µόνο, ή είναι συνάρτηση 

πολλών παραγόντων.   

Πέρα από τα παρεπόµενα της εργασίας των σερβιτόρων το πιο σηµαντικό είναι ότι πρόκειται για 

άτοµα εργαζόµενα µε αρκετά δυσµενείς όρους, χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγέλµατος διαχρονικά. 

Το 1908 οι σερβιτόροι των εστιατορίων του Μπέυογλου στην Κωνσταντινούπολη απεργήσανε µε 

αίτηµα τη µείωση των ωρών εργασίας τους στις δώδεκα ηµερησίως, ενώ οι απεργοί της µπυραρίας 

Yani στην ίδια πόλη πέτυχαν να τους δίνεται µία µέρα ρεπό κάθε δυο βδοµάδες21 . Αυτό σηµαίνει ότι 

δούλευαν πάνω απ� τη µισή µέρα, δηλαδή περισσότερο από δώδεκα ώρες και πιθανότατα σε 

καθηµερινή βάση. Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι και  οι σερβιτόροι της Θεσσαλονίκης είχαν το ίδιο 

ή παρόµοιο ωράριο, το οποίο οπωσδήποτε συνιστούσε ισχυρό κίνητρο δυσαρέσκειας και αγωνιστικής 

διάθεσης, πέρα από τους  λόγους που συνδέονταν µε το µακεδονικό ζήτηµα. 

Εστιατόρια, καφενεία και καζίνο 

Πρωταρχικός ρόλος των καφενείων κι εστιατορίων είναι η πώληση φαγητού, καφέ και 

παρεµφερών προϊόντων (αφεψήµατα, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά) κι η παροχή της δυνατότητας για 

επιτόπια κατανάλωση των προϊόντων αυτών. Εκτός απ� αυτό, είναι χώροι συνεύρεσης ανθρώπων, αλλά 

και κοινωνικοποίησης και δηµόσιας ικανοποίησης ατοµικών αναγκών. Αυτό σηµαίνει ότι δίνεται η 

δυνατότητα να συντελεστούν σε τέτοιους χώρους πολλών ειδών δραστηριότητες, κοινωνικού, 

οικονοµικού και πολιτικού χαρακτήρα. Επίσης ικανοποιείται και η ανάγκη της διασκέδασης καθώς 

είναι χώροι όπου η ζωντανή µουσική συνοδεύει τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ιδίως στα 

καφεστιατόρια και τα καζίνο.  

Εδώ ενδιαφέρει κυρίως ο δευτερογενής, κοινωνικός  ρόλος των χώρων αυτών, καθώς είναι 

αυτός που καθιστά ιδιόµορφη την εργασία εκεί22 . Το σερβίρισµα εντάσσεται στον τοµέα της 

προσφοράς υπηρεσιών και µάλιστα αυτών που γίνονται σε δηµόσιο χώρο. Συχνά η συµπεριφορά των 

σερβιτόρων ενός καταστήµατος επηρεάζει τη δηµοτικότητά του. Ο σερβιτόρος οφείλει όχι µόνο να 

δέχεται και να διεκπεραιώνει παραγγελίες, αλλά συχνά να �προλαβαίνει� τις επιθυµίες του πελάτη, 

ειδικά αν αυτός είναι τακτικός και καλοπληρωτής. Οι καλοί τρόποι συµπεριφοράς, η δηµιουργία 

ευχάριστης ατµόσφαιρας κι η ανοχή πολλών  ιδιοτροπιών θεωρούνται δεδοµένα προσόντα ενός καλού 

σερβιτόρου κι επιπλέον τέτοιου είδους απαιτήσεις αυξάνονται όσο ανεβαίνει η κοινωνική θέση των 

θαµώνων ενός καταστήµατος.  

                                                           
21 Βλ. Y.S. Karakisla �The 1908 strike wave in the Ottoman Empire�, Turkish Studies Bulletin, Sydney, 
1991, σελ.161. Επίσης H.Onur, �1908 Isçi hareketleri ve Jönturkler�, Yurt ve Dunya, n.2, Mart 1977, 
σελ. 286. 
 
22 Η κοινωνική λειτουργία των καφενείων αλλά και η ένταξή τους στην καθηµερινότητα των χωρών 
της ανατολικής Μεσογείου περιγράφεται στο βιβλίο του Ralph Hattox �Coffee and coffehouses. The 
origins of a social beverage in the Medieval Middle East�, University of Washinghton Press, 1996. 
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Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται ακόµη η εχεµύθεια, η διακριτικότητα κι η αυξηµένη 

ικανότητα αντίληψης, η οποία, όµως, καλό είναι να µη γίνεται εµφανής. Αυτό συµβαίνει γιατί τα 

εστιατόρια, τα καφενεία κι οι χώροι διασκέδασης εν γένει, πολύ συχνά χρησιµεύουν για 

επαγγελµατικές συναντήσεις, που σχετίζονται µε επίσηµες και, κυρίως, µη επίσηµες οικονοµικές 

δραστηριότητες. Αντίστοιχα, γίνονται θέατρο πολιτικών εξελίξεων, κυρίως παρασκηνιακών. Η 

λογοτεχνία του 20ου αι., ιδίως η αστυνοµική, βρίθει  παραδειγµάτων τέτοιας χρήσης των 

καταστηµάτων αυτών. Ας αναφερθεί για παράδειγµα το γεγονός της πολιτικής δολοφονίας του Έλληνα 

πρόξενου Θεόδωρου Ασκητή, η οποία έλαβε χώρα έξω από το ζαχαροπλαστείο του Αριστείδη 

Τριανταφύλλου, στην Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Φεβρουαρίου του 1908.   

Άλλη ιδιαιτερότητα των χώρων στους οποίους αναφερόµαστε είναι η λειτουργία τους, κυρίως 

των καφενείων, ως εντευκτηρίων λογοτεχνών, επιστηµόνων, διανοούµενων. Ειδικά για τη 

Θεσσαλονίκη της εποχής που εξετάζουµε αυτό είναι κανόνας όχι µόνο για τους ανθρώπους της τέχνης 

αλλά και γι� αυτούς που ασχολούνται µε την πολιτική. Μια ειδική κατηγορία καφενείων, που 

εµφανίζονται ήδη το 16ο αι., είναι τα  kiraathane23. Πρόκειται για µικρού ή µεσαίου µεγέθους 

συνοικιακά καφενεία ή τεϊοποτεία, όπου υπάρχουν έντυπα κείµενα κι αργότερα εφηµερίδες. Η  ύπαρξη 

εφηµερίδας στα καφενεία µετά τα µέσα του 19ου αι. ήταν σχεδόν δεδοµένη και για την ανάγνωσή της 

υπήρχε ειδικό αναλόγιο. Οι ιδέες διακινούνται και ζυµώνονται ως επί το πλείστον σε κάποιο καφενείο 

πριν να δοκιµαστούν στους χώρους δουλειάς24. 

Τα καφενεία και οι παρεµφερείς χώροι χρησιµεύουν και µ� έναν άλλον, ιδιόµορφο τρόπο. Είναι 

ο τόπος δουλειάς ενός απεχθούς κλάδου, αυτού των µυστικών αστυνοµικών. Στη Θεσσαλονίκη των 

αρχών του 20ου αι. το 2ο γραφείο της γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής �στρατολόγησε αµέτρητους 

πληροφοριοδότες . Κάθονταν στα καφενεία όλη µέρα πίνοντας καφέ και ούζο και παρατηρώντας 

τριγύρω�25. Η πρακτική αυτή οπωσδήποτε δεν επινοήθηκε από τους Γάλλους ούτε πρωτοεφαρµόστηκε 

το 1915. Στην Οθωµανική Αυτοκρατορία η µυστική αστυνοµία αναδεικνύεται σε στυλοβάτη του 

καθεστώτος επί Αµπντούλ Χαµίτ ΙΙ (1876 - 1909), µια περίοδο όπου το σώµα των γενιτσάρων έχει 

καταργηθεί, πολλές ζωτικές για το κράτος λειτουργίες έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες, ενώ το ξένο 

κεφάλαιο έχει εισχωρήσει για τα καλά στην οθωµανική οικονοµία. Στα χρόνια αυτά θεσµοθετείται και 

το επάγγελµα του χαφιέ. Η λέξη hafiyye είναι αραβική, στα οθωµανικά λειτουργεί ως ουσιαστικό και 

ως επίθετο και σηµαίνει το κρυφό, το µυστικό. Τυπικά η ιδιότητα του χαφιέ καταργήθηκε απ� τους 

Νεότουρκους, ο τρόπος που λειτουργούσαν όµως δεν εγκαταλείφτηκε ποτέ από καµιά αστυνοµία26.  

                                                           
23 Βλ. Hattox, ό.π., σελ. 81, 139.  
 
24 Γ.Κορδάτος �Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος�, Μπουκουµάνης, 1972, σελ. 115 κ.α. 
Α.Μπεναρόγια �Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου�, Κοµµούνα 1986, σελ. 47, 
58κ.α.  
 
25 Βλ.Α.∆άγκας, �Ο χαφιές�, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1995, σελ. 29. 
 
26 Βλ.Α.∆άγκας, ο.π., σελ. 40 - 41. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα κατανοητή η ιδιοµορφία της 

δουλειάς σε τέτοιους χώρους. ∆εν είναι χώροι παραγωγής ή απλώς διακίνησης κάποιων προϊόντων, 

όπου οι αλλαγές των εποχών και των συνθηκών διακρίνονται µόνο µέσα από την κλιµατολογική 

αλλαγή, την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και την εξέλιξη των µέσων παραγωγής. Επειδή είναι 

χώροι συζητήσεων και ζυµώσεων για τις τάσεις και τις αλλαγές των εποχών, είναι και χώροι δοκιµής 

και υποδοχής, θα λέγαµε, των εκάστοτε καινοτοµιών στις νοοτροπίες και τις συµπεριφορές. Οι 

εργαζόµενοι εκεί βλέπουν πρώτοι το πώς και πόσο αλλάζει ο κόσµος.  

Σχέσεις παραγωγής κι εργασιακές συνθήκες 

Αναφέρθηκε ήδη ότι τα καφενεία κι εστιατόρια είναι χώροι όπου συνδυάζονται η ικανοποίηση 

καθηµερινών αναγκών µε την κοινωνικοποίηση. Έτσι µπορούν να θεωρηθούν κι αυτά χώροι 

διασκέδασης. Η εργασία σ� αυτούς τους χώρους συχνά καταντά εξοντωτική, καθώς πέρα από τη 

φυσική κόπωση προστίθεται κι η ψυχική, που προκύπτει από την αναγκαστική επαφή µε πολλούς 

ανθρώπους. Οι σχέσεις που οι άνθρωποι παίρνουν µέρος ανεξάρτητα από τη θέλησή τους  εκτείνονται 

πέρα από  αυτήν του εργοδότη - εργαζόµενου - συναδέλφου. ∆εν είναι ψυχρά επαγγελµατικές, 

διεκπεραιωτικές ή παραγωγικές, καθώς µέσα στο αντικείµενο της δουλειάς υπάρχει και ο άνθρωπος. 

Πρόκειται για επαγγελµατίες που πρέπει να έχουν ανεπτυγµένες επικοινωνιακές δυνατότητες 

προκειµένου να διατηρούν την τάξη και τη συγκεκριµένη ατµόσφαιρα του κάθε καταστήµατος. 

Οφείλουν ακόµη �να τα πηγαίνουν καλά µε όλους�, τόσο τους συναδέλφους και τα αφεντικά τους όσο 

και την πελατεία. Οι δυσαρέσκειες και οι διαφωνίες καθιστούν προβληµατική τη λειτουργία των χώρων 

διασκέδασης όταν εκφράζονται µε τρόπο εµφανή προς τα έξω. Η ιεραρχία στο προσωπικό υφίσταται 

χωρίς να είναι πάντα ευδιάκριτη, ενώ η ροή της δουλειάς πρέπει πάντα να φαίνεται ότι κυλά οµαλά, 

χωρίς προβλήµατα.    

3ο κεφάλαιο 

Η απεργία των σερβιτόρων και τα ζητήµατα που θέτει  

α. Το γεγονός κι ο χρόνος που συνέβη  

Η πρώτη απεργία των σερβιτόρων της Θεσσαλονίκης έγινε στις 28 Αυγούστου του 1908. ∆εν 

είναι όµως καθαρά εργατική κινητοποίηση, καθώς την ίδια µέρα αποφασίζουν να κλείσουν τα 

καταστήµατα και οι ιδιοκτήτες. Η ηµεροµηνία αυτή δίνεται από την προξενική αναφορά προς το 

ελληνικό υπουργείο εξωτερικών. 

Στον αθηναϊκό τύπο της εποχής δεν υπάρχει σχετική ανταπόκριση. Στις εφηµερίδες που 

εξετάστηκαν δεν υπάρχει είδηση για απεργία στα διαστήµατα από 28 - 31 Αυγούστου και από 9 - 14 

Σεπτεµβρίου. Υπάρχει ωστόσο έµµεση αναφορά σε απεργίες σε δηµοσίευµα σχετικό µε το συµβάν 

στην πλατεία Ελευθερίας (εφηµερίδα Εµπρός), µε το οποίο θα ασχοληθούµε παρακάτω. Η απουσία της 

είδησης για την απεργία προκαλεί εντύπωση, καθώς υπάρχουν εκτενείς, γλαφυρές αναφορές σε 

καθηµερινή βάση, για όλες τις άλλες κινητοποιήσεις.  
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Σ� αυτήν την απεργία συµµετείχαν οι σερβιτόροι των ξενοδοχείων, των καφενείων, των 

εστιατορίων και των καζίνο της πόλης. Όπως µας πληροφορεί η εφηµερίδα Sabah, oι απεργοί έχοντας 

µπροστά µουσική µπάντα διαδήλωσαν στους δρόµους της πόλης. Το γεγονός της διαδήλωσης 

αναφέρεται και από τον πρόξενο. Ωστόσο ο πρόξενος και η εφηµερίδα διαφωνούν ως προς την 

ηµεροµηνία του γεγονότος. Η εφηµερίδα Sabah αφήνει να εννοηθεί ως ηµέρα της κινητοποίησης την 

1η Σεπτεµβρίου, µια και γίνεται µνεία στο γεγονός σε δηµοσίευµα της 2ης του µήνα αυτού. 

Η ίδια εφηµερίδα  σε δηµοσίευµά της της Κυριακής 13 Σεπτεµβρίου κάνει λόγο για απεργία των 

γκαρσονιών που έγινε στη Θεσσαλονίκη την Πέµπτη, δηλαδή στις 10 του Σεπτέµβρη. Την ηµεροµηνία 

αυτή συναντούµε δύο φορές και στη βιβλιογραφία: �όταν κατεβαίνουν σε απεργία , στις 10 

Σεπτεµβρίου 1908, φαίνεται σαν να σταµατά να χτυπά η καρδιά της πόλης�27. ∆υστυχώς εδώ δεν 

αναφέρεται η πηγή άντλησης της πληροφορίας ούτε και συζητείται η ηµεροµηνία του γεγονότος.  Με 

τη 10η του Σεπτέµβρη συµφωνεί και ο Hakki Onur: �Στις 10 Σεπτεµβρίου τα γκαρσόνια των 

ξενοδοχείων, των καφενείων, των εστιατορίων και των καζίνο άφησαν τις δουλειές τους και 

διαδήλωσαν στους δρόµους της πόλης έχοντας µπροστά µια µουσική µπάντα. Στο γεγονός επενέβη η 

αστυνοµία, είπε στους απεργούς να επιστρέψουν στις δουλειές τους, χωρίς ωστόσο να πετύχει κανένα 

αποτέλεσµα�28 . Προφανώς, λοιπόν, η κινητοποίηση ήταν αξιόλογη από άποψη µαζικότητας και 

µαχητικότητας. 

Υπάρχει ακόµη µια βιβλιογραφική αναφορά που προβληµατίζει σχετικά µε  την ηµεροµηνία της 

κινητοποίησης: �Υπάρχει µόνο µια �πολιτική απεργία� που συνάντησα στην έρευνά µου για το 

απεργιακό κύµα του 1908. Οι σερβιτόροι των εστιατορίων της Θεσσαλονίκης απέργησαν στις 14 

Σεπτεµβρίου για να διαµαρτυρηθούν απέναντι στους Βούλγαρους που ήρθαν επίσκεψη στην πόλη µετά 

από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας�29. Εδώ δε γίνεται πια λόγος µόνο για 

αντεγκλήσεις Ελλήνων και Βουλγάρων, αλλά περνά συνολικά η απεργία ως αντιβουλγαρική. ∆ίνεται 

όµως η 14η  κι όχι η 10η  του Σεπτέµβρη ως µέρα της κινητοποίησης. Μαζί µε τις πληροφορίες του 

τύπου της εποχής, γεννιέται το ερώτηµα για το αν έχουµε µία µόνο ή παραπάνω, τουλάχιστον δύο, 

απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν είχαν καθαρά εργασιακά αιτήµατα, αλλά συνδέονταν και µε 

το µακεδονικό ζήτηµα και τις ελληνοβουλγαρικές αντιπαλότητες. 

Φεύγοντας από τον προβληµατισµό για τη σωστή χρονολόγηση του γεγονότος,  

αντιµετωπίζουµε µια σειρά από άλλα, εξίσου σηµαντικά ερωτήµατα. Το πρώτο ζήτηµα που τίθεται 

είναι τα αιτήµατα της απεργίας. Ο Karakisla την αναφέρει ως τη µόνη πολιτική απεργία που συνάντησε 

                                                           
27 Βλ.M.Tuncay - E.J.Zürcher, �Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire, 1876 - 1923�, 
British Academy Press, 1994, σελ.59. 
 
28 Βλ.Hakki Onur, �1908 isçi hareketleri ve Jöntürkler�, Yurt ve Dünya, No2, Mart 1977, σελ.280. 
 
29 Βλ.Yavuz Selim Karakisla �The 1908 Strike Wave in the Ottoman Empire�, Turkish Studies 
Association Bulletin, 1991, σελ.160. 
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στην έρευνά του, συσχετίζοντάς την µε το µακεδονικό ζήτηµα, ενώ ο Μπεναρόγια µνηµονεύει µόνο το 

αρνητικό σηµείο των ελληνοβουλγαρικών αντεγκλήσεων30 .  

∆εύτερο ζήτηµα είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  του κλάδου, ο βαθµός πολιτικοποίησής του 

και η διοργάνωση των κινητοποιήσεων. Οι παρακαταθήκες του κινήµατος του 1908 ξεφεύγουν από το 

συγκεκριµένο τοπικό και χρονικό πλαίσιο. Παρατηρείται ριζοσπαστικοποίηση που, µεταγενέστερα, 

εκφράζεται µε την κριτική στην κοµµατική και τη συνδικαλιστική ηγεσία και τη στροφή στον 

αναρχοσυνδικαλισµό. 

Τρίτο ζήτηµα  παραµένει η σύνθεση του συγκεκριµένου επαγγελµατικού κλάδου και η 

εργασιακή συµπεριφορά του. Η σύνθεση αναφέρεται  σε εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά και σε 

ζητήµατα φύλου και ηλικίας. Η συµπεριφορά σχετίζεται µε την κινητικότητα στους εργασιακούς 

χώρους στο ίδιο επάγγελµα, µε την τοπική κινητικότητα, µε την προσωρινότητα της εξάσκησης του 

επαγγέλµατος. Ακόµη, υπάρχει το ερώτηµα του βαθµού επίδρασης όλων αυτών των χαρακτηριστικών 

στη συνδικαλιστική δράση του συγκεκριµένου κλάδου. 

Τέταρτο ζήτηµα είναι η σχέση του κλάδου µε την, εθνικιστική, Οργάνωση της Θεσσαλονίκης. Ο 

βαθµός της συνεργασίας και ο αριθµός των σερβιτόρων, που συµµετείχαν στην Οργάνωση, πιθανότατα 

επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη διεθνιστικής συνείδησης των Ελλήνων σερβιτόρων και τη σχέση 

τους µε τις άλλες εθνότητες της Θεσσαλονίκης. Παραθέτουµε: �Η συγκέντρωση πληροφοριών ήταν η 

τακτική, η τρέχουσα υπηρεσία της Οργάνωσης. Μέσω των µυηµένων [που δεν ξεπέρασαν ποτέ τα 

εξήντα άτοµα] εχρησιµοποιούνταν εις αυτήν όλοι σχεδόν οι οµογενείς, γιατί συνήθως δεν απαιτούσε 

να παραµελήσει κανείς την δουλειά του ή να κινδυνεύσει (...) Οι έλληνες, όλοι δηλαδή σχεδόν 

υπάλληλοι των ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και των παροµοίων κέντρων δικών µας και 

ξένων, εστάθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµοι για τις πληροφορίες� 31. Η µετέπειτα δράση, πάντως, του 

συγκεκριµένου εργασιακού κλάδου δε συνηγορεί υπέρ µιας πολιτικοποίησης µε ακραιφνώς εθνικιστικά 

κίνητρα.  

Τέλος, υπάρχει και το ζήτηµα της κοινωνικής αντιµετώπισης που σχετίζεται µε τη νοοτροπία 

και τις αντιλήψεις γύρω από το επάγγελµα, τους χώρους άσκησής του και τους ανθρώπους που το 

ασκούν.  

                                                           
30 Βλ.Α.Μπεναρόγια, ό.π., σελ. 44. 
 
31 Η �Οργάνωσις� αναφέρεται και σε επιστολές του προξενείου. Ιδρύθηκε γύρω στα 1904 - 5, πιθανόν 
σε αντιδιαστολή µε την Ε.Μ.Ο. και την Ένωση και Πρόοδο των Νεότουρκων και στόχευε στο 
συντονισµό των ενεργειών των ελληνικών ένοπλων οµάδων που δρούσαν στη µακεδονική ύπαιθρο, 
καθώς και στην οργάνωση ενός πυρήνα πόλης στη Θεσσσαλονίκη. Λειτουργούσε µε γνώση και σε 
συνεργασία µε το ελληνικό προξενείο, χωρίς όµως να βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση απ� αυτό.  Από 
τους ιδρυτές της υπήρξε ο Θανάσης Σουλιώτης-Νικολα?δης, µαρτυρία του οποίου αποτελεί το 
απόσπασµα που παρατέθηκε. Βλ.Κ.Τοµανάς, �Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1875 - 1920�, 
Θεσσαλονίκη/Νησίδες, 1995, σελ. 139-141.  
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Οι πηγές για την απεργία των σερβιτόρων 

Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά πώς µιλούν οι πηγές για τα  γκαρσόνια της Θεσσαλονίκης και τις 

κινητοποιήσεις τους. Από τις εφηµερίδες που εξετάστηκαν, αυτές που αναφέρουν την απεργία των  

σερβιτόρων είναι: οι αθηναϊκές �Αθήναι�, �Ακρόπολις�, �Εµπρός�, �Νέον Άστυ�· η σµυρναϊκή 

�Αµάλθεια�· η βουλγαρική της Θεσσαλονίκης �Konstitutziona Zaria�· και οι τουρκικές �Sabah� και 

�Ittihat ve Terraki�.  

 Επίσης στους φακέλους του ιστορικού αρχείου  του υπουργείου εξωτερικών υπάρχει µία  

επιστολή του Έλληνα πρόξενου της Θεσσαλονίκης προς τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας που 

αναφέρει απεργιακή κινητοποίηση των σερβιτόρων, η οποία έγινε στις 28 Αυγούστου του 1908. 

Τέλος από µία προξενική έκθεση του 1908, του ίδιου πρόξενου, παίρνουµε πληροφορίες για το 

ελληνικό κεφάλαιο, οµογενειακό ή µη, και την εξέχουσα θέση του στην οικονοµία της Θεσσαλονίκης, 

ειδικότερα στον τοµέα επισιτισµού και τουρισµού. 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι δε στάθηκε δυνατή η µελέτη των αρχείων του σωµατείου καθώς αρχεία 

της χρονιάς αυτής δε σώζονται ούτε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ούτε  στο ΑΡχείο ΙΣΤΟρίας 

των Συνδικάτων, ούτε στο σωµατείο Επισιτισµού και Τουρισµού. Η έλλειψη αυτή είναι µείζονος 

σηµασίας. Οι κατάλογοι και µόνο των εγγεγραµµένων στο Σωµατείον Υπαλλήλων Καφενείων, 

Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζυθοπωλείων, Μαγείρων και των Βοηθών αυτών �Άγιος Παντελεήµων�32, 

όπως λεγόταν τότε, θα φώτιζε αρκετά από τα ερωτήµατα που τέθηκαν πιο πάνω, κυρίως αυτό της 

σύνθεσης και του µεγέθους του κλάδου.  

Πριν παρατεθούν οι  µαρτυρίες των πηγών πρέπει να ειπωθεί ότι ο τρόπος που αναφέρονται στο 

θέµα δηµιουργεί πρόβληµα σε σχέση το χρόνο του γεγονότος. Η βιβλιογραφία αναφέρει µια απεργία 

σερβιτόρων που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Σεπτεµβρίου του 1908. Στις εφηµερίδες που 

εξετάστηκαν δεν υπάρχει καµία σχετική είδηση στις 10 του µήνα και τις αµέσως επόµενες µέρες. 

Ωστόσο, στις 20 Αυγούστου, η �Ακρόπολις� αναφέρει ότι ήδη από τις 17 του µήνα Βούλγαροι 

κοµιτατζήδες µοιράζουν προκηρύξεις στα καφενεία της πόλης, καλώντας τους εργάτες να συναντηθούν 

στην µπυραρία �Όλυµπος� προκειµένου να συζητήσουν για ζητήµατα που αφορούν την τάξη τους.  

Από το φύλλο της 23ης Αυγούστου της ίδιας εφηµερίδας πληροφορούµαστε ότι η Θεσσαλονίκη 

�επληµµύρισε από Βουλγάρους�, καθώς από την επαναφορά του Συντάγµατος και µετά, έχουν 

επισκεφτεί την πόλη πάνω από 4.000 Βούλγαροι. Μαθαίνουµε επίσης ότι �καθηµερινώς έχοµεν και 

νέας απεργίας�. Μάλιστα ο ανταποκριτής της εφηµερίδας εκφράζει την ανησυχία του για την 

                                                           
32Το σωµατείο ιδρύθηκε το 1900, αρχικά αλληλοβοηθητικό. ∆ιατηρήθηκε και µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους, στο ελληνικό, πλέον, κράτος, αν και το 1911 ιδρύθηκε το συνδικάτο �Άµυνα�, των 
υπαλλήλων ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων, οικιών κτλ., το οποίο µάλιστα το 1912  προέβη και 
στην έκδοση εφηµερίδας µε τον ίδιο τίτλο. Βλ. Γ.Κορδάτος, �Ιστορία του ελληνικού εργατικού 
κινήµατος µε βάση άγνωστες πηγές και ανέκδοτα αρχεία�, Μπουκουµάνης, Αθήνα, 1972, σελ.181-183, 
Α.∆άγκας, �Ο χαφιές�, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995, σελ.191-192, Ι.J.Aktsoglou, �The 
emergence/development of social and working class movement in the city of Thessaloniki�, στο Balkan 
Studies, vol.2, n.2, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ.287. 
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κατάσταση, γράφοντας �ούτω ασφαλώς βαδίζοµεν, κατόπιν µάλιστα των ωραίων διδαγµάτων του 

φίλου των Νεοτούρκων ∆εληράδεφ και των λοιπών εκ Σόφιας κοµιτατζήδων, προς την αναρχίαν�33 .  

Στις 25 του ίδιου µήνα, στην ίδια εφηµερίδα, υπάρχει µια σύντοµη είδηση για αιµατηρές 

συµπλοκές µεταξύ Ελλήνων και Βούλγαρων εκδροµέων σε καφενείο της πόλης. ∆ε µιλά όµως για 

απεργία στα καφενεία ενώ αναφέρει την απεργία των υπαλλήλων των αρτοποιείων. Εκφράζεται και 

πάλι ανησυχία για τη γενικότερη κατάσταση: �Αι απεργίαι περί των οποίων σας έγραφον εν τη 

προηγουµένη µου ανταποκρίσει, όχι µόνον εξακολουθούν αλλά λαµβάνουν διαστάσεις αρκετά 

σοβαράς ούτως ώστε να επίκειται διατάραξις της δηµοσίας τάξεως�. 

Όλες αυτές οι ειδήσεις είναι δηλωτικές µόνο όσον αφορά στο γενικότερο κλίµα της εποχής. 

Προκαλεί εντύπωση το ότι η �Ακρόπολις� δεν κάνει πουθενά λόγο για τους σερβιτόρους και τις 

κινητοποιήσεις τους τη στιγµή που έχει εκτενείς και παραστατικές ανταποκρίσεις για σχεδόν όλες τις 

άλλες απεργίες. Επιπλέον  αποσιωπά τα επεισόδια στην πλατεία Ελευθερίας, στα οποία αναφέρονται οι 

υπόλοιπες αθηναϊκές  εφηµερίδες και η σµυρναϊκή �Αµάλθεια�. Για τη σιωπή αυτή δίνονται πιθανές 

ερµηνείες στη συνέχεια. 

β . η απεργία της 28ης Αυγούστου   

Λίγες µέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, ο Έλληνας πρόξενος στη Θεσσαλονίκη γράφει µία 

επιστολή προς τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, µε την οποία τον ενηµερώνει για  τα γεγονότα 

που προκάλεσε η επίσκεψη 250 Βούλγαρων εκδροµέων στην πόλη την 28η του µήνα. Στα ίδια 

γεγονότα αναφέρεται, στηλιτεύοντάς τα, και η βουλγαρόγλωσση εφηµερίδα της πόλης �Konstitutsiona 

Zaria� στο φύλλο της 1ης Σεπτεµβρίου του 1908. Παραθέτουµε τµήµα της επιστολής του προξένου: 

�(...) την νύκτα της 28ης αφίκοντο ενταύθα 250 Βούλγαροι εκδροµείς ως οι πλείστοι της κατωτέρας 

κοινωνικής υποστάθµης πρόσωπα. 

Το ενταύθα κοµιτάτο είχε προ ηµερών παρακαλέσει την ηµετέραν επιτροπήν ίνα προλάβη 

πάσαν εκ µέρους των Ελλήνων αποδοκιµασίαν και παν ανώµαλον κατά την άφιξιν των εκδροµέων 

κίνηµα, αυτό δ� είχε προθύµως υποσχεθεί ότι ουδέποτε θα εγίνοντο. Αλλά παρά την δοθείσαν 

υπόσχεσιν και παρά την απόφασιν την ληφθείσαν εκ της Μητροπόλεως κατά την συνεδρίαν της 

δεκαεξαµελούς επιτροπείας εις ην συµµετέσχον και πολλοί πρόεδροι συντεχνιών και σωµατείων, όπως 

οι οµογενείς δειχθώσιν όλως αδιάφοροι κατά την άφιξιν των Βουλγάρων, θερµοκέφαλός τις φαίνεται 

επαρότρυνε τους υπηρέτας των ελληνικών ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφενείων ότι απεργήσωσι, 

ούτως δε το µεσονύκτιον απήλθον  άπαντες και την πρωίαν καθ� όµιλοι µετά σηµαιών περιήρχοντο την 

πόλιν. 

                                                           
33 Βλ. απόσπασµα του φύλλου της 23ης Αυγούστου στο παράρτηµα, σελ.39. Ο ∆εληράδεφ που 
αναφέρεται εδώ είναι ο Πάβελ ∆ηµητρώφ ∆εληράδεφ (1879 - 1957), κοινωνικός αγωνιστής και 
δηµοσιογράφος. Συµµετείχε σε αρκετές βουλγαρικές αριστερές οργανώσεις και στο εργατικό κίνηµα 
καθώς και στην έκδοση σοσιαλιστικών εργατικών εφηµερίδων. Την άνοιξη του 1908 παίρνει µέρος 
στον ένοπλο µακεδονικό αγώνα, ενώ το καλοκαίρι µε το κίνηµα των Νεότουρκων βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη.   
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Οι διευθυνταί των εν λόγω καταστηµάτων καίπερ [εζηµιώθησαν] δεν δυσαρεστήθησαν, 

ανοµολογούντες ότι ευλόγως οι υπηρέται αυτών δεν ηδύναντο να υπηρετήσωσιν εχθρούς 

απαισίους.�34.  

Ας δούµε τώρα το σχόλιο της βουλγαρόγλωσσης εφηµερίδας: 

 �Πώς οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης επευφηµούν την ελευθερία  

Οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατ� εξοχήν βρίσκονταν υπό την επίδραση της 

µακαρίτισσας �Μεγάλης Ιδέας� της �Μεγάλης Ελλάδας� ακόµη δεν µπορούν να προσαρµοστούν στη 

νέα πολιτική δοµή της πατρίδας µας, ακόµη δεν µπορούν να καταλάβουν ότι η αγάπη µεταξύ των 

εθνών και  η αµοιβαία συνεννόηση είναι αυτό που θα φέρει την ευτυχία στους συµπατριώτες µας. Υπό 

την επίδραση της αιώνιας εθνικής έχθρας, οι Έλληνες στη Θεσσαλονίκη ξεχνούν ότι δεν είναι 

πατριωτικές οι δηµόσιες διαµαρτυρίες τους για τον ερχοµό επισκεπτών από τη Βουλγαρία. Όλοι οι 

Έλληνες ξενοδόχοι, καφετζήδες, τα �σαλόνια για µπύρα� και οι �κήποι� και όλοι οι  σερβιτόροι έχουν 

αφήσει τη δουλειά τους και το επάγγελµά τους αρνούµενοι να δεχτούν οποιονδήποτε στα καταστήµατά 

τους και αυτό το κάνουν από ηλίθιο σωβινισµό, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε όλες τις χώρες και σε 

όλους τους καιρούς�.  

Κριτική ασκεί και η εφηµερίδα Ittihat ve Terraki του οµώνυµου κοµιτάτου, κριτική που δεν 

απευθύνεται µόνο στο σωβινισµό των σερβιτόρων αλλά και στο σχετικό άρθρο της εφηµερίδας 

�Αλήθεια�. Αναφέρει πάντως ότι η απεργία έγινε για κάποια αιτήµατα. �Η εφηµερίδα �Αλήθεια�, που 

εκδίδεται στην πόλη µας, έγραψε ένα µακροσκελές άρθρο για να καλύψει δήθεν τη συµπεριφορά που 

έδειξαν τα γκαρσόνια επί τη ευκαιρία της επίσκεψης των Βούλγαρων�35 . Ωστόσο σε επόµενη σελίδα 

του ίδιου φύλλου µας πληροφορεί ότι τα γκαρσόνια είχαν υποβάλει κάποια αιτήµατα στην Ένωση και 

Πρόοδο απ� όπου τους είχαν πει ότι θα τα εξέταζαν. ∆ε γράφει όµως περαιτέρω για τα αιτήµατα αυτά.    

Αυτές είναι οι δύο πρώτες µαρτυρίες για την απεργία που µας ενδιαφέρει. Μια υπόθεση που 

γεννιέται, αλλά που δεν µπορεί να επαληθευτεί ή να διαψευστεί είναι ότι πρόκειται για την απεργία της 

10ης του Σεπτέµβρη που συναντάµε στη βιβλιογραφία. Αν θεωρήσουµε, δηλαδή, ότι οι ιστορικοί που 

αναφέρθηκαν καθώς και ο Μπεναρόγια χρησιµοποιούν το νέο ηµερολόγιο κι εξιστορούν τα γεγονότα 

έχοντας κάνει τις σχετικές µετατροπές, τότε το γεγονός που αναφέρει ο πρόξενος και η �Konstitutsiona 

Zaria� ότι συνέβη στις 28 Αυγούστου, δεν αποκλείεται να είναι η απεργία της 10ης Σεπτεµβρίου. Η 

ταύτιση αυτή, όµως, δεν είναι βέβαιη. 

γ . το επεισόδιο της 3ης Σεπτεµβρίου 

Στις αρχές του Σεπτέµβρη φτάνει στην Αθήνα µια φήµη για επεισόδια και ταραχές που 

συνέβησαν στην πλατεία Ελευθερίας, πρώην Ολύµπου, της Θεσσαλονίκης. Σ� αυτά αναφέρονται µε 

ρεπορτάζ οι εφηµερίδες �Εµπρός� και �Αθήναι� για τις τέσσερις επόµενες µέρες, ενώ τα συµβάντα 

                                                           
34 Βλ. περίληψη της προξενικής επιστολής στο παράρτηµα, σελ. 49 
 
35 Βλ. παράρτηµα, σελ. 48 
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απασχόλησαν και την εφηµερίδα �Αµάλθεια� της Σµύρνης. Σ� αυτήν, µάλιστα, υπάρχει ένα εκτενές και 

µε βαθύτερη πολιτική ανάλυση άρθρο στο φύλλο της 8ης του µήνα.  

Το επεισόδιο περιληπτικά έχει ως εξής: κάποιος Εβραίος έστησε µαγκάλι κι έψηνε καφέδες 

ανάµεσα σε ελληνικά καφενεία, στην πλατεία Ελευθερίας. Κάποιος, πιθανότατα Έλληνας, έριξε κάτω 

το µαγκάλι. Λίγο πριν, ή λίγο µετά, κάποιος άλλος Εβραίος άρχισε πολιτική  αγόρευση. Το πλήθος τον 

γιουχάισε, κάποιοι νεότουρκοι αξιωµατικοί έβγαλαν όπλα και δηµιουργήθηκε πανικός. Η αστυνοµία 

προέβη σε συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες αναφέρεται ο Γκαρπολάς, µόνο µε το επώνυµο36, από 

την εφηµερίδα �Φάρος της Θεσσαλονίκης�. Οι συλληφθέντες µετά από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι. Την 

άλλη µέρα ο δήµαρχος της πόλης κάλεσε τους διευθυντές των ελληνικών εφηµερίδων, συζήτησαν για 

το επεισόδιο, τους υποσχέθηκε να διώξει τον πάγκο του Εβραίου καφετζή και η συζήτηση έκλεισε µ� 

ένα λογύδριο περί συµφιλίωσης ενόψει της συµµετοχής της Θεσσαλονίκης σε µια διεθνή αθλητική 

διοργάνωση στα Τρίκαλα.  

Το επεισόδιο έχει σηµασία γιατί υπερβαίνει το συντεχνιακό χαρακτήρα της αντιπαράθεσης των 

Ελλήνων καταστηµαταρχών µε τον Εβραίο µικροπωλητή. Οι νεότουρκοι αξιωµατικοί,  µε την 

αλαζονεία της πρόσφατης εξουσίας τους και το φόβο απώλειάς της απ� το εργατικό κίνηµα που έχει 

αναπτυχθεί, απειλούν µε ένοπλη επιβολή της τάξης, ενώ το πλήθος των ανθρώπων που παρίστανται 

είναι χαρακτηριστικό της εθνικής σύνθεσης της πόλης. Η εργατική πολιτική που θα εφαρµοστεί, 

άλλωστε, κατοπινά αποδεικνύει τον ξεκάθαρα αστικό χαρακτήρα που διέπνεε τα κεµαλικά οράµατα37. 

Επιπλέον, στη συνάντηση των διευθυντών των εφηµερίδων µε το δήµαρχο, αυτοί µιλούν 

δικαιολογώντας την απεργία των γκαρσονιών και τη συµπεριφορά τους στη διάρκειά της: 

�Το αίτιον της εξάψεως των πνευµάτων δέον να το αναζητήσετε (...) εις τα λίαν ερεθιστικά 

δηµοσιεύµατα της  �Γενί Ασρ�· δεύτερον δε εις την συµπεριφοράν ην επέδειξαν µερικοί κατά την 

απεργίαν των υπαλλήλων των κεφενείων και ζυθοπωλείων, κηρύξαντες εν είδος οικονοµικού πολέµου 

κατά των ελληνικών καταστηµάτων. (...) Όσον αφορά το δεύτερον αίτιον του εξερεθισµού των 

πνευµάτων, την απεργίαν των υπαλλήλων των ελληνικών καταστηµάτων, δεν έπρεπε ν� ανυψωθεί εις 

ζήτηµα περιωπής απλή απεργία των υπαλλήλων των καφενείων, απεργία η οποία άλλως τε συνέπιπτε 

και µε το αίσθηµά των. Η εκδήλωσις του αισθήµατος τούτου ήτο δικαία και φυσική, διότι ευθύς από 

της επιούσης της ανακηρύξεως του συντάγµατος δεν έπαυσαν οι Βούλγαροι επιβουλευόµενοι τα 

ελληνικά σχολεία και τας εκκλησίας και διαπράττοντες µύρια άλλα άτοπα�. [εφηµ. Εµπρός, Κυριακή 7 

Σεπτεµβρίου 1908, αρ.φ. 4270] 

∆ίνεται έµµεσα εδώ η εντύπωση ότι η απεργία των γκαρσονιών αντιµετωπίστηκε αρνητικά από 

το γαλλικό και τουρκικό τύπο αλλά και ότι διέθετε εθνικό χαρακτήρα. Η υπόθεση που γεννιέται, όχι 

                                                           
36 Ο �Φάρος� διευθυνόταν από το Σοφοκλή Γκαρπολά και το γιο του Νίκο, ενώ ως διαχειριστής της 
εφηµερίδας εµφανίζεται ο άλλος γιος του, ο Αλέκος. Βλ. Μ.Κανδυλάκης, �Εφηµεριδογραφία της 
Θεσσαλονίκης�, τ.Α, University Studio Press/Έκφραση, Β΄έκδ., Θεσσαλονίκη, 2000, σελ.89. 
 
37 Βλ. D.Quataert, �Social disintegration and popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881 - 1908�, 
New York University Press, New York/London, 1983, σελ 64 - 69· B.Lewis, �The Emergence of 
modern Turkey�, Oxford University Press, 1961, σελ 469 - 470. 
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µόνο από το συγκεκριµένο δηµοσίευµα, αλλά από όλα τα σχετικά, είναι κατά πόσο έχουµε µια 

προσπάθεια πολιτικής ζύµωσης µε στόχο την περαιτέρω πολιτικοποίηση των κινητοποιήσεων του 

κλάδου, σε ταξική βάση. Επειδή δε δίνονται σχετικές πληροφορίες για το περιεχόµενο της οµιλίας του 

Εβραίου, µόνο εικασίες µπορούν να γίνουν για την άσκηση κριτικής προς τα γκαρσόνια και την 

απεργία τους της 28ης Αυγούστου. Είναι δηλαδή πιθανό η οµιλία που επιχειρήθηκε να στηλίτευε την 

εθνικιστικού χαρακτήρα κινητοποίηση και να παρότρυνε σε άλλη, χωρίς τους καταστηµατάρχες και µε 

διαφορετικά αιτήµατα. Άλλη εικασία είναι ότι ο Εβραίος µιλούσε για τις επικείµενες δηµοτικές 

εκλογές. Οι συγκεκριµένες πηγές δε διαψεύδουν, αλλά ούτε κι επαληθεύουν αυτές τις υποθέσεις. Ούτε 

τα δηµοσιεύµατα, ούτε ο Μπεναρόγια αναφέρονται στο περιεχόµενο της οµιλίας του Εβραίου.  

Σχετικά µε τις ελληνοβουλγαρικές αντεγκλήσεις 

Οι ελληνοβουλγαρικές αντεγκλήσεις που αναφέρει ο Μπεναρόγια ότι συνέβησαν στη διάρκεια 

της απεργίας αποτελούν ένα απ� τα ενδιαφέροντα στοιχεία της ανασύστασης του γεγονότος. Μια 

πρώτη θεώρηση θα το συσχέτιζε µε τον ελληνικό εθνικισµό και µόνο καθώς επίσης και µε φαινόµενα 

ξενοφοβίας και ρατσισµού. Το γεγονός, όµως, επιδέχεται κι άλλες ερµηνείες.  

Η ερµηνεία της ξενοφοβίας  δεν ταιριάζει στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αφενός δεν έχουµε 

συνάντηση δύο ξένων µεταξύ τους πολιτισµών κι αφετέρου συντρέχουν άλλοι λόγοι, αµιγώς πολιτικοί 

για την ένταση µεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού στοιχείου. Οι ελληνόφωνοι και οι 

βουλγαρόφωνοι πληθυσµοί της Μακεδονίας ζούσαν ως υπήκοοι της ίδιας ανώτατης αρχής, που 

σηµαίνει ότι υπόκεινταν στις ίδιες δυσκολίες. Πολιτισµικά έρχονταν σε επαφή µέσω των συντεχνιών 

όπου εντάσσονταν, µε τη µετακίνηση για επαγγελµατικούς λόγους από τόπο σε τόπο (π.χ. χτίστες), 

µέσω της διακίνησης προϊόντων στις βαλκανικές αγορές (παζάρια και πανηγύρια), αλλά και λόγω της 

ορθόδοξης εκκλησίας, που παρά το ρήγµα µεταξύ πατριαρχικών και εξαρχικών συνέχισε να είναι το 

κοινό στοιχείο της λαϊκής βάσης των δύο εθνοτήτων. 

Σχετικά µε το ρατσισµό, αυτό που θα µπορούσε να ειπωθεί είναι ότι αφορούσε πιθανότατα την 

πλειοψηφία των Θεσσαλονικέων. Οι κάτοικοι µιας πόλης µε �ένδοξη� ιστορία και µε ενδιαφέρον 

παρόν (πολιτικές εξελίξεις, οικονοµική κίνηση) αναπτύσσουν µια αστική νοοτροπία υπεροχής απέναντι 

σε αγροτικούς, ή απλώς αλλοδαπούς  πληθυσµούς. ∆εν πρόκειται για φυλετικό ρατσισµό, αλλά για µια 

µορφή κοινωνικού ρατσισµού που προκύπτει απ� τη συνάντηση του αστικού στοιχείου µε το αγροτικό. 

Τέτοιες νοοτροπίες συχνά επηρεάζουν και τα κατώτερα οικονοµικά στρώµατα. Στο κλίµα της εποχής 

µε την ανάπτυξη των εθνικισµών η τάση αυτή του αστικού εθνικισµού δε θ� άφηνε απ� έξω τους 

σερβιτόρους. 

Οι πολιτικοί λόγοι που διαφοροποιούν την κατάσταση στις αρχές του 20ου αι., είναι ο 

µακεδονικός αγώνας, η επαναφορά του Συντάγµατος απ� τους Νεότουρκους και το απεργιακό κύµα 

του 1908. Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας πάνω στη Μακεδονία και ο 

ανταρτοπόλεµος που έχει ξεσπάσει, έφεραν αντιµέτωπους τους λαούς της περιοχής και δηµιούργησαν 

µίσος και εχθρότητα µεταξύ τους. Καθώς είχε προηγηθεί το σχίσµα της βουλγαρικής εξαρχίας από το 
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οικουµενικό πατριαρχείο, η εχθρότητα που αναπτύχθηκε µε αφορµή τη Μακεδονία, ήταν πολύ πιο 

έντονη µεταξύ του ελληνόφωνου και του βουλγαρόφωνου πληθυσµού της Μακεδονίας.    

Ο µακεδονικός αγώνας και  το κλίµα των αλλαγών και της αβεβαιότητας  προκάλεσαν ένα 

µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα ήδη από τα µέσα του 19ου αι. Το µεταναστευτικό ρεύµα κινούνταν και 

προς το εξωτερικό, αλλά και προς τα µεγάλα αστικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας38. Έτσι 

πολλοί αγροτικοί πληθυσµοί κατευθύνονταν στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Η υπόθεση 

που γίνεται εδώ σχετίζεται µε το ρόλο των βουλγαρόφωνων πληθυσµών στις κινητοποιήσεις του 1908. 

Ως µετανάστες, προσωρινοί ή µη, αποτελούσαν φτηνό εργατικό δυναµικό κι είναι πιθανό να 

χρησιµοποιήθηκαν συχνά ως απεργοσπάστες39 . Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός της 

επικράτησης του ελληνικού στοιχείου στον τοµέα του επισιτισµού, αιτιολογεί τις ελληνοβουλγαρικές 

αντεγκλήσεις.  

Η ταξική συνειδητοποίηση του προλεταριάτου της Θεσσαλονίκης µπλεκόταν συχνά µε το 

εθνικό ζήτηµα και µε αισθήµατα πατριωτισµού. Γινόταν έτσι προβληµατική η εκδήλωση διεθνιστικής 

αλληλεγγύης. Το γεγονός της ύπαρξης τόσο του  βουλγαρικού όσο και του ελληνικού κράτους 

καθιστούσαν πιο πιθανή την προσάρτηση της Μακεδονίας σ� ένα απ� τα δύο ή το διαµελισµό της, παρά 

την ίδρυση της Βαλκανικής Οµοσπονδίας.  

Τίθεται, λοιπόν, το ζήτηµα της περιφρούρησης µιας απεργίας η οποία πραγµατοποιείται από 

έναν κλάδο στον οποίο υπερισχύει αριθµητικά µια εθνική οµάδα, η ελληνική. Με δεδοµένες τις 

δύσκολες εργασιακές συνθήκες, το βίαιο χαρακτήρα της συγκυρίας και την κοινωνική αντιµετώπιση 

του κλάδου, η έλλειψη ψυχραιµίας κι οι µειωµένες λογικές διεργασίες πολιτικής υφής, ήταν µάλλον 

αναµενόµενες. Οι εκφάνσεις των γεγονότων κάλυπταν τις αιτίες τους.    

Η σιωπή σε µερίδα του τύπου 

Αναφέρθηκε ότι η είδηση για απεργία των σερβιτόρων υπάρχει στην  τουρκική εφηµερίδα 

"Sabah" και τη βουλγαρική "Konstitutsiona Zaria"  µε έµφαση στον αντιβουλγαρικό χαρακτήρα της 

κινητοποίησης. Υπενθυµίζεται ότι οι παρακάτω υποθέσεις είναι βασισµένες µόνο σε µερίδα του 

αθηναϊκού τύπου, του σµυρναϊκού, και του τουρκικού της Κωνσταντινούπολης.   

Στις  αθηναϊκές εφηµερίδες �Αθήναι�, �Ακρόπολις� και �Εµπρός� και στη σµυρναϊκή 

�Αµάλθεια� υπάρχει αναφορά, σύντοµη στις τρεις πρώτες, εκτενέστερη στην τέταρτη, σε επεισόδιο 

µεταξύ Ελλήνων και Εβραίων που συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτή είναι και η µόνη είδηση στα 

φύλλα του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου του 1908 σχετική µε σερβιτόρους.  

                                                           
38 �Every year, thousands of migrant workers, especially from the mountainous regions of western 
Macedonia, left for Istanboul, western Anatolia, Egypt and the neighbouring Balkan countries, Bulgaria 
and Romania, to return to their villages at the end of the season in late autumn. Emigration for much 
longer periods, primarily to North America, was not negligible either�, Tuncay - Zurcher, �Socialism 
and Nationalism...�, p.31. 
 
39 Βλ. Α.Μπεναρόγια, ό.π., σελ.53, 84 κ.α. 
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Η σιωπή αυτή σε εφηµερίδες µε ευρεία κυκλοφορία προκαλεί εντύπωση για δύο λόγους. 

Πρώτον γιατί υπάρχουν δηµοσιεύµατα για τις εργατικές κινητοποιήσεις σε καθηµερινή βάση· δεύτερον 

γιατί, αν η συγκεκριµένη απεργία σχετιζόταν µε το µακεδονικό ζήτηµα και µόνο, θα ήταν φυσικό να 

υπάρχει εκτενής αναφορά σ� αυτήν και µάλιστα µε θετική αντιµετώπιση. Η σιωπή αυτή µπορεί ν� 

αποδοθεί σε τέσσερις πιθανές αιτίες.  

Μια πρώτη εξήγηση σχετίζεται µε το ποσοστό επιτυχίας της απεργίας. Είναι σίγουρο ότι 

απέργησαν οι εργαζόµενοι της µπυραρίας �Όλυµπος�, που ήταν 120 άτοµα40. Είναι σίγουρο ότι 

απέργησαν και διαδήλωσαν µαζικά οι εργαζόµενοι στα καφενεία,  τα εστιατόρια και τα καζίνο. Γίνεται 

επίσης αντιληπτό ότι υπήρξαν σκέψεις και διεργασίες για απεργία στο καφενείο �Σύνταγµα� της 

πλατείας Ελευθερίας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι έκλεισαν όλα τα καφενεία τη µέρα της απεργίας.  

Λόγω της εµπλοκής στην κινητοποίηση και των καταστηµαταρχών41 έκλεισαν οπωσδήποτε τα 

καφενεία, εστιατόρια και καζίνο ελληνικής ιδιοκτησίας, αλλά πιθανόν να µην έκλεισαν τα υπόλοιπα, µε 

χρήση απεργοσπαστών. Επίσης είναι πιθανό να µην έκλεισαν τα µικρότερα τέτοια καταστήµατα, καθώς 

υπήρχε η δυνατότητα να κρατηθούν ανοιχτά από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους ή και από µέλη της 

οικογένειάς τους. Κατά συνέπεια,  έγινε αισθητή η παρουσία των σερβιτόρων στην πόλη λόγω της 

µεγάλης µετά µουσικής διαδήλωσής τους, αλλά εφόσον υπήρχε δυνατότητα για τους ανταποκριτές των 

εφηµερίδων να �πιουν τον καφέ τους�, δε θεωρήθηκε το γεγονός αξιοµνηµόνευτο.  

Η εξήγηση αυτή δεν είναι αφελής, πρώτον γιατί είναι συνήθης τακτική να θεωρείται 

επιτυχηµένη µια απεργία όταν έχει  περίπου 100% επιτυχία, δεύτερον γιατί οι σερβιτόροι δεν έχαιραν 

της ίδιας εκτίµησης µε τους εργαζόµενους στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας, οπότε δεν τους 

δόθηκε η αντίστοιχη προσοχή. Τρίτος λόγος είναι η έλλειψη βίας στην απεργία. Μεταφέρεται αµέσως η 

είδηση για τα επεισόδια στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά όχι αυτή της απεργίας.   

Μια άλλη εξήγηση για τη  σιωπή του τύπου είναι η έλλειψη επαφής του σωµατείου µε αυτόν. Η 

πιθανή αυτή έλλειψη σχετίζεται τόσο µε οργανωτικά προβλήµατά της όσο και µε τα εξοντωτικά 

ωράρια των σερβιτόρων. Ο χρόνος, δηλαδή, που χρειάστηκε για να οργανωθεί και να πετύχει η απεργία 

και η διαδήλωση είναι πιθανό να εξαντλήθηκε στην επικοινωνία µεταξύ των συναδέλφων κυρίως και 

λιγότερο ή και καθόλου στις επαφές µε τον τύπο και τη δηµοσιοποίηση του γεγονότος. Θα λέγαµε 

µάλιστα ότι προκειµένου να πετύχει η απεργία, ήταν απαραίτητη η µη γνωστοποίησή της από πριν.     

Η λογικότερη, ωστόσο, ερµηνεία είναι αυτή που σχετίζεται µε το χρόνο της απεργίας. Στις 

αρχές του Σεπτέµβρη που συνέβη, το απεργιακό κύµα του 1908 στη Θεσσαλονίκη τελείωνε. Εκτός 

αυτού το τουρκο-βουλγαρικό διπλωµατικό επεισόδιο Γκέσωφ, που συνέπεσε χρονικά, έριξε το βάρος 

της ειδησεογραφίας στις σχέσεις των δύο κρατών και στην πιθανή απειλή πολέµου, παραµερίζοντας τα 

κινηµατικά θέµατα.  

                                                           
40 Βλ.Η.Onur, ό.π.,  σελ.283. 
 
41 Βλ. παράρτηµα, προξενική επιστολή, Konstitutziona Zaria. Επίσης Κ.Τοµανάς �Το χρονικό της 
Θεσσαλονίκης  1875 - 1920�, Νησίδες, 1995, σελ. 150. 
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Χαρακτηριστικό γι� αυτή την ερµηνεία είναι το παράδειγµα της �Ακρόπολης�, στην οποία από 

τη στιγµή που συµβαίνει το επεισόδιο Γκέσωφ µειώνονται δραµατικά τα νέα για εργατικά, 

συνδικαλιστικά και κινηµατικά ζητήµατα, ενώ προηγουµένως δηµοσιευόταν ακόµη και η ίδρυση 

κάποιου σωµατείου.  

Το επεισόδιο ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου 1908, όταν ο Τεφήκ πασάς, υπουργός εξωτερικών 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, παρέθεσε επίσηµο γεύµα στο διπλωµατικό σώµα στο οποίο, όµως, 

δεν κάλεσε τον Γκέσωφ42 , εκπρόσωπο του βουλγαρικού πριγκηπάτου. ∆ε γίνεται σαφές από τα 

δηµοσιεύµατα αν η παράλειψη αυτή ήταν σκόπιµη, ωστόσο τηλεγραφήθηκε αµέσως στη Σόφια και 

προκάλεσε δυσαρέσκεια. Ο Γκέσωφ, µάλιστα, έφυγε αυθηµερόν από την Κωνσταντινούπολη για τη 

Σόφια. Η διπλωµατική κρίση λήγει στις 13 Σεπτεµβρίου µε υποχώρηση των Οθωµανών. Εν τω µεταξύ, 

έχει απειληθεί πόλεµος, έχει συγκεντρωθεί στρατός στα σύνορα και ο Γκέσωφ έχει αντικατασταθεί από 

το Νάτσεβιτς. Παράλληλα, οι Νεότουρκοι βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις µε την Εσωτερική 

Μακεδονική Οργάνωση για την έκβαση των οποίων υπάρχουν αµφιβολίες, σύµφωνα µε δηµοσίευµα 

του �Νέου Άστεως�.   

Αναφορικά µε το επεισόδιο Γκέσωφ, θα µπορούσαν να γίνουν πολλές υποθέσεις, το σίγουρο 

πάντως είναι ότι έδωσε το έρεισµα στον αστικό τύπο για την αποσιώπηση των εργατικών αγώνων. 

Πολύ περισσότερο από τον τύπο επηρέασε, ίσως,  την έκβαση της απεργίας των  υπαλλήλων των 

Ανατολικών Σιδηροδρόµων δίνοντας το πρόσχηµα για τη βίαιη καταστολή της και την απέλαση των 

Βούλγαρων απεργών.   

 

4ο κεφάλαιο 

Η παρακαταθήκη της απεργίας 

Η επιτυχία µιας αγωνιστικής κινητοποίησης υπολογίζεται σε τρία επίπεδα: το άµεσο, της νίκης ή 

της ήττας µε βάση τη διεκδίκηση των συγκεκριµένων κάθε φορά αιτηµάτων· το ποσοτικό και ποιοτικό, 

που αφορά στη µαζικότητα της κινητοποίησης και την επικοινωνία και οριζόντια δικτύωση του 

υποκειµένου που κινητοποιείται· το έµµεσο και µακροπρόθεσµο, αυτό της πολιτικοποίησης  των 

ανθρώπων που συµµετέχουν  και της διατήρησης ή µη της αγωνιστικότητας και της πολιτικοποίησης.  

 Το πρώτο επίπεδο, το άµεσο, δεν µπορεί ν� απαντηθεί εδώ εµπεριστατωµένα, καθώς δεν 

υπάρχουν τα εργασιακά αιτήµατα της απεργίας, ούτε η στάση της εργοδοσίας απέναντί τους. Η µόνη 

σχετική πληροφορία αφορά στους εργαζόµενους της µπυραρίας �Όλυµπος�. Αυτοί πέτυχαν µετά την 

απεργία την άνοδο του βδοµαδιάτικου των ανειδίκευτων στα 12 πιάστρα από 8 που ήταν πριν43. Η 

                                                           
42 Πρόκειται για τον Ιβάν Στεφάνωφ Γκέσωφ, πρώτο ξάδερφο του πρωθυπουργού (1911-13) Ιβάν 
Εφστράτιεφ Γκέσωφ. Υπήρξε διπλωµατικός απεσταλµένος της Βουλγαρίας στην Κωνσταντινούπολη 
για τα χρόνια 1901-3, 1906-9, 1914-19. 
 
43 Βλ.D.Quataert �Workers and the Working class in the Ottoman Empire and the Turkish republic�, 
Tauris Academic Press, 1995, σελ. 72. 
Το πιάστρο ή η πιάστρα ήταν ασηµένιο νόµισµα που ισοδυναµούσε µε το γρόσι, το οποίο κατά καιρούς 
και κατά περιοχές απαντάται µε τις ονοµασίες ασλάνι, ασλάνι γρόσι, gurus, πιάστρο (-α), riyal, ρεάλι 
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γνώση µας  για την αύξηση των τεσσάρων πιάστρων  περιορίζεται στους εργαζόµενους του 

συγκεκριµένου ζυθοποιείου και ζυθοπωλείου και δύσκολα µπορούµε να το γενικεύσουµε και για τα 

υπόλοιπα. Αυτό που είναι περισσότερο θεµιτό, είναι να υποθέσουµε ότι επειδή τα µισθολογικά 

αιτήµατα των περισσότερων κινητοποιήσεων της περιόδου γίνονταν αποδεκτά, δεν είναι απίθανο να 

συνέβη το ίδιο και µε τα αιτήµατα των γκαρσονιών. 

Ας επιχειρηθεί µια υπόθεση σχετικά µε αυτό ακριβώς το ζήτηµα, των αιτηµάτων. Η εφηµερίδα 

Konstitutziona Zaria και οι συγγραφείς Μπεναρόγια και Karakisla εστιάζουν στον αντιβουλγαρικό κι 

εθνικιστικό χαρακτήρα της κινητοποίησης. Θα λέγαµε ότι είναι µάλλον απίθανο να κατέβηκαν στο 

δρόµο τα γκαρσόνια µόνο γι� αυτό το λόγο. Οι εθνικοί λόγοι ήταν το κοινό σηµείο µεταξύ υπαλλήλων 

και καταστηµαταρχών στο κλείσιµο των καφενείων και συναφών καταστηµάτων στις 28 Αυγούστου. 

Πιθανότατα η διάθεση των αφεντικών να κλείσουν τα µαγαζιά  τους σ� ένδειξη διαµαρτυρίας για τις 

επισκέψεις των Βούλγαρων στην πόλη, έδωσε την ευκαιρία στους εργαζόµενους να απεργήσουν χωρίς 

οικονοµικές και άλλες απώλειες. Αυτό δε µειώνει τη σηµασία της κινητοποίησής τους ούτε ακυρώνει 

τις πιθανότητες συνέχισης του αγώνα τους µε άλλη, περισσότερο ταξική χροιά. Με την υπόθεση αυτή 

συνάδει κι η περίπτωση των γκαρσονιών της Κωνσταντινούπολης καθώς κι αυτή των γκαρσονιών του 

ζυθοποιείου �Όλυµπος�, οι κινητοποιήσεις των οποίων είχαν, όπως είδαµε, εργασιακά αιτήµατα, η 

πρώτη σχετικά µε το ωράριο εργασίας κι η δεύτερη µε τις αµοιβές.  

Επειδή ο τύπος έχει καλύτερη σχέση µε το κεφάλαιο από ό,τι µε την εργατική τάξη, ήταν 

ευνόητο ότι προβλήθηκαν αυτοί ακριβώς οι λόγοι της κινητοποίησης που δεν έθιγαν την �εθνική 

οµοψυχία� της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.  

Ας σταθούµε και στις µη ελληνικής προέλευσης µαρτυρίες που εξετάστηκαν. ∆εν υπάρχουν 

σηµαντικοί λόγοι αµφιβολίας για την αρτιότητα της έρευνας και τη συνέπεια των συµπερασµάτων του 

Karakisla. Υπάρχει, όµως, πάντα το κενό που δηµιουργεί η έλλειψη του λόγου του ιστορικού 

υποκειµένου.  Η έλλειψη αυτή µπορεί να οφείλεται είτε στην καταστροφή των άµεσων γραπτών και 

οπτικών πηγών, είτε  στη σιωπή των ατόµων που απάρτιζαν το υποκείµενο, είτε στην αδυναµία 

προσέγγισης προφορικών µαρτυριών. 

Ο Μπερναρόγια, αφετέρου, µπορεί να µην ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το συγκεκριµένο κλάδο 

λόγω της αξιολόγησής του ως δευτερεύοντος. Ακόµη, εξαιτίας της δικής του ανεπτυγµένης θεωρητικής 

πολιτικοποίησης και του διεθνισµού του, µπορεί ν� αρκέστηκε στον καυτηριασµό των 

                                                                                                                                                                      
γρόσι, τάλιρο, τούρκικο. Ως γνωστό το γρόσι και ο παράς αποτελούσαν υποδιαιρέσεις του άσπρου 
(akçe) που ήταν το κύριο οθωµανικό νόµισµα. Το πιάστρο ήταν κοπής ισπανικής, Λιβόρνου, 
µεξικανικής, σικελικής, µε ευρεία χρήση στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και την Ανατολή γενικότερα, 
κυρίως στη διεξαγωγή του εµπορίου. Την εποχή που εξετάζουµε στις εµπορικές συναλλαγές 
κυκλοφορούν κι άλλα, ευρωπαϊκά, νοµίσµατα εκτός των επίσηµων οθωµανικών. Βλ.Ε.Λιάττα �Φλωρία 
δεκατέσσερα στέλνουν  γρόσια σαράντα τέσσερα. Η κυκλοφορία των νοµισµάτων στον ελληνικό χώρο 
15ος - 19ος αι.�, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1996, σελ.105,108,153,197,344. E.Eldem �A history of the 
Ottoman Bank�, Ottoman Bank Historical Research Center, 1999, σελ.201. B.Cvetkova �Η εξέλιξη του 
τουρκικού φεουδαλικού καθεστώτος από τα τέλη του ΙΣΤ΄ως τα µέσα του ΙΗ΄αι.�, σελ 92 και 
Σ.Ασδραχά �Αγορές και τιµή του σιταριού στην Ελλάδα το ΙΗ΄ αι., σελ.548, στο Σ.Ασδραχά �Η 
οικονοµική δοµή των βαλκανικών χωρών (ΙΕ΄-ΙΘ΄αι.), εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1979.   
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ελληνοβουλγαρικών αντεγκλήσεων  παραλείποντας περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριµένης απεργίας, 

λόγω της οµοιότητάς της µε άλλες, της έλλειψης διάρκειας και άλλων παραγόντων που σχετίζονται µε 

την κοινωνική αντιµετώπιση του επαγγέλµατος.       

Η Konstitutziona Zaria, τέλος, είχε προφανείς λόγους να εστιάσει στον αντιβουλγαρικό 

χαρακτήρα της απεργίας. Ως βουλγαρική εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης όφειλε να στηλιτεύσει τόσο τα 

εθνικιστικά αισθήµατα του ελληνικού προλεταριάτου της πόλης όσο και την επεκτατική πολιτική του 

ελληνικού κράτους, βασική αντίπαλο της αντίστοιχης βουλγαρικής. 

Αναφορικά µε το δεύτερο επίπεδο της κινητοποίησης, το ποσοτικό και ποιοτικό, πάλι 

κινούµαστε στο χώρο των υποθέσεων. Οπωσδήποτε οι σερβιτόροι έκαναν µια θεαµατική διαδήλωση 

µε τη συνοδεία µπάντας, κάτι που το συνήθιζαν τα σωµατεία εκείνη την εποχή. Ως έθιµο κρατούσε από 

την παρέλαση των συντεχνιών που γινόταν µια φορά το χρόνο στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.  

Ωστόσο δεν έχουµε τα αριθµητικά δεδοµένα που θα επέτρεπαν την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων. Επιπλέον, πρόκειται για εργαζόµενα άτοµα που όταν απουσιάζουν από το χώρο της 

εργασίας τους µπορούν να αντικατασταθούν από τους εργοδότες τους και τα µέλη της οικογένειας του 

εργοδότη, ειδικά σε µικρούς εργασιακούς χώρους. Μπορούν επίσης εύκολα να αντικατασταθούν από 

άτυπα εργαζόµενα άτοµα, καθώς το είδος της εργασίας τους δεν απαιτεί πολύ εξειδικευµένη γνώση. Η 

µαύρη εργασία είναι ένας ακόµη παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, µια και θολώνει ακόµη 

περισσότερο το τοπίο των ποσοτικών στοιχείων. Κι εφόσον µιλάµε για µια εποχή πολιτικών 

αναταραχών, εθνικών ανακατατάξεων και µετακινήσεων πληθυσµών, µπορεί να θεωρηθεί βέβαιη η 

ύπαρξη των άτυπα εργαζόµενων ατόµων.  

Σχετικά µε το ποιοτικό κριτήριο επιτυχίας της απεργίας, πάλι έµµεσα µπορούµε να εξάγουµε 

συµπεράσµατα. Η προφορική µαρτυρία του κ. Γιάννη Ταµτάκου πιστοποιεί τη µαχητικότητα και τον 

ικανοποιητικό βαθµό οργάνωσης του σωµατείου των σερβιτόρων στα χρόνια µετά την ένταξη της 

Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Ακόµη, η συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου πανελλαδικά και 

το δυναµικό σωµατείο τους στην Αθήνα, καθώς και το έντυπο �Άµυνα� που εξέδιδαν από το 1912 και 

µετά,  προδίδει την ύπαρξη µιας όχι ευκαταφρόνητης παράδοσης. 

Η παραπάνω προφορική µαρτυρία αναφέρει επίσης ότι µετά τις κινητοποιήσεις των σερβιτόρων 

στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη η µυστική αστυνοµία του Αµπντούλ Χαµίτ έβαλε 

πράκτορές της να δουλέψουν στα µεγάλα εστιατόρια προκειµένου να παρακολουθούνται οι 

συνδικαλιστές εργαζόµενοι εκεί. Η µαρτυρία συνάδει και µε πληροφορία που δόθηκε από τον κ. 

Βασίλη ∆ηµητριάδη σε πανεπιστηµιακή παράδοση. Το χαφιέδωµα των πολιτικών συλλογικοτήτων και 

των χώρων εργασίας είναι συνήθης πρακτική της εξουσίας διαχρονικά. Στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία η θεσµοθέτησή του έγινε επί Αµπντούλ Χαµίτ ΙΙ και παρά την κατάργηση του 

επαγγέλµατος από τους Νεότουρκους ο θεσµός εξακολούθησε ενταγµένος στην αστυνοµία. Ιστορικά 

οι χαφιέδες ήταν µυστικοί αστυνοµικοί στην υπηρεσία του κράτους. Στα καθήκοντά τους 
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περιλαµβανόταν και η παρακολούθηση της σοσιαλιστικής κίνησης44. Η τακτική αυτή πιθανότατα 

εφαρµόστηκε αφενός γιατί οι χώροι αυτοί συνέβαλλαν στην εικόνα της αυτοκρατορίας στο εξωτερικό, 

αφετέρου γιατί ο κλάδος, όπως αναφέρθηκε, ελληνοκρατούνταν κι η εποχή ήταν κρίσιµη για τις 

εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτηµα.  

Ένας άλλος λόγος  για τη σιωπή του τύπου είναι η ριζοσπαστικότητα του κλάδου. Κι αυτό το 

στοιχείο εκ των υστέρων µπορούµε να το συµπεράνουµε καθώς στο µεσοπόλεµο η πολιτική δράση των 

σερβιτόρων στρεφόταν κυρίως προς τον αναρχισµό. Σίγουρα αυτό δεν έγινε αίφνης, αλλά υπήρχαν οι 

βάσεις από πιο πριν. Άλλωστε στη Θεσσαλονίκη η παρουσία και η δράση αναρχικών οµάδων ήταν 

αισθητή ήδη από τις αρχές του αιώνα κι εδώ θα θυµίσουµε τους �βαρκάρηδες� και τις βοµβιστικές τους 

ενέργειες.  

Στις 28 Απριλίου 1903 τοποθετήθηκαν εκρηκτικοί µηχανισµοί στο ατµόπλοιο Guadalquivir, 

γαλλικών συµφερόντων, και στην ταχεία αµαξοστοιχία Αλεξανδρούπολης - Θεσσαλονίκης· στις 29 

στους κεντρικούς αγωγούς φωταερίου και νερού. Την ίδια µέρα εκρήγνυνται αυτοσχέδιες βόµβες στα 

καφενεία �Αλάµπρα� και �Ωραία Ελλάς�, ελληνικής ιδιοκτησίας. Στην ανατίναξη του πλοίου υπήρξαν 

τραυµατισµοί και σοβαρές υλικές ζηµιές. Στην �Αλάµπρα� σκοτώθηκε ο σερβιτόρος Νικόλαος Σιάτρας, 

25 χρόνων κι ένας συνάδελφός του τραυµατίστηκε. Στις 29 Απριλίου, επίσης, δέχτηκε επίθεση µε 

δυναµίτιδα η Οθωµανική Τράπεζα και η Στοά Λοµβάρδου µε στόχο την Τράπεζα Μυτιλήνης και το 

Οθωµανικό Ταχυδροµείο. Μαζί µε το κτίριο της Οθωµανικής Τράπεζας καταρρέει κι αυτό της 

Γερµανικής Λέσχης. Κι εδώ υπήρξαν θύµατα µεταξύ των οποίων κι ο Γερµανός πρόξενος. Οι επιθέσεις 

αυτές στόχευαν να πλήξουν το ελληνικό κι ευρωπαϊκό κεφάλαιο και τις οθωµανικές αρχές κι επιθυµία 

των �βαρκάρηδων� ήταν να συνδυαστεί η αναταραχή µε την επικείµενη εξέγερση του Ίλιντεν στις 2 

Αυγούστου/ 20 Ιουλίου 190345. Παρά την κυρίως βουλγαρική σύνθεση της συγκεκριµένης οµάδας, η 

προπαγάνδα τους βρήκε ευρύτερη απήχηση.  

Ακόµη, όµως, κι αν θεωρηθεί ότι οι �βαρκάρηδες� κι οι µέθοδοί τους δεν κέρδισαν την εκτίµηση 

πολύ κόσµου, αναρχικές ή αναρχίζουσες αντιλήψεις ήταν διαδεδοµένες στα Βαλκάνια πριν απ� αυτούς 

και συνέχισαν να είναι και µετά. Το 1921, ο Θεσσαλονικιός συνδικαλιστής σερβιτόρος Σ. Αρβανιτάκης 

έκαψε το κοµµατικό του βιβλιάριο, ήταν µέλος του Σ.Ε.Κ.Ε., µετέπειτα Κ.Κ.Ε., σε ένδειξη 

αλληλεγγύης και διαµαρτυρίας για τη σφαγή της Κρονστάνδης. Παραµένει ερώτηµα αν ο ίδιος δούλευε 

ως σερβιτόρος το 1908, ωστόσο η πράξη του είναι ενδεικτική για την πορεία της πολιτικοποίησης και 

της αµεσότητας του συγκεκριµένου κλάδου.  

Πολύ πιο δύσκολη από την ανεύρεση υλικών υπολειµµάτων των  πηγών της εποχής είναι η 

αποκατάσταση του δικτύου επικοινωνίας των ανθρώπων. Επιστολές που να  αναφέρονται στη 

συνδικαλιστική δραστηριότητα των ατόµων µπορεί να βρίσκονται σε ιδιωτικά αρχεία, αν υπάρχουν. Σε 

µια εποχή πολιτικών ανακατατάξεων και γρήγορων εξελίξεων, οι άνθρωποι που δρούσαν συζητούσαν 

                                                           
44 Α.∆άγκας, �Ο χαφιές. Το κράτος κατά του κοµµουνισµού. Συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 1927�, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995, σελ.40. 
 
45 Βλ.Γ.Μέγα, �Οι �βαρκάρηδες� της Θεσσαλονίκης. Η αναρχική βουλγαρική οµάδα και οι βοµβιστικές 
ενέργειες του 1903�, Τροχαλία, Αθήνα, 1994, σελ.77-114. 
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για τη δράση τους µε όσους συµµετείχαν ή εµπλέκονταν σ� αυτήν και σε πολύ έµπιστα και προσφιλή 

τους πρόσωπα. Οι επίσηµοι φορείς του συνδικαλισµού, πάλι, πιθανότατα ενηµέρωναν για τα 

τεκταινόµενα τα επίσηµα όργανα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η επικοινωνία αυτή γινόταν µε 

πολιτική ορολογία και τις απαραίτητες προφυλάξεις, λόγω της ύπαρξης των µυστικών υπηρεσιών, που 

στόχο τους δεν είχαν µόνο τους εθνικούς εχθρούς των κρατών, αλλά και τον ταξικό, την εργατική τάξη. 

Η πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση που προκύπτει από αυτήν την έρευνα σχετίζεται µε τη σύνδεση 

των κινητοποιήσεων των σερβιτόρων της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης µε τη δράση που 

βλέπουµε να έχει ο ίδιος κλάδος στη µετά τους βαλκανικούς πολέµους Ελλάδα. Μια τέτοια υπόθεση θα 

αφορούσε στην παρουσία ή µη των ίδιων ατόµων στο επάγγελµα, τη συνδικαλιστική τους δράση, 

ατοµικά και συλλογικά, την αντιµετώπισή τους ως αγωνιστών στο ελληνικό κράτος, µετά την ένταξη 

της Θεσσαλονίκης σ� αυτό και τέλος τις πολιτικές σχέσεις τους µε τους συναδέλφους τους σε άλλες 

ελληνικές και βαλκανικές πόλεις 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα: Αποσπάσµατα από τις πηγές 

 

1. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

Ακρόπολις , Τετάρτη 20 Αυγούστου  

∆ιά της µεθόδου του σοσιαλισµού 

Θεσσαλονίκη 17 Αυγούστου 

Οι ενταύθα κοµιτατζήδες Βούλγαροι προσεκάλεσαν δι� εντύπων αγγελιών, αίτινες διενεµήθησαν εις 

όλα τα καφενεία της πόλεώς µας, γεγραµµένων δε εις διαφόρους γλώσσας, τας εργατικάς τάξεις χθές 

την εσπέραν εις το µέγα Ζυθοπωλείον �Ολύµπια� όπως συσκεφθούν περί σπουδαιοτάτων δήθεν 

πραγµάτων αφορώντων την τύχην των εργατών. 

Κατά την ανωτέρω συνέλευσιν ωµίλησαν πολλοί κοµιτατζήδες αναπτύξαντες τα αγαθά της 

κοινοκτηµοσύνης συστήσαντες εν τέλει εις τους εργάτας ότι πρέπει να θεωρούν τους πλούσιους και 

τους εργοστασιάρχας ως εχθρούς των και να διακόψουν πάσαν σχέσιν µετ� αυτών.  

∆ιά των µέσων τούτων επιζητούν να επιφέρουν  αναρχίαν ενταύθα, τις οίδε υπό ποίων καταχθονίων 

σκέψεων κινούµενοι.  
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Το παράδοξον όµως είνε ότι οι Νεότουρκοι παρ� όλα ταύτα όχι µόνον αφίνουν ανενοχλήτους τους 

κοµιτατζήδες αλλά και υποστηρίζουσι αυτούς δι� όλων των δυνατών µέσων. Τι συµβαίνει; Φοβούνται 

τους Βούλγαρους; 

[σελ. 3] 

 

Ακρόπολις, Σάββατο 23 Αυγούστου 1908 

Η Θεσσαλονίκη επληµµύρισε από Βουλγάρους 

Θεσσαλονίκη 20 Αυγούστου 

Πληροφορούµαι θετικώς ότι καθ� εκάστην  έσπερνα αφικνούνται σιδηροδροµικώς (...) άνω των 25 

Βουλγάρων αξιωµατικών ενδεδυµένων πολιτικά, καθώς και αρχηγοί διαφόρων συµµοριών και λοιπά 

κακοποιά στοιχεία (...) Κατά θετικήν στατιστικήν ήλθον ενταύθα από της ανακηρύξεως του 

Συντάγµατος µέχρι σήµερον άνω των 4.000 τοιαύτοι κακούργοι.  

[σελ. 2] 

Απεργίαι επί απεργιών 

Θεσσαλονίκη 20 Αυγούστου 

Καθηµερινώς έχοµεν και νέας απεργίας. Ούτω την παρελθούσαν ∆ευτέραν απήργησαν οι εργάται και 

αι εργάτιδες των εµπορικών καπνεργοστασίων οίτινες εν µεγάλη διαδηλώση περιήλθον τας διαφόρους 

οδούς της πόλεώς µας προξενούντες δαιµονιώδη θόρυβον. Την ίδιαν ηµέραν απήργησαν και οι εργάται 

των διαφόρων ζαχαροπλαστείων, προβάντες µάλιστα εις κακοποίησιν των προϊσταµένων των, χωρίς η 

αστυνοµία να λάβη πρόνοιαν τινά προς περιστολήν των εκτρόπων τούτων σκηνών. Επίσης εκήρυξαν 

απεργίαν οι αχθοφόροι των δερµατεµπορικών καταστηµάτων. Ούτω ασφαλώς βαδίζοµεν, κατόπιν 

µάλιστα των ωραίων διδαγµάτων του φίλου των Νεοτούρκων ∆εληράδεφ και των λοιπών εκ Σόφιας 

κοµιτατζήδων, προς την αναρχίαν. 

[σελ. 4] 

 

Ακρόπολις, ∆ευτέρα 25 Αυγούστου 1908 

Αιµατηραί συµπλοκαί Ελλήνων και Βουλγάρων. Αι απεργίαι εις την Θεσσαλονίκην. 

Θεσσαλονίκη 22 Αυγούστου 

Αι απεργίαι περί των οποίων σας έγραφον εν τη προηγουµένη µου ανταποκρίσει, όχι µόνον 

εξακολουθούν αλλά λαµβάνουν διαστάσεις αρκετά σοβαράς  ούτως ώστε να επίκειται διατάραξις της 

δηµοσίας τάξεως. 

Σήµερον απήργησαν όλοι οι υπάλληλοι των αρτοποιείων οίτινες περιέρχονται τας οδούς εν σώµατι 

ζητωκραυγάζοντες υπέρ του Συντάγµατος και του Εµβέρ βέη. Ο Αδήλ βέης προσπαθεί να συµβιβάσει 

αυτούς µετά των κυρίων των. Εν περιπτώσει αποτυχίας του τοιούτου γίνεται διάσκεψις όπως 

µεταχειρισθούν  τους στρατιώτας διά την εργασίαν ταύτην.  

Επίσης πρωίαν της σήµερον απήργησαν οι εργάται των τράµ, πάσα δε συγκοινωνία εν τη πόλει µας 

διεκόπη. Οι απεργοί κρατούντες σηµαίας Ελληνικάς και Τουρκικάς διέρχονται τας οδούς  

προηγουµένης της µουσικής διηνεκώς ζητωκραυγάζοντες και χορεύοντες. 

[σελ. 3]   
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2. ΑΘΗΝΑΙ 

Αθήναι, Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 1908 

Αι χθεσιναί διαδόσεις - Η Θεσσαλονίκη ανάστατος- Ο πανικός των Ελλήνων- Φόβοι και συλλήψεις. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Περίεργαι διαδόσεις εκυκλοφόρησαν χθες την εσπέραν (...) επί των οποίων ουδεµίαν επίσηµον 

πληροφορίαν ηδυνήθηµεν να λάβωµεν (...) Τας διαδόσεις ταύτας αναγράφοµεν µετά πάσης 

επιφυλάξεως. Η αγόρευσις ενός Εβραίου. Κατά ταύτας η Θεσσαλονίκη ολόκληρος διατελεί ανάστατος, 

το δε ελληνικόν στοιχείον ευρίσκεται εν ερεθισµώ συνεπεία βιαίας συµπεριφοράς, ην επέδειξεν ο 

τουρκικός στρατός προκειµένου περί µικρού τινός επεισοδίου.  

Ενώ δηλαδή η µεγάλη πλατεία της Θεσσαλονίκης, η εσχάτως µετονοµασθείσα σε πλατεία Ελευθερίας, 

ήτο πλήρης κόσµου και µάλιστα ελληνικών οικογενειών, εις Εβραίος ανελθών επί προχείρου βήµατος 

ηθέλησε ν� αγορεύση. Το πλήθος ειρωνεύθη τον Εβραίον τούτον, άγνωστος δε τις ωθήσας αυτόν τον 

ανέτρεψεν. 

Το ασήµαντον όµως τούτο επεισόδιον παρεξήγησε Νεότουρκος τις αξιωµατικός, όστις παρενέτυχεν 

εκεί, αµέσως δ� εξιφούλκησε και επετέθη κατά των Ελλήνων. 

Ο πανικός του πλήθους. (...)Η αστυνοµία και ο τουρκικός στρατός έλαβον το µέρος του Τούρκου 

αξιωµατικού προτείναντες δε τας λόγχας επετέθησαν κατά του πλήθους, όπερ καταληφθέν υπό πανικού 

έτρεχεν εδώ και εκεί. 

Μετ� ολίγον ο πανικός είχε διαδοθεί εις ολόκληρον την πόλιν, πολλοί δ� εφοβήθησαν µήπως 

ενεργηθώσι σφαγαί.  

Ο τουρκικός στρατός ένοπλος εξήλθεν εις τας οδούς, βία δε εισελθών εις το ελληνικόν ξενοδοχείον 

�Μητρόπολις� συνέτριψε και κατέστρεψε τα πάντα. Και συλλήψεις. Αλλ� αι διαδόσεις (...) ανέφερον δε 

και συλλήψεις ενεργηθείσας, ως την του διευθυντού του ελληνικού καταστήµατος �Κριστάλ� και του 

διευθυντού της ελληνικής εφηµερίδος �Φάρος της Θεσσαλονίκης�.  Επίσηµος σιγή. Είναι αληθές ότι ο 

γενικός γραµµατεύς κ. Πανάς (...) παρέµεινεν εν των υπουργείω και 20 λεπτά της ώρας υπέρ την 

κεκανονισµένην. Αλλ� ενώ διάφορα εκ Θεσσαλονίκης επίσηµα τηλεγραφήµατα ελήφθησαν χθες µέχρι 

της 8 µ.µ. ώρας ουδέν διελάµβανον περί των ανωτέρω σκηνών. 

[σελ. 2] 

 

 

 

 

Αθήναι, Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 1908 

Αι απεργίαι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ. Το κοµιτάτον Ένωσις και Πρόοδος παρεµβαίνει δραστηρίως 

εναντίον των απεργιών. Η απεργία του προσωπικού των σιδηροδρόµων έληξε. Βούλγαροι απεργοί. 

Αγγέλεται ότι 200 Βούλγαροι υπάλληλοι εις τους σιδηροδρόµους εργαζόµενοι απήργησαν. Οι απεργοί 

ούτοι θ� απελαθώσιν. Η απεργία εγενικεύθη. ∆ιακοπή της συγκοινωνίας. Συνεχίζεται η απεργία στους 

σιδηροδρόµους ενώ αναµενόταν να λήξη. 
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[σελ. 3] 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ασήµαντα γεγονότα. 

(...) Το υπερβολικώς παρασταθέν επεισόδιον είνε απλούστατον και τυχαίον, εδηµιουργήθη δ�εν τη 

πλατεία της Ελευθερίας εκ παρεξηγήσεως συνεπεία ανατροπής ενός µπουφέ Εβραϊκού καφενείου παρ� 

αγνώστου. 

Οι Εβραίοι απέδωκαν το συµβάν εις Έλληνας, ως εκ τούτου δ� επήλθε σύγχυσις και θόρυβος εν τω 

µέσω του οποίου δηµοσιογράφος Εβραίος επεχείρησε να οµιλήση κατά των Ελλήνων. Ο 

δηµοσιογράφος όµως κατεβιβάσθη από του προχείρου του βήµατος και εγιουχα?σθη. (τότε επενέβησαν 

οι Νεότουρκοι αξιωµατικοί κι έγινε η φασαρία). 

[σελ. 3] 

 

Αθήναι, Σάββατον 6 Σεπτεµβρίου 1908 

ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Φαντασιώδεις ανακρίβειαι. 

(...) Κατ� αυτάς (ενν. επίσηµες ειδήσεις) ουδεµία συµπλοκή έλαβε χώραν µεταξύ των Ελλήνων και 

Τούρκων. Ηπειλήθη µόνον σύγκρουσις κατόπιν απεργίας κηρυχθείσης, διότι εις των Ελλήνων 

ανέτρεψεν το πύραυνον Ιουδαίου τινός εξεπίτηδες τοποθετηµένον εις πρόχειρον καφενείον µεταξύ των 

ελληνικών τοιούτων. Η εκ του επεισοδίου προκληθείσα συνάθροισις διελύθη αµέσως. 

Άρσις των παρεξηγήσεων. Νεώτερον τηλεγράφηµα επισήµου πηγής αγγέλει ότι αι παρεξηγήσεις αι 

δηµιουργηθείσαι κατόπιν της απεργίας των υπηρετών των καφενείων µεταξύ των Ελλήνων και των 

Νεοτούρκων ήρθησαν.  

Κατόπιν εξηγήσεων, αίτινες εδόθησαν εκατέρωθεν επικρατεί πλήρης  αρµονία εις τας σχέσεις µεταξύ 

του ελληνικού και του τουρκικού στοιχείου της Θεσσαλονίκης. 

[σελ. 3] 

 

3.ΕΜΠΡΟΣ 

 

Εµπρός, Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 1908 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ - ΜΙΑ ΦΗΜΗ ΠΕΡΙ ΤΑΡΑΧΩΝ - ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ - ΤΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟΝ 

ΕΝΟΣ ΡΗΤΟΡΟΣ - ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 

Χθεσιναί πληροφορίαι εκ Θεσσαλονίκης ανήγγειλαν σοβαρόν επεισόδιον γενόµενον αυτόθι µεταξύ 

Ελλήνων και Νεοτούρκων, περί του οποίου όµως ουδεµία υπήρχεν επίσηµος πληροφορία. 

Εις την µετονοµασθείσαν εσχάτως πλατείαν Ελευθερίας επί τη ευκαιρία των εκλογών εις Εβραίος 

ανήλθεν επί καθίσµατος, όπως οµιλήση κατά των Ελλήνων, αλλ� εκ του συνωστισµού ανετράπη και το 

πάθηµα αυτού απεδόθη εις τους Έλληνας. 

Κατόπιν τούτου εις Νεότουρκος αξιωµατικός, κατά τας ιδίας διαδόσεις, νοµίσας ότι εγένετο επίθεσις 

κατά του ρήτορος, εξιφούλκησε και επετέθη εναντίον των Ελλήνων, τούτ� αυτό δε έπραξαν µετ� ολίγον 

και τα αστυνοµικά όργανα. 

Ο φόβος ταραχών τότε προεκάλεσεν ένοπλον έξοδον στρατιωτικού σώµατος, το οποίον κατέλαβε 

διάφορα κέντρα και προεκάλεσε πολλάς φήµας. ∆ιεδόθη µάλιστα ότι εις το ξενοδοχείον �Μητρόπολις� 
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κατέστρεψε διάφορα έπιπλα και ότι η αστυνοµία συνέλαβε τον ιδιοκτήτην του �Κριστάλ� και τον 

διευθυντήν του �Φάρου της Θεσσαλονίκης�. 

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 

(...)Εκ Θεσσαλονίκης είχοµεν άλλα τηλεγραφήµατα υπηρεσιακά, αλλά ουδαµού αναφέρονται ταραχαί. 

(...) Εξ όλων των ανωτέρω και εκ του ότι µέχρι της στιγµής δεν υπήρχεν ούτε εκ Βιέννης ούτε εκ 

Κωνσταντινουπόλεως, ούτε εκ Θεσσαλονίκης σχετικόν τηλεγράφηµα φαίνεται ότι πρόκειται περί 

ασηµάντου εντελώς επεισοδίου, ή απλώς περί φηµών. 

[σελ. 3] 

 

Εµπρός, Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 1908    

ΤΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ 

Αι δήθεν φοβεραί σκηναί της Θεσσαλονίκης αι οποίαι διελαλήθησαν ενταύθα διά παραρτηµάτων ως 

σφαγαί κλπ. ήσαν τόσον σηµαντικαί, ώστε καίτοι συνέβησαν κατά την παρελθούσαν Κυριακήν, εις το 

υπουργείον των Εξωτερικών ουδεµία περί αυτών είδησις ελήφθη µέχρι χθες παρά του εκεί Γενικού 

Προξένου κ. Παπαδιαµαντοπούλου. 

Εκ τυχαίας αφορµής προυκλήθη ταραχή εν τω κεντρικωτέρω µέρει της πόλεως και ηπειλήθη ρήξις 

µεταξύ Ελλήνων και Εβραίων, έγιναν δε και τινές συλλήψεις και ουδέν πλέον. Μεταξύ των 

συλληφθέντων ήτο και ο Έλλην δηµοσιογράφος κ. Γκαρµπολάς απολυθείς κατόπιν µετά των άλλων. 

Τηλεγραφήµατα προς Θεσσαλονικείς ενταύθα, ανησυχήσαντας διά τους οικείους των εκ της 

τερατώδους εξηγήσεως των γενοµένων και ζητήσαντες τηλεγραφικώς πληροφορίας εκ Θεσσαλονίκης, 

βεβαιούν ότι από της ηµέρας των σκηνών άκρα ησυχία επικρατεί εν τη πόλει.  

[σελ. 2] 

 

Εµπρός, Σάββατον 6 Σεπτεµβρίου 1908 

ΤΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 

Χθεσινόν τηλεγράφηµα εκ Θεσσαλονίκης ασφαλούς πηγής, αγγέλλει ότι ουδεµία συµπλοκή εγένετο εν 

τη πόλει ταύτη µεταξύ Ελλήνων και Οθωµανών κατά την παρελθούσαν Κυριακήν. Ηπειλήθη µόνον 

σύγκρουσις µεταξύ Ελλήνων τινών και Ιουδαίων, επειδή εις Έλλην ανέτρεψεν εκ τύχης το πύραυνον 

καφετζή Ιουδαίου τοποθετηµένον σκοπίµως µεταξύ Ελληνικών καφενείων. Η εκ του επεισοδίου 

τούτου προκληθείσα συνάθροισις διελύθη αµέσως υπό του στρατού. 

ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Νεώτερον δε όµοιον τηλεγράφηµα εκ Θεσσαλονίκης αγγέλλει ότι αι παραξηγήσεις αι δηµιουργηθείσαι 

µεταξύ Ελλήνων και Νεοτούρκων, ένεκα των γνωστών τελευταίων απεργιών των υπαλλήλων των 

ελληνικών καφενείων και ζυθοπωλείων ήρθησαν εντελώς. Προς τούτοις δε έληξαν εντελώς και αι 

ανωτέρω απεργίαι. Πλήρης δε αρµονία επικρατεί ήδη εις τας σχέσεις του ελληνικού και του Τουρκικού 

στοιχείου κατόπιν των δοθεισών εκατέρωθεν εξηγήσεων.  

[σελ. 3] 

 

Εµπρός, Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 1908 



 33

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Ο δήµαρχος της Θεσσαλονίκης Αδίλ βέη καλεί τους διευθυντές των εκεί ελληνικών εφηµερίδων. Ο κ. 

δήµαρχος υποδεχθείς ευγενέστατα (...) είπε: �Βλέπετε κύριοι ότι αι ηµέραι τας οποίας διερχόµεθα 

σήµερον δεν οµοιάζουσι καθόλου µε τας πρώτας ηµέρας της ανακηρύξεως του Συντάγµατος. ∆ιότι αι 

ηµέραι εκείναι διήρχοντο εν χαρά, ευθυµία και συµπνοία (...) Αναγνωρίζω την δύναµιν της 

δηµοσιογραφίας και φοβούµαι µη τα γραφόµενα των Ελληνικών εφηµερίδων υπερπηδήσωσι την 

µεθόριον και επηρεάσωσι τον τύπον της γείτονος Ελλάδος�. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΡΗΞΕΩΣ. �Το αίτιον της 

εξάψεως των πνευµάτων δέον να το αναζητήσετε (...) εις τα λίαν ερεθιστικά δηµοσιεύµατα της �Γενή 

Ασρ�· δεύτερον δε εις την συµπεριφοράν, ην επέδειξαν µερικοί κατά την απεργίαν των υπαλλήλων των 

καφενείων και ζυθοπωλείων, κηρύξαντες εν είδος οικονοµικού πολέµου κατά των ελληνικών 

καταστηµάτων (...). 

ΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

(...) Όσον αφορά το δεύτερον αίτιον του εξερεθισµού των πνευµάτων, την απεργίαν των υπαλλήλων 

των ελληνικών καταστηµάτων, δεν έπρεπε ν� ανυψωθή εις ζήτηµα περιωπής απλή απεργία των 

υπαλλήλων των καφενείων, απεργία η οποία άλλωστε συνέπιπτε και µε το αίσθηµά των. Η εκδήλωσις 

του αισθήµατος τούτου ήτο δικαία και φυσική, διότι ευθύς από της επιούσης της ανακηρύξεως του 

συντάγµατος δεν έπαυσαν οι Βούλγαροι επιβουλευόµενοι τα ελληνικά σχολεία και τας εκκλησίας και 

διαπράττοντες µύρια άλλα άτοπα�. 

[σελ. 3] 

 

3.ΑΜΑΛΘΕΙΑ 

 

Αµάλθεια, ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 1908  

ΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΗΝΑΙ - Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 

Περί των εν Θεσσαλονίκη σκηνών γράφουσι τα επόµενα: τα συµβάντα της εσπέρας της Κυριακής, 

εφαίνοντο ότι θα είχον σοβαρωτέρας συνεπείας διότι τα πνεύµατα ήσαν πολύ εξηρεθισµένα. Αλλά 

σωφρονέστεραι σκέψεις επικράτησαν κατόπιν µεταξύ των Νεοτούρκων, των Ελλήνων και των 

πρωτευόντων Εβραίων. Οι Εβραίοι, κυρίως οι πλούσιοι και οι έµποροι κατείδον καλώς ότι πάσα 

διάστασις αυτών προς το Ελληνικόν στοιχείον θ� απέβαινεν όχι εις καλόν. 

Πρέπει όµως να οµολογήσω ότι οι τα πρώτα φέροντες εκ των Εβραίων και οι µάλλον ανεπτυγµένοι εξ 

αυτών ευθύς εξ αρχής κατέκριναν την στάσιν του οµοφύλου των όχλου και πάντα τα δηµιουργηθέντα 

σκάνδαλα. Εκείνοι οι οποίοι κυρίως εξώθησαν τα πράγµατα µέχρι τοιούτου σηµείου ήσαν µερικοί 

συµφεροντολόγοι, επιδιώξαντες την ενίσχυσιν της προς τους Έλληνας εχθρικής στάσεως του όχλου µε 

τον υπολογισµόν ότι θα ωφελούντο εκ τούτου (...). Οι κατακρίναντες την στάσιν του όχλου ανήκον εις 

το κόµµα του Σαλέµ (...) Οι Νεότουρκοι εφαντάζοντο ότι οι Έλληνες θα επεδείκνυον και κατά την 

περίστασιν ταύτην την συνήθη µακροθυµίαν και υποµονητικότητά των και θα υπεχώρουν, ίνα µη 

δηµιουργήσουν ζητήµατα. Συνάµα οι Νεότουρκοι εξετίµησαν δεόντως το επιδειχθέν εκ µέρους των 

Ελλήνων σθένος και την σύσσωµον αυτών εξέγερσιν (...) και τους έκαµον αν σκεφθούν ότι κατ� 
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ουδένα λόγον συµφέρει η εις τοιαύτας περιστάσεις δηµιουργία δυσαρεσκειών µεταξύ αυτών και των 

Ελλήνων και διά τούτο απεδοκίµασαν την υπερβασίαν των µέτρων, την οποίαν µετήλθον τινές. 

[σελ. 3] 

 

4.ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ 

Νέον Άστυ, Κυριακή 31 Αυγούστου 1908 

Γεύµα εις τους εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτάς. Ο Βούλγαρος πράκτωρ δεν προσεκλήθη. 

[ανταπόκριση από Βερολίνο] 

(...)Σήµερον εδόθη υπό του επί των εξωτερικών υπουργού Τεφήκ πασά επίσηµον γεύµα προς τους 

αυτόθι πρεσβευτάς και τους λοιπούς διπλωµατικούς αντιπροσώπους επί τη αµφιετηρίδι της εις τον 

θρόνον αναρρήσεως του Σουλτάνου.  

Εις το γεύµα τούτο προσκληθέντες έλαβον µέρος άπαντες οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποι των ξένων 

Κρατών, πλην του διπλωµατικού πράκτορος της Βουλγαρίας κ. Γκέσωφ, µη προσκληθέντος. 

Η µη πρόσκλησις του κ. Γκέσωφ εις το εν λόγω επίσηµον γεύµα ετηλεγραφήθη αµέσως εις την 

Κυβέρνησιν της Σόφιας, προξενήσασα µεγίστην δυσαρέσκειαν.  

[σελ. 3] 

Τελευταία ώρα. Απειλαί της Βουλγαρικής οργανώσεως κατά του Νεοτουρκικού κοµιτάτου. Νέον 

κίνηµα εν Μακεδονία. 

Κατ� ειδήσεις εκ Σόφιας, µεταξύ της Εσωτερικής Μακεδονικής Οργανώσεως και του Νεοτουρκικού 

κοµιτάτου ήρξαντο διαπραγµατεύσεις, αι οποίαι όµως λίαν αµφίβολον είνε να καταλήξουν εις 

συνεννόησιν τινά.  

Το ζήτηµα είνε ότι το Νεοτουρκικόν Κοµιτάτον προτείνει την συγχώνευσιν όλων των οργανώσεων και 

την σύνταξιν κοινού προγράµµατος, πράγµα το οποίον αποκρούουν οι Βούλγαροι της Εσωτερικής 

Οργανώσεως.(...) 

Εξάλλου η �Βρέµε�, ήτις είνε και το επίσηµον όργανον της Εσωτερικής Οργανώσεως και της 

Οργανώσεως του Μάτωφ δηµοσιεύει επιστολήν εκ Θεσσαλονίκης, δι� ης η Εσωτερική Οργάνωσις 

διατυπώνει πικρά παράπονα και την αγανάκτησίν της δια τας ιδιαιτέρας περιποιήσεις, τας οποίας το 

Νεοτουρκικόν Κοµιτάτον επιδαψιλεύει εις την οργάνωσιν του Σαντάνσκυ(...) 

[σελ. 3] 

Νέον Άστυ, ∆ευτέρα 1 Σεπτεµβρίου 1908 

Τελευταία ώρα. Το τουρκοβουλγαρικόν επεισόδιον. Αι εξηγήσεις της Τουρκίας. 

Επίσηµα τηλεγραφήµατα (...) επιβεβαιούν την είδησιν περί διπλωµατικού επεισοδίου µεταξύ Τουρκίας 

και Βουλγαρίας ένεκα της µη προσκλήσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Βουλγάρου διπλωµατικού 

πράκτορος εις το γεύµα, το οποίον παρέθεσε προ τεσσάρων ηµερών ο επί των Εξωτερικών υπουργός 

Τεφήκ πασάς εις το διπλωµατικόν σώµα. 

Τα τηλεγραφήµατα προσθέτουν ότι η βουλγαρική κυβέρνησις διέταξε τον διπλωµατικόν πράκτορα κ. 

Γκέσωφ να αναχωρήση εκ Κωνσταντινουπόλεως και ότι ο κ. Γκέσωφ (...) εγκατέλειψε προχθές την 

οθωµανικήν πρωτεύουσαν και επέστρεψε εις Σόφιαν (...) 

[σελ. 3] 



 35

Νέον Άστυ, Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 1908 

Τι φρονούν οι διπλωµατικοί κύκλοι. Κωνσταντινούπολις 2 Σεπτεµβρίου (τηλεγράφηµα του ΑΠΕ) 

Οι διπλωµατικοί και πολιτικοί κύκλοι δείκνυνται απαισιόδοξοι σχετικώς µε το επεισόδιον του Γκέσωφ, 

εκφράζονται δε υποψίαι  µήπως ήτο προµελετηµένον υπό της Βουλγαρίας, σκοπούσης να προκηρύξη 

την ανεξαρτησίαν της. 

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ως γνωστόν δεν εδέχθη το έγγραφον του Γκέσωφ, διά του οποίου 

ειδοποιείτο περί της αναχωρήσεώς του και του διορισµού επιτετραµµένου, το µετεβίβασεν εις τον Μ. 

Βεζύρην, όστις διεχειρίζετο µέχρι τούδε τα βουλγαρικά ζητήµατα. 

[σελ. 3]  

  

4.Konstitutsiona Zaria - L� Aube Constitutionelle 

Konstitutsiona Zaria, 1 - 9 - 1908  

ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΥΦΗΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατ� εξοχήν βρίσκονταν υπό την επίδραση της µακαρίτισσας 

�Μεγάλης Ιδέας� της �Μεγάλης Ελλάδας�, ακόµη δεν µπορούν να προσαρµοστούν στην νέα πολιτική 

δοµή της πατρίδας µας, ακόµη δεν µπορούν να καταλάβουν ότι η αγάπη µεταξύ των εθνών και η 

αµοιβαία συνεννόηση είναι αυτό που θα φέρει την ευτυχία στους συµπατριώτες µας. Υπό την επίδραση 

της αιώνιας εθνικής έχθρας, οι Έλληνες στη Θεσσαλονίκη ξεχνούν ότι δεν είναι πατριωτικές οι 

δηµόσιες  διαµαρτυρίες τους για τον ερχοµό επισκεπτών από τη Βουλγαρία. Όλοι οι Έλληνες 

ξενοδόχοι, καφετζήδες, τα �σαλόνια για µπύρα� και οι �κήποι� και όλοι οι σερβιτόροι έχουν αφήσει τη 

δουλειά τους και το επάγγελµά τους αρνούµενοι να δεχθούν οποιονδήποτε στα καταστήµατά τους και 

αυτό το κάνουν από ηλίθιο σωβινισµό, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε όλες τις χώρες και σε όλους τους 

καιρούς. 

Τι το παράνοµο διαπράττουν οι Βούλγαροι του πριγκιπάτου µε το να έρχονται να χαιρετήσουν στο 

πρόσωπο της Θεσσαλονικιώτικης πολιτικής κοινωνίας την ελευθερία, την αδελφοσύνη, οι οποίες 

βασιλεύουν πλέον στην Αυτοκρατορία, οι οποίοι (Βούλγαροι) εκδηλώνουν τις ειλικρινείς τους 

επιθυµίες αυτή η αδελφοσύνη να εξέλθει των συνόρων της Αυτοκρατορίας, να συνδέσει την 

Αυτοκρατορία µε όλα τα βαλκανικά κρατίδια και να προωθηθεί µια Βαλκανική Οµοσπονδία; 

Εµείς κατακρίνουµε αυτές τις ενέργειες των συµπολιτών µας Ελλήνων και ελπίζουµε ότι σύντοµα θα 

αποκοπούν από αυτόν τον άγριο σωβινισµό, ο οποίος δεν τιµά ένα έθνος όπως το ελληνικό, το οποίο 

θεωρεί τον εαυτό του ως το πιο πολιτισµένο της Αυτοκρατορίας (...). 

[σελ. 4]  

{Το άρθρο αυτό βρήκε στο Ανατολικό Τµήµα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας �Κύριλλος και 

Μεθόδιος� και µετέφρασε από τα βουλγαρικά ο Ανδρέας Λυµπεράτος}  

 

5. Ittihat ve Terraki, Sabah 
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Οι τρεις επόµενες πηγές θα αναφερθούν περιληπτικά. 

6. Προξενική επιστολή, Ιστ. Αρχ. ΥΠ.ΕΞ., αριθµός φακέλου Η - 85 - 1908 

(περίληψη του σχετικού µε την απόφαση για απεργία σηµείου) 

Ενώ αναµένονταν οι Βούλγαροι εκδροµείς, οι αρχές ζήτησαν από το ελληνικό κοµιτάτο της 

Θεσσαλονίκης να µη γίνουν φασαρίες και πήραν σχετική υπόσχεση. Στη συνεδρίαση όµως της 

δεκαεξαµελούς επιτροπείας της Μητρόπολης, όπου συµµετείχαν και πολλοί πρόεδροι συντεχνιών, 

κάποιος (ο πρόξενος τον χαρακτηρίζει θερµοκέφαλο) παρότρυνε τους υπαλλήλους των ελληνικών 

ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφενείων ν� απεργήσουν, πράγµα που έγινε άµεσα. Το επόµενο κιόλας 

της συνεδρίασης πρωινό οι σερβιτόροι κατά οµάδες διαδήλωναν στην πόλη.  
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7. �Έκθεσις γεγονότων και καταστάσεως εν τη περιφερεία Θεσσαλονίκης�, ό.π. 

Στη σελίδα 5 της έκθεσης αναφέρεται ότι υπάρχει µια δυσανάλογη προς τον πληθυσµό ελληνικότητα 

στη µορφή της πόλης, χαρακτηριστικό που της προσδίνουν τα σχεδόν αποκλειστικά ελληνικής 

ιδιοκτησίας ξενοδοχεία, καφενεία και παντός είδους κέντρα. Γίνεται εκτενής αναφορά στη βουλγαρική 

µετανάστευση και στην αντιµετώπισή της από την ελληνική κοινότητα, στην ίδρυση και τη δράση της 

Οργάνωσης και στις αντιδράσεις της ελληνικής κοινότητας στο κίνηµα των Νεότουρκων. 

Ακολουθήθηκε πολιτική εµπορικού αποκλεισµού των Βούλγαρων στην οποία το προξενείο συνέβαλε 

τα µάλα τηρώντας την απαραίτητη µυστικότητα.  

 

8.Τηλεγράφηµα προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ό.π. 

Ο διερµηνέας Θ. Ασκητής πυροβολήθηκε µε περίστροφο πισώπλατα, στις 22 του Φλεβάρη, στις 7 το 

απόγευµα, στη γωνία έξω από το ζαχαροπλαστείο του Αριστείδη Τριανταφύλλου, στην Αγίας Σοφίας. 

Μεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο κι εγχειρίστηκε, αλλά ξεψύχησε την επόµενη το πρωί, στις 8 παρά 

τέταρτο. Οι υποψίες στρέφονται προς δύο Βούλγαρους, λόγω του περιστρόφου.     
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