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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Όπως κάθε κείµενο, έτσι και αυτή η διατριβή είναι ένα παλίµψηστο ανθρώπων –όχι 
µόνο διαβασµάτων. Κατά τη µακρά διάρκεια της εκπόνησής της ήταν πολλές και 
πολλοί εκείνοι που τριγύριζαν στο νου µου, που ξετρύπωναν µέσα από τα βιβλία και 
τις φωτοτυπίες, τα ηλεκτρονικά άρθρα και τα αρχειακά τεκµήρια που έπρεπε (ή δεν 
έπρεπε) να διαβαστούν. Ευχαριστώ θερµά τους ιθύνοντες στο Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών, το Tauber Institute for the Study of European Jewry, τη Βρετανική 
Σχολή Αθηνών, το Rothschild Foundation Europe και το Dr. Elka Klein Memorial 
Foundation. Η υλική υποστήριξη που µου πρόσφεραν, αλλά και η ώθηση που µου 
έδωσαν να σκεφτώ στα σοβαρά για την αξία όσων ερευνούσα καθώς ετοίµαζα τις 
αιτήσεις, ήταν εξίσου πολύτιµες. 

Όντας ένας ιστορικός του καναπέ, αυτή η διατριβή ξεκίνησε µε την αρχειακή 
έρευνα να µου προξενεί πονοκέφαλο. Όµως το αρχείο αποδείχτηκε έξη –όταν πια 
δοκίµασα τη γεύση του µου ήταν αδύνατο να σταµατήσω. Για τη βοήθεια στον 
εντοπισµό ενός δυσεύρετου και διάσπαρτου υλικού οι οφειλές µου είναι εποµένως 
πολλές και σε πολλούς: στο προσωπικό της Alliance Israélite Universelle, των 
London Metropolitan Archives, της βιβλιοθήκης του University College London, των 
Archives de la Défense, της Grand Orient de France, του Centre des Archives 
Diplomatiques de Nantes, των National Archives, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, του 
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εµπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, των Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας, του Ιστορικού 
Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, του Ιστορικού και ∆ιπλωµατικού 
Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, της Βιβλιοθήκης Bissel του American College 
of Thessaloniki, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, του Συνδέσµου Μοναστηριωτών «Η Καρτερία», του Εβραϊκού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης (και ιδιαίτερα της Έρικας Περαχιά, της Λούσυ Ναχµία και 
της Ελένης Τσούκα), της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (και των Ελένη 
Κωβαίου, Πένη Πετρουράκη και Κάλη Καραδάκη), της Ένωσης Συντακτών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Κοβεντάρειου ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης της Βουλής των 
Ελλήνων (και ιδιαίτερα του υπεύθυνου του τµήµατος ψηφιοποίησης Θανάση 
Τζιρόπουλου), της British Library, της βιβλιοθήκης του Institut des langues 
orientales, της Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine, του 
Σπουδαστηρίου του Τοµέα Νεότερης Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συµβουλίου, της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, του Σπουδαστηρίου 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας του ∆ικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, της βιβλιοθήκης του King’s College London και εκείνης του 
London School of Economics. Περιδιαβαίνοντας στα αρχεία, ξαναβρήκα έναν καναπέ 
να µε περιµένει στα φιλόξενα σπίτια των Αλέξανδρου Ηλία και Μαρίας Παπαδήµας, 
Ελένης Τσιώκα, Νικόλα Μανιτάκη, Γιώργου Τσιώτα, Ρεγγίνας Χατζηπέτρου 
Ανδρονίκου και Νίκης Κονιόρδου. Ο δε Φίλιππος Κάραµποτ φρόντισε η δίµηνη 
διαµονή µου στο Λονδίνο να είναι η καλύτερη δυνατή, δέκα λεπτά από τη 
Βιβλιοθήκη του King’s αλλά κυρίως δέκα λεπτά από το Royal Festival Hall. 

Στα αρχεία αφουγκράζεσαι τους νεκρούς και δεν ήταν λίγες οι φορές που 
ένιωσα ένα σφίξιµο στο στοµάχι γνωρίζοντας ότι οι εβραίοι έµποροι που µελετούσα 
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θα έβρισκαν τελικά το θάνατο στα κρεµατόρια του Άουσβιτς. Το Ολοκαύτωµα 
βαραίνει, ακόµη και όταν αποφασίζεις συνειδητά να αντιπαλέψεις το ζόφο του 
θανάτου εστιάζοντας σε συναρπαστικές ζωές. Όµως ο Μίκο Άλβο και η Μάρι Άλβο-
Μπενβενίστε, η Ρόζυ και ο Νίκο Σαλτιέλ –για πάντα επιζώντες– µου πρόσφεραν µια 
νέα οπτική στο παρελθόν τους µε τις προφορικές συνεντεύξεις που µου 
παραχώρησαν. Χάρη στις µνήµες τους απέκτησα µια αίσθηση της προπολεµικής 
Θεσσαλονίκης και χάρη στη ζεστασιά και την αγάπη τους ένιωσα πάλι κάπως σαν 
εγγονός. 

Φίλοι και συνάδελφοι µου έδωσαν απλόχερα αρχειακό και βιβλιογραφικό 
υλικό, διευκόλυναν την πρόσβασή µου στον συχνά καχύποπτο κόσµο των ελληνικών 
αρχείων αλλά και στον άγνωστο των ξένων και διάβασαν µαζί µου έγγραφα σε 
ακατάληπτες γλώσσες. Μαζί µε όλα αυτά µου πρόσφεραν και την αίσθηση µιας 
κοινότητας που διευρυνόταν όσο τα δικά µου ερωτήµατα εξειδικεύονταν. Ευχαριστώ 
για τους λόγους αυτούς τους Αλέκο ∆άγκα, Έφη Αβδελά, Χρήστο Χατζηιωσήφ, Ρίκα 
Μπενβενίστε, Julia Cohen, Devin Naar, Νίκο Ποταµιάνο, Νίκο Παπαδογιάννη, 
Αλέκο Γρίµπα, Zeynep Türkyilmaz, Βαγγέλη Κεχριώτη, Χάρη Εξερτζόγλου, Λουκή 
Χασιώτη, Άγγελο Χοτζίδη, Gaelle Collin, Παναγιώτη Ζεστανάκη, Μαρία Βασιλικού, 
Ρωξάνη Κρυστάλλη, Γιάννη Λουκάκη, Όλγα Καραγιαρίδη, Mara Maracinescu, 
Βασίλη Κολώνα, Τζέκυ Μπενµαγιόρ, Marc Baer, Πωλ Χάγουελ, Λεόν Σαλτιέλ, Τέλη 
Ναχµία, ∆ηµοσθένη ∆ώδο, Ευάγγελο Χεκίµογλου, Ηλία Κολοβό, Αντώνη 
Αναστασόπουλο, Michelle Campos, Παύλο Πωλαναγνωστάκη, Nadia Malinovich, 
Αλέξανδρο Γρηγορίου, Jack Davis, Σωτήρη ∆ηµητριάδη και Βασίλη Κουτσούκο. 
Ιδιαίτερη όµως είναι η ευγνωµοσύνη µου στη Ρένα Μόλχο για τη γενναιοδωρία της 
να µοιραστεί µαζί µου όλο το υλικό που είχε η ίδια συλλέξει, όπως και στη Ρόζυ 
Σαλτιέλ που µου άνοιξε τα ερµάρια του ιδιωτικού αρχείου του πατέρα της. 

Στην παραπάνω παρέα προστέθηκαν µε τον καιρό άλλοι τόσο συνοµιλητές 
καθώς τα αναγνώσµατα µετατρέπονταν σε ερωτήµατα, υποθέσεις εργασίας και 
συµπεράσµατα, και εκτίθενταν σε δηµόσιες παρουσιάσεις ή ιδιωτικές συζητήσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με υποµονή µε άκουσαν, µε διόρθωσαν και µε 
παρότρυναν οι Simon Gunn, Mark Mazower, Francesca Trivellato, Devin Naar, 
Σάκης Γκέκας (από την αρχή µέχρι το τέλος, στο Κόλτσεστερ, το Λονδίνο, τη 
Φλωρεντία, τη Βέροια και το Τορόντο), Julia Cohen, Κωστής Καρπόζηλος, ∆ήµητρα 
Βασιλειάδου, Λήδα Παπαστεφανάκη, Σπύρος Μαρκέτος, Τάσος Αναστασιάδης, Άκης 
Παπαταξιάρχης, Κατερίνα Ροζάκου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Μαρία-Χριστίνα 
Χατζηιωάννου, Σωκράτης Πετµεζάς, Χρήστος Λούκος, Νικόλας Μανιτάκης, Νίκος 
Σταυρουλάκης, Reiner Heuer, Sarah Abrevaya Stein, Aron Rodrigue, Minna Rozen, 
Eyal Ginio, Βίλµα Χαστάογλου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας Λυµπεράτος 
και Anja Zückmantel. Οι Ρωξάννη Κρυστάλλη, Γιάννης Γιαννόπουλος, Mara 
Maracinescu, Tais Jost, Πέρσα Μύρτσου, Όλγα Καραγιαρίδη και Ξανθή Ντουµπάρα, 
µαθήτριες και µαθητής της τάξης ιστορίας του International Baccaleureate Diploma 
Programme στο Αµερικάνικο Κολλέγιο «Ανατόλια», µε έβγαλαν από τον εσωτερικό 
µου µονόλογο και µε έκαναν να αναρωτηθώ για το πώς όσα µυστήρια έψαχνα θα 
µπορούσαν να ενδιαφέρουν κάποιους σκεπτόµενους, ενθουσιώδεις αλλά και πολύ 
απαιτητικούς εφήβους. Το µάθηµα αποδείχτηκε για µένα τόσο πολύτιµο όσο ελπίζω 
και για αυτούς. Οι καθηγητές Αλέκα Καραδήµου Γερόλυµπου και Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, µέλη της τριµελούς επιτροπής, µε κατεύθυναν µε υποµονή στους 
χώρους και στους χρόνους της ιστορίας. Η πολύχρονη επαφή µε τον Χρήστο 
Χατζηιωσήφ υπήρξε για µένα µια εξαιρετικά γόνιµη εµπειρία, µια µετωνυµία όλων 
όσων υπερασπίζεται εδώ και χρόνια το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
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Πανεπιστηµίου Κρήτης: την αυστηρή κριτική αλλά και την πίστη στην αυταξία της 
ακαδηµαϊκής εργασίας. 

Φίλες και φίλοι, παλιοί και νέοι, µου έδωσαν χώρο για να εκφράσω τις αγωνίες 
µου, µου πρόσφεραν την αισιοδοξία τους και µε όπλισαν µε κουράγιο και δύναµη για 
να συνεχίσω. Ο Βασίλης Χριστάκης και η Χριστίνα Ταµαρίζ, η ∆ήµητρα Γιαπλέ και 
ο Μανώλης Κονταράτος, η Ευγενία Σηφάκη και ο Γιώργος Φουρτούνης, η Βάσω 
Τάντου και ο Μάριος Μαρκοβίτης, ο Πολυµέρης Βόγλης και η Ελένη Πασχαλούδη, η 
Λένα Βαρµάζη, ο Σταµάτης Ντώνιας, η Ελένη Φουρναράκη, η Ελένη Χοντολίδου, η 
Σολίτα Σαλτιέλ, ο Reiner Heuer, ο Σάκης Σπυρίδης, ο Κωστής Καρπόζηλος και η 
∆ήµητρα Βασιλειάδου ρωτούσαν, αγωνιούσαν και χαίρονταν µαζί µου. Χωρίς την 
αρχική στήριξη της Μαρίας Κόντα η διατριβή αυτή δεν θα είχε ξεκινήσει. Και χωρίς 
την «παρέα της Παρασκευής», τα µέλη της Οµάδας για τη Μελέτη της Ιστορίας των 
Εβραίων της Ελλάδας, και ιδίως τη Ρίκα Μπενβενίστε, τον Αντώνη Μόλχο, το 
Γιώργο Αντωνίου και το Τζέκυ Μπενµαγιόρ, η κατάδυση στο παρελθόν δεν θα είχε 
δεθεί µε την παρέµβαση στο παρόν και όλα θα ήταν απλώς πολύ λιγότερο 
συναρπαστικά. 

Αυτή η διατριβή όµως άργησε, και άργησε πολύ. Τρεις αγαπηµένοι µου 
άνθρωποι δεν πρόλαβαν να τη δουν ολοκληρωµένη. Θα θυµάµαι για πάντα το 
χιούµορ και την αισιοδοξία του Γιώργου Παπαδηµητρίου όπως και την πίστη της 
Γιώτας Κραβαρίτου όταν όλα ήταν στον αέρα. Κυρίως όµως µου λείπει, µου λείπει 
πολύ, η χωρίς όρια αγάπη του Νίκου Τσιώκα για αυτό που κάνω και για αυτό που 
είµαι. Προς το Γιώργο, τη Γιώτα και τον αλησµόνητο Νίκο οι ευχαριστίες µου δεν 
είναι post facto αλλά post mortem και αυτό θα είναι για πάντα δυσβάσταχτο. 

Όµως για άλλους πέντε αγαπηµένους µου ανθρώπους, η ευγνωµοσύνη θα 
καθρεφτίζεται στα µάτιά µου κάθε φορά που θα τους βλέπω. Οι γονείς µου, Ζώγια 
Χρονάκη και Νίκος Παπαµίχος, µου πρόσφεραν τα πάντα. Ο αδερφός µου, Μανώλης 
Παπαµίχος Χρονάκης, ήταν όλο και πιο δίπλα µου όσο βρισκόταν όλο και πιο µακριά 
µου. Η Έφη Αβδελά, η δασκάλα µου, µου δίδαξε µε τη στάση και τα λόγια της ότι 
αυτή η διατριβή έχει νόηµα µόνο αν είναι µια διατριβή ανοιχτών οριζόντων και µαζί 
µου έδειξε ότι έτσι πρέπει να είναι και η ζωή µου. Αυτά που προβάλλουν όµως στον 
ορίζοντα της ιστορίας και της ζωής αποκτούν νόηµα χάρη στη Μαρίνα Αϊβαλιώτου. 
Η γάτα της αποδείχτηκε «καλή για να σκεφτώ» δικαιώνοντας το Λεβύ Στρως. Αλλά 
ήταν η ίδια που έκανε αυτές τις σκέψεις δυνατές. Όσα εποµένως ακολουθούν είναι τα 
λόγια που θα της δηλώνουν για πάντα την αγάπη µου. 

 
Ρέθυµνο, 5 Ιουνίου 2011 
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Συντοµογραφίες 
 
 
Γ∆Μ: Γενική ∆ιοίκησις Μακεδονίας 
ΕΒΕΘ: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
ΙΑΕΤΕ: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 
ΙΑΜ: Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας 
ΜΜΑ: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
ABDBJ: Archive of the Board of Deputies of British Jews 
AIU: Alliance Israélite Universelle 
BSF: British Salonica Force 
CO: Colonial Office 
CZA: Central Zionist Archives 
FO: Foreign Office 
MAE CADN: Ministère des Affaires Etrangères, Centre des Archives 

Diplomatiques de Nantes 
WO: War Office 
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Εισαγωγή 
 
 
Μια συνάντηση, τρία θέµατα, τέσσερα πρόσωπα 
Στις 16 Μαρτίου 1917 τέσσερα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού Ε-
πιµελητηρίου Θεσσαλονίκης εισήλθαν στα γραφεία του στη συνοικία των Φράγκων 
για να συµµετάσχουν σε µια ακόµη συνεδρίαση. Τα θέµατα που θα συζητούσαν ήταν 
ποικίλα. Παράπονα εµπόρων προς τις γαλλικές στρατιωτικές αρχές για επίταξη προ-
ϊόντων, σχέσεις µε την Επιτροπή Επισιτισµού της πόλης και µε τους αχθοφόρους του 
λιµανιού, δυσαρέσκεια για τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι θεσσαλονι-
κείς έµποροι στο λιµάνι του Πειραιά1. Εξίσου, αν όχι περισσότερο ποικίλες ήταν ό-
µως και οι προσωπικές τους διαδροµές. Το πρώτο µέλος, ο Γιακώβ Καζές, ήταν ήδη 
72 ετών2. Γιος µεγαλέµπορου µαλλιών και δηµητριακών, είχε γεννηθεί το 1845. Έ-
ντεκα χρόνια πριν, το 1834, η µεγαλύτερη αδερφή του είχε παντρευτεί τον Σαούλ 
Μοδιάνο, τον άνθρωπο που θα εξελισσόταν κατόπιν στο σηµαντικότερο τραπεζίτη 
της πόλης. Το 1880, και αφού είχε εργαστεί για είκοσι ολόκληρα χρόνια στον εµπο-
ρικό οίκο Χαρίση, ο Καζές ίδρυσε τη δική του επιχείρηση εισαγωγών και εξαγωγών, 
µια από τις σηµαντικότερες της Θεσσαλονίκης. Και την ίδια χρονιά ξεκίνησε επίσης 
τη µακρά δραστηριότητά του στα κοινοτικά πράγµατα. Ένας από τους πρώτους Ε-
βραίους που είχε λάβει γαλλική εκπαίδευση και δραστήριο µέλος του Club des In-
times (το σύλλογο που περιλάµβανε «το εκλεκτότερο», «φωτισµένο τµήµα» της «ε-
βραϊκής πόλης»3), ο Καζές εργάστηκε για τη διάχυση των αρχών ενός αφοµοιωτικού 
εξευρωπαϊσµού µέσα από την εφαρµογή των γενικών κανονισµών και το θεσµικό εκ-
συγχρονισµό της κοινότητας. Ωστόσο, την επαύριο της Επανάστασης των Νεότουρ-
κων θα µετατραπεί σε έναν από τους συνεπέστερους εκπροσώπους ενός περισσότερο 
συνειδητού και µαχητικού εβραϊσµού. “Nationaliste”, θιασώτης ενός εβραϊκού εθνι-
κισµού της διασποράς, θα διατελέσει κατά τα επόµενα χρόνια πρόεδρος της τοπικής 
επιτροπής της γερµανικής σιωνιστικής φιλεκπαιδευτικής οργάνωσης Hilfsverein der 
Deutschen Juden, και το 1919 επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του πρώτου 
«Πανελλήνιου Εβραϊκού Συνεδρίου». Άνθρωπος µε πολύπλευρη δηµόσια δράση, ο 
Καζές συνένωνε πολλά και διαφορετικά πεδία. Συµµετείχε στο ψηφοδέλτιο των Κόµ-
µατος των Φιλελευθέρων στις πρώτες εθνικές εκλογές της ελληνικής Θεσσαλονίκης, 
το Μάιο του 1915, διετέλεσε για χρόνια µέλος, αντιπρόεδρος και προεδρεύων του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου, και υπηρέτησε την κοινότητα από διάφορες θέσεις για µι-
σό περίπου αιώνα. Το 1919 παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου «λό-
γω ἡλικίας» και ο πρόεδρος έπλεξε το εγκώµιό του4. Έκτοτε, επικεντρώθηκε απο-
κλειστικά στη διοίκηση της εβραϊκής κοινότητας, της οποίας και διετέλεσε πρόεδρος 
κατά τη δεκαετία του 1920. Πέθανε πλήρης ηµερών το 1940, λίγο πριν τα γερµανικά 

                                                 
1 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(16.03.1917), Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (στο εξής ΕΒΕΘ), 
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1918-1919). 
2 Όλα τα ονόµατα των Εβραίων, Μουσουλµάνων και Ντονµέ αποδίδονται στα ελληνικά, καθώς οι πολ-
λαπλές γραφές τους στις διάφορες γλώσσες της πόλης ακυρώνουν κάθε έννοια πρωτότυπου ονόµατος. 
Ο Γιακώβ Καζές π.χ. αναφέρεται ως Γιακώβ/Γιακώ/Yaakov/Jacob Cazes/Kazes/Γκαζές. Στη γλώσσα 
τους γράφονται µόνο τα ονόµατα των Ευρωπαίων διπλωµατών. Για λόγους ευκολίας τα ονόµατα των 
συγγραφέων γράφονται στη γλώσσα στην οποία εµφανίζονται στη βιβλιογραφία. 
3 Γιοζέφ Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρίτο (Θεσσαλονίκη, 2000), σσ. 1541-
1542. 
4 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (16.05.19119), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1918-1919). 
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στρατεύµατα εισέλθουν στη Θεσσαλονίκη και καταστρέψουν ολοσχερώς όλα αυτά 
που µε τόσους τρόπους είχε υπηρετήσει5. 

Το δεύτερο µέλος ήταν ο Ζωζέφ Μισραχί. Γεννηµένος το 1849, ο Μισραχί ήταν 
κατά τον Νεχαµά “le notable le plus en vue et le plus respecté”. Συνδεόµενος επιχει-
ρηµατικά και οικογενειακά µε τις σηµαντικότερες εβραϊκές οικογένειες της Θεσσα-
λονίκης, ο Μισραχί ήταν διευθυντής της Commercial Co. και διευθυντικό στέλεχος 
στις κυριότερες εβραϊκές επιχειρήσεις –στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης, στη Société 
Immobilière et Agricole, στην Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Θεσ-
σαλονίκης (πρώην Αλλατίνι) και στη Ζυθοποιεία «Όλυµπος». Η δηµόσια δράση του 
ήταν εξίσου περίβλεπτη. Ενεργό µέλος της εβραϊκής κοινότητας, “le guide et le 
conseiller de la population israélite”, ήταν γραµµατέας της τοπικής επιτροπής της Al-
liance Israélite Universelle από τη χρονιά της ίδρυσής της το 1873 και πρόεδρός της 
από το 1900 ως το 19206. Ταυτόχρονα, ήταν κάτοχος της γαλλικής υπηκοότητας και 
επώνυµο στέλεχος της γαλλικής παροικίας. Συµµετείχε στην τοπική οργανωτική επι-
τροπή της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής και ήταν πρόεδρος της Société française de 
bienfaisance. Μέλος του Επιµελητηρίου ήδη από το 1889, ο Μισραχί θα εγκαταλείψει 
τη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1920 για να εγκατασταθεί στη Μασσαλία, όπου είχαν 
µετοικήσει ήδη πολλά µέλη της ευρύτερης οικογένειάς του7. 

Το τρίτο µέλος ήταν ο Κλέων Χατζηλαζάρου. Γόνος επιφανούς ελληνορθόδο-
ξης οικογένειας της πόλης, ο Χατζηλαζάρου είχε γερµανίδα σύζυγο, είχε χρηµατίσει 
πρόξενος της Αµερικής και ήταν κάτοχος ρωσικής υπηκοότητας. Ήταν διευθυντής 
της ελληνικών συµφερόντων Τράπεζας της Ανατολής, πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου της νηµατουργίας «Έρια» και της Αγγλοελληνικής Εταιρείας, και διευ-
θύνων σύµβουλος της Εταιρείας Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού. Παράλληλα, 
είχε υπάρξει µέλος του νοµαρχιακού συµβουλίου, προέδρευε του Κτηµατικού Συνδέ-
σµου, του Συνδέσµου Γαλλία-Ελλάς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ ήταν 
µέλος της επιτροπής του Φθισιατρείου, της επιτροπής για τους πρόσφυγες και διαφό-
ρων άλλων σωµατείων. Παλιό στέλεχος της κοινοτικής αντιπροσωπείας της Ελλη-
νορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης και µέλος της Οργάνωσης Θεσσαλονίκης του 
Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, διατηρούσε στενές σχέσεις µε τη βασιλική οικογέ-
νεια (µάλιστα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει την κόρη του), ενώ στις πρώ-
τες εθνικές εκλογές του 1915 είχε κατέβει υποψήφιος µε το Κόµµα των Ανεξάρτη-
των. Το Μάρτιο του 1917 ο Χατζηλαζάρου είχε µόλις εκλεγεί στην περίοπτη θέση 
του προέδρου του Επιµελητήριου –ο πρώτος µη Μουσουλµάνος και ο πρώτος Έλλη-
νας. Ωστόσο, αυτή θα ήταν η τελευταία συνεδρίασή του. Αν και στο απόγειο της ι-
σχύος του, τις επόµενες εβδοµάδες θα αντικατασταθεί στη διεύθυνση της Τράπεζας 
Ανατολής και στην προεδρία του Ερυθρού Σταυρού και θα εγκαταλείψει τη Θεσσα-
λονίκη, αρχικά για τη Γαλλία και στη συνέχεια οριστικά για την Αθήνα8. 

Τέλος, το τέταρτο µέλος ήταν ένας σχετικά νεόφερτος, ο Αθανάσιος Μακρής. 
Αν και εγκατεστηµένος από το 1891 στη Θεσσαλονίκη ο Μακρής διατηρούσε στε-
νούς δεσµούς µε τη Μακεδονία. Είχε γεννηθεί στη Σιάτιστα το 1873, είχε παντρευτεί 
                                                 
5 Άτιτλο έγγραφο, Ιδιωτικό αρχείο Αλφόνσο Λεβύ. 
6 Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρίτο, σ. 1497. 
7 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.03.1920), Αρχείο Alliance Israélite Universelle 
(στο εξής AIU) Grèce VIIB 27. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (15.03.1919), Αρχείο 
AIU Grèce XVII E 202c. 
8 Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου: το έργο ενός λησµονηµένου προκρίτου της 
Θεσσαλονίκης», Μακεδονική Ζωή 293-295 (1990), σσ. 23-25, 44-46, 42-43. Ευάγγελος Χεκίµογλου & 
Ευφροσύνη Ρούπα, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικό-
τητα στην περίοδο 1900-1940 (Θεσσαλονίκη, 2004), σσ. 442. Μακεδονία 28.05.1914. Νέα Αλήθεια 
21.05.1915. 
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Κοζανίτισσα και δραστηριοποιείτο επιχειρηµατικά στη Νάουσα. Έµπορος υφασµά-
των και αντιπρόσωπος ναουσαίικων υφαντουργιών αρχικά, ιδρυτής στη συνέχεια και 
αργότερα διευθυντής της «Έρια», θα µετάσχει λίγο πριν και λίγο µετά το 1917 στην 
ίδρυση της υφαντουργίας «Βέρµιον», της υφαντουργίας «Εργάνη», στο Γαλλοελλη-
νικό Συνδικάτο Μελετών προς Ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης, στην Πρώτη Οικο-
δοµική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε. και στα Ψυγεία Θεσσαλονίκης Επαµεινώνδας 
Χαρίλαος. Ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Θεσσαλονίκης, ήταν πρόε-
δρος από το 1916 του νεοσύστατου Εµπορικού Συλλόγου. Αυτή ήταν µόλις η τρίτη 
του συνεδρίαση ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου. Ωστόσο, 
η άνετη εκλογή του (είχε λάβει τις 18 από τις 20 ψήφους των εκλεκτόρων9), προοικο-
νοµούσε τη συνέχεια. Το 1919 ο Μακρής θα εκλεγεί πρώτος πρόεδρος του ανασυ-
γκροτηµένου µε βάση τον ελληνικό νόµο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης και θα σφραγίσει µε την πολυσχιδή επιχειρηµατική και θεσµική 
του δράση την οικονοµική ζωή της µεσοπολεµικής Θεσσαλονίκης. 

 
Η χρονική συγκυρία στην οποία εγγράφεται η παραπάνω συνεδρίαση, τα προς συζή-
τηση θέµατα και οι ατοµικές διαδροµές των εµπλεκόµενων προσώπων συµπυκνώ-
νουν µια µείζονα ιστορική διαδικασία και αναδεικνύουν παράλληλα τη συνθετότητά 
της: τον εξελληνισµό της πολυεθνοτικής Θεσσαλονίκης. Η εµπορική αστική τάξη της, 
οι σηµαίνοντες έλληνες, εβραίοι, µουσουλµάνοι και ντονµέ έµποροι, οι θεσµοί και οι 
αξίες τους, οι µεταξύ τους σχέσεις και οι σχέσεις τους µε τις άλλες κοινωνικές οµά-
δες, µε το κράτος και τελικά µε την ίδια την πόλη καθόρισαν το χαρακτήρα της µετά-
βασης από την ύστερη οθωµανική στην ελληνική πραγµατικότητα. Ο πολυεθνοτικός 
εµπορικός κόσµος µετατράπηκε σε ελληνοεβραϊκό, οι εθνοτικές του ιεραρχίες αντι-
στράφηκαν, ενώ ταυτόχρονα µετασχηµατίστηκε και η ταξική του ταυτότητα. Η δια-
δροµή αποδείχτηκε ελικοειδής, ενίοτε και αντιφατική, και εκτυλίχθηκε σε πολλά και 
διαφορετικά πεδία. Όµως ήδη από τις αρχές του 1920 µια νέα εµπορική αρχηγεσία εί-
χε πλέον αναδυθεί. Οι εβραίοι έµποροι είχαν υποχωρήσει, οι Έλληνες είχαν ενισχυ-
θεί, οι Ντονµέ και οι Μουσουλµάνοι είχαν περιέλθει σε αφάνεια και η αστική ταυτό-
τητα όλων είχε µεταβληθεί. Λίγο πριν από την ανταλλαγή των πληθυσµών, η αστική 
τάξη της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέµου διακρινόταν καθαρά· και ήταν µια τάξη 
νέα, εθνοτικά αλλά και ταξικά ελληνική. Ακολουθώντας τις δαιδαλώδεις διαδροµές 
των θεσσαλονικέων εµπόρων, ανθρώπων όπως ο Καζές, ο Μισραχί, ο Χατζηλαζάρου 
και ο Μακρής, η παρούσα µελέτη αφηγείται την ιστορία της διαµόρφωσής της. 
 
Τα πεδία και τα όρια της ιστοριογραφίας 
Παρακολουθώντας ένα πολυσχιδές ιστορικό υποκείµενο και έχοντας ως αντικείµενό 
της µια µεταιχµιακή περίοδο, η µελέτη αυτή συνιστά εκ των πραγµάτων παρέµβαση 
σε ποικίλες ιστοριογραφικές συζητήσεις10. Ως ιστορία του κοινωνικού στρώµατος 
µιας πόλης, επιχειρεί καταρχήν να συµβάλει σε µια χρονικά πληρέστερη κοινωνική 
ιστορία της Θεσσαλονίκης προσφέροντας µια ενδελεχή θεώρηση των εξελίξεων της 
περιόδου 1908-1919 από τη σκοπιά των εµπόρων. Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι 
κυριότερες συµβολές µιας πλούσιας αν και άνισης βιβλιογραφίας έχουν επικεντρωθεί 
είτε στην ύστερη οθωµανική περίοδο είτε σε εκείνη µετά την πυρκαγιά του 1917 και 

                                                 
9 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (06.02.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1918-1919). 
10 Για τις πιο ειδικές από αυτές, ιδίως όσον αφορά στην ύστερη οθωµανική περίοδο, γίνεται λόγος στα 
οικεία σηµεία. 
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την ανταλλαγή των πληθυσµών11. Η Επανάσταση των Νεότουρκων, η ∆εύτερη Συ-
νταγµατική Περίοδος και η δεκαετία που ξεκινά µε τους Βαλκανικούς Πολέµους και 
λήγει µε τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν έχουν µέχρι σήµερα αποτελέσει αντικεί-
µενο συστηµατικής ανάλυσης ακόµη και από µελέτες ευρύτερης χρονικής εµβέλει-
ας12. Αυτή η συνεχιζόµενη ιστοριογραφική αφάνεια των ετών 1908-1922 τροφοδοτεί 
και τροφοδοτείται από µια υπόρρητη ανάγνωσή τους σαν ένα µεσοδιάστηµα, σαν µια 
περίοδο που δεν εκβάλλει πουθενά. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι θεωρείται ότι ακύρωσαν 
στη γέννησή τους τις εξελίξεις που εγκαινίασε η Επανάσταση των Νεότουρκων, ενώ 
ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος, ο Εθνικός ∆ιχασµός και η Μικρασιατική Εκστρα-
τεία ότι ανέστειλαν προσωρινά τη διαδικασία της ενσωµάτωσης της πόλης στον εθνι-
κό κορµό. Η υπάρχουσα ιστοριογραφία συγκροτεί εποµένως τη µεταοθωµανική Θεσ-
σαλονίκη σαν µια περίοδο που χαρακτηρίζεται από επιλογές που δεν υλοποιήθηκαν, 
από µια ρευστότητα που δεν µορφοποιήθηκε ποτέ. Ως τέτοια, την περιθωριοποιεί ως 
ασήµαντη. 

∆ίνοντας την πρέπουσα προσοχή στα χρόνια αυτά η παρούσα µελέτη αποβλέπει 
να καλύψει ένα εµφανές κενό στην ιστοριογραφία της πόλης. Κυρίως όµως, επιδιώκει 
να αναδείξει την κοµβική τους σηµασία για τον εξελληνισµό της Θεσσαλονίκης ανα-
λύοντας τη συµβολή τους στον εθνοτικό και ταξικό µετασχηµατισµό του ανώτερου 
εµπορικού της στρώµατος. Με τον τρόπο αυτό, η µελέτη επιχειρεί να διευρύνει και να 
ανανεώσει την ιστοριογραφική συζήτηση γύρω από την ενσωµάτωση της Μακεδονί-
ας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Όσον αφορά στο ζήτηµα 
αυτό, η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από έντονη ανισορροπία. 
Στη σκιά του νέου µακεδονικού ζητήµατος που ενέσκηψε τη δεκαετία του 1990, αρ-
κετές ιστορικές και ανθρωπολογικές µελέτες ασχολήθηκαν σε επαρκές βάθος µε την 
ένταξη των γηγενών αλλά και των προσφυγικών αγροτικών πληθυσµών της µακεδο-
νικής υπαίθρου στις ελληνικές κοινωνικές και πολιτικές δοµές, συνήθως µέσα από 
µια συστηµατική ανάλυση τοπικών παραδειγµάτων13. Ωστόσο, οι µακεδονικές πόλεις 
δεν έτυχαν ούτε ανάλογης προσοχής ούτε και ανάλογων προσεγγίσεων. Όσον αφορά 
πιο συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη, η ενσωµάτωσή της στο ελληνικό κράτος δεν έ-
χει αποτελέσει µέχρι σήµερα αντικείµενο µιας αυτοτελούς µελέτης. Αντίθετα, εξετά-
ζεται συνήθως έµµεσα, στο πλαίσιο µιας ιστορίας του εβραϊκού πληθυσµού της. Το 
πλαίσιο αυτό έχει αποδειχθεί καθοριστικό στη διαµόρφωση των στοιχείων που χαρα-
κτηρίζουν την κυρίαρχη σήµερα προσέγγιση. Ο εξελληνισµός της Θεσσαλονίκης κα-
τανοείται συνήθως ως µια διαδικασία που εκκινεί µετά το 1922 και αφορά αποκλει-

                                                 
11 Μαρία Καβάλα, Η Θεσσαλονίκη στη γερµανική Κατοχή (1941-1944): κοινωνία, οικονοµία, διωγµός 
Εβραίων (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2009). Meropi Anastassiadou, 
Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes (Λάιντεν, 1997). Αλέκα Καραδήµου-
Γερόλυµπου, Η ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 1985). Βασίλης Κολώνας, Η εκτός 
των τειχών επέκταση της Θεσσαλονίκης. Εικονογραφία της συνοικίας Χαµηδιέ (1885-1912) (Αδηµοσί-
ευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1991). Régis Darques, Saloni-
que au XXe siècle: de la cité ottomane à la métropole grecque (Παρίσι, 2000). 
12 Mark Mazower, Salonica, city of ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430-1950 (Λονδίνο, 2004). 
Gilles Veinstein (επιµ.), Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η «πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκα-
νίων (µετάφραση Γιώργος Καλαµαντής, Αθήνα, 1994). 
13 Anastasia Karakasidou, Fields of Wheat, Hills of Blood (Σικάγο, 1997). Βασίλης Κ. Γούναρης, Ιά-
κωβος ∆. Μιχαηλίδης, Γιώργος Β. Αγγελόπουλος (επιµ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία (Αθήνα, 1997). 
Βασίλης Κ. Γούναρης, «Βουλευτές και καπετάνιοι: πελατειακές σχέσεις στη µεσοπολεµική Μακεδονί-
α», Ελληνικά 41/2 (1990), σσ. 313-335. Τάσος Κωστόπουλος, Η απαγορευµένη γλώσσα: Κρατική κατα-
στολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία (Αθήνα, 2000). Elisabeth Kontogiorgi, Popu-
lation Exchange in Greek Macedonia. The Rural Settlement of Refugees 1922-1930 (Οξφόρδη, 2006). 
Ραϋµόνδος Αλβανός, Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συµπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς 
(1922-1949) (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2005). 
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στικά στους Εβραίους. Η διαδικασία αυτή αναλύεται µέσα από την επικέντρωση αφε-
νός στην κρατική δράση και αφετέρου στην αντίρροπη αντίδραση της εβραϊκής κοι-
νότητας. Η υιοθέτηση αυτής της «από τα πάνω» προσέγγισης οδηγεί στη χρήση δοµι-
κών, ολιστικών κατηγοριών της ανάλυσης, µε σηµαντικότερες αυτές του «κράτους» 
και της «κοινότητας». Παράλληλα, τα εξηγητικά σχήµατα που προτείνονται εδράζο-
νται σε µια µονοδιάστατη θεώρηση της εθνοτικής ταυτότητας των εµπλεκόµενων ι-
στορικών υποκειµένων, ενώ τείνουν επίσης να σχηµατοποιήσουν σύνθετα ιστορικά 
φαινόµενα. Η διαδικασία του εξελληνισµού περιορίζεται στο ζήτηµα της «αφοµοίω-
σης» των Εβραίων και των δυσχερειών που αυτή συνάντησε, µε την ερµηνευτική έµ-
φαση να δίνεται συνήθως είτε στο ρόλο ενός ελληνικού αντισηµιτισµού είτε στις επί-
µονες προσπάθειες της εβραϊκής κοινότητας να υπερασπίσει τα παραδοσιακά, «ιδιαί-
τερα» προνόµιά της –«ασύµβατα» µε τις πραγµατικότητες του νεωτερικού έθνους-
κράτους. Συνακόλουθα, µια σειρά από κρίσιµους παράγοντες τίθενται στο περιθώριο 
της ανάλυσης, µε κυριότερους το τοπικό και διεθνές πλαίσιο και τη διάδρασή τους, τη 
δράση των ίδιων των ιστορικών υποκειµένων και τέλος τη δυναµική των ενδοεθνοτι-
κών, διεθνοτικών και ταξικών σχέσεων. 

Ωστόσο, η ταύτιση του εξελληνισµού µε την αφοµοίωση της εβραϊκής κοινότη-
τας αποδεικνύεται περιοριστική ακόµη και για την ανάλυση της µετάβασης των ίδιων 
των θεσσαλονικιών Εβραίων, παρά την όποια ορατότητα τους εξασφαλίζει. Η έµφα-
ση στην «κοινότητα» και στην αφοµοίωσή της αναπαράγει µια κλειστή, «εβραιοκε-
ντρική» ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ιστορικά, η έννοια της «κοινότη-
τας» έχει αποτελέσει κεντρική αναλυτική κατηγορία για την ιστοριογραφία της σεφα-
ραδίτικης διασποράς. Η ιστοριογραφία αυτή έδωσε έµφαση στα στοιχεία συνοχής στα 
οποία και απέδωσε δοµική ισχύ, είτε επρόκειτο για θεσµούς είτε για κοινωνικοπολι-
τισµικές πρακτικές14. Οι µετασχηµατισµοί, οι εσωτερικές ιεραρχήσεις και συγκρού-
σεις, όπως και τα ευρύτερα πλαίσια στα οποία εγγράφονταν οι συγκεκριµένες «κοινό-
τητες» τίθονταν συνήθως στο περιθώριο της ανάλυσης. Νεότερες µελέτες έχουν σε 
µεγάλο βαθµό διορθώσει αυτήν τη στατική εικόνα. Εστιάζοντας στις ιδεολογικές δι-
εργασίες και διερευνώντας σε επαρκές βάθος τις έντονες πολιτικές συγκρούσεις που 
διέκριναν την κοινοτική ζωή ήδη από την Επανάσταση των Νεότουρκων, έχουν κα-
ταφέρει να αναδείξουν τη συνθετότητα, την ένταση και τον δυναµισµό που χαρακτή-
ριζε τις εβραϊκές κοινότητες. Ωστόσο, αν και στις µελέτες αυτές η έννοια της «κοινό-
τητας» έχει σε µεγάλο βαθµό χάσει την προγενέστερη αναλυτική της ισχύ, συνεχίζει 
να συνιστά ακόµη το ανοµολόγητο, σταθερό πλαίσιο της ανάλυσης. Η «κοινότητα» 
εξακολουθεί να οριοθετεί κατά τρόπο σχεδόν «φυσικό» το προς διαπραγµάτευση πε-
δίο. Κατά συνέπεια, οι πολλαπλοί και µεταβαλλόµενοι δεσµοί που συνδέουν τα υπο-
κείµενα που τη συγκροτούν µε άλλες όψεις του κοινωνικού περιγύρου, µε τις υπόλοι-
πες εθνοθρησκευτικές οµάδες και τέλος µε την ίδια την πόλη εξακολουθούν να µη 
λαµβάνονται υπόψη15. 

 

                                                 
14 Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα (Αθήνα, 2001). Ilan 
Karmi, The Jewish community of Istanbul in the nineteenth century. Social, legal and administrative 
transformations (Ισταµπούλ, 1996). Henri Nahum, Juifs de Smyrne, XIXe-XXe siècle (Παρίσι, 1998). 
15 Βλέπε τις πρώιµες παρατηρήσεις της Αλεξάνδρας Μπακαλάκη και στη συνέχεια της Ρίκας Μπενβε-
νίστε. Alexandra Bakalaki, “Book review”. Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού, Οι Εβραίοι στον 
ελληνικό χώρο: ζητήµατα ιστορίας στη µακρά διάρκεια. Πρακτικά του Α΄ Συµποσίου Ιστορίας, Θεσσα-
λονίκη 23-24 Νοεµβρίου 1991 (Αθήνα, 1995), Journal of Modern Greek Studies 15/1 (1997), σσ. 154-
157. Ρίκα Μπενβενίστε, «Εισαγωγή», στο Bernard Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλά-
δα. Ιστορία των διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ως το 1945 (µετάφραση Γιώργος Σαρατσιώτης, 
Αθήνα, 2004), σ. 17. 
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Οι συντεταγµένες: ο χρόνος και το υποκείµενο της ιστορίας 
Η παρούσα µελέτη επικοινωνεί µε τις παραπάνω ιστοριογραφίες και αντλεί συστηµα-
τικά από τα πορίσµατά τους. Συνάµα όµως επιχειρεί να υπερβεί τα ερµηνευτικά τους 
όρια και να συµβάλει σε µια πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας του εξελληνι-
σµού της Θεσσαλονίκης µέσα από την υιοθέτηση µιας σειράς διαφορετικών µεθοδο-
λογικών προκείµενων. Κατά πρώτον, συνδέει χρονολογικά την ύστερη οθωµανική µε 
τη µεταοθωµανική περίοδο. Κατά δεύτερον, στέκεται στις διεργασίες που λαµβάνουν 
χώρα στην πόλη και διερευνά το ρόλο των ίδιων των ιστορικών υποκειµένων. Και 
κατά τρίτον, αντιλαµβάνεται τον εξελληνισµό ως µια διαδικασία που ενέπλεξε και 
επηρέασε (µε διαφορετικό πάντα τρόπο) όλες τις εθνοθρησκευτικές οµάδες και όλα 
τα κοινωνικά στρώµατα. 

Για τους λόγους αυτούς, η µελέτη παρακολουθεί την ιστορική διαδροµή του 
ανώτερου στρώµατος των εβραίων, ελλήνων, µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης κατά την ύστερη οθωµανική και µεταοθωµανική περίοδο. Η ρευστή 
αυτή περίοδος ορίζεται εδώ από τα έτη ίδρυσης και κατάργησης ενός θεσµού κεντρι-
κού για το στρώµα αυτό, του οθωµανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου. Εκτείνεται δη-
λαδή από το 1882 µέχρι και το 1919. Η περιοδολόγηση που υιοθετείται αποκλίνει ε-
ποµένως από τη συνήθη, η οποία και ορίζει ως αρχή της υστεροθωµανικής Θεσσαλο-
νίκης το γκρέµισµα του θαλάσσιου τείχους (ή τη σιδηροδροµική σύνδεση µε την Ευ-
ρώπη) και ως τέλος της µεταοθωµανικής πόλης την ανταλλαγή των πληθυσµών16. 
Χωρίς να αρνείται τον καθοριστικό ρόλο των παραπάνω γεγονότων, η προτεινόµενη 
οριοθέτηση ελέγχει και σχετικοποιεί την καθολική ερµηνευτική ισχύ που συνήθως 
τους αποδίδεται. Συνιστά δηλαδή ένα ιστορικό επιχείρηµα αλλά ταυτόχρονα και µια 
µεθοδολογική πρόταση για δύο κυρίως λόγους. Αφενός, γιατί υπογραµµίζει τη σηµα-
σία των ενδογενών διεργασιών στη διαµόρφωση των τοπικών πραγµατικοτήτων και 
αφετέρου, γιατί αναδεικνύει την πολλαπλότητα των χρόνων και των ρυθµών του µε-
τασχηµατισµού τους. Πιο συγκεκριµένα, και ειδικά όσον αφορά στη θεωρούµενη ως 
µείζονα χρονολογία-τοµή, το 1922, η ολόπλευρη και απροβληµάτιστη υιοθέτησή της 
από την υπάρχουσα ιστοριογραφία έχει ως συνέπεια το τέλος της µεταοθωµανικής 
Θεσσαλονίκης και οι απαρχές του εξελληνισµού της να παρουσιάζονται ως αποκλει-
στική απόρροια εξωτερικών γεγονότων και να παραβλέπονται έτσι οι εσωτερικές δυ-
ναµικές στην ίδια την πόλη. Όµως οι γεωπολιτικές αλλαγές και οι δηµογραφικές ανα-
τροπές δεν αρκούν για να κατανοηθούν πλήρως οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο 
ανώτερο επιχειρηµατικό της στρώµα. Όπως θα δειχθεί, οι τοπικές διεργασίες υπήρξαν 
εξίσου σηµαντικές για την κατανόηση των µετασχηµατισµών του. Αυτός είναι και ο 
πρώτος στόχος που εξυπηρετεί η διαφορετική περιοδολόγηση που προτείνεται εδώ. 

Ο δεύτερος αφορά στη χρονική οριοθέτηση της οθωµανικής νεωτερικότητας 
και του εξελληνισµού. Παρά την καθολική τους σκόπευση και την οµοιογενοποιητική 
τους λογική, οι δύο αυτές ιστορικές διαδικασίες επηρέασαν όχι µόνο µε διαφορετικό 
τρόπο και σε διαφορετικό βαθµό κάθε κοινωνικό στρώµα, αλλά ταυτόχρονα και σε 
διαφορετικό χρόνο. Η προτεινόµενη περιοδολόγηση αποσκοπεί εποµένως στην ανά-
δειξη της πληθυντικότητας των χρονικοτήτων τους. Όσον αφορά ειδικά στους εµπό-
ρους της Θεσσαλονίκης, η σύσταση του Επιµελητηρίου το 1882 αποδείχτηκε καθορι-
στική. Τµήµα µιας ευρύτερης δέσµης θεσµικών και νοµοθετικών πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούσαν στη µεταρρύθµιση της αγοράς κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η λει-
                                                 
16 Basil C. Gounaris, Steam over Macedonia, 1870-1912. Socio-economic change and the railway fac-
tor (Νέα Υόρκη, 1993). Alexandra Yerolympos, Urban transformations in the Balkans, 1820-1920. 
Aspects of Balkan Town Planning and the Remaking of Thessaloniki (Θεσσαλονίκη, 1996). Mark Ma-
zower, “Salonica between East and West, 1860-1912”, Dialogos: Hellenic Studies Review 1 (1994), 
σσ. 104-127. 
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τουργία του Επιµελητηρίου συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας τοπικής επιχειρηµατικής 
αρχηγεσίας µε συγκεκριµένα ταξικά και εθνοτικά χαρακτηριστικά. Το 1919 πάλι, η 
κατάργηση και η επανίδρυσή του µε βάση την ελληνική νοµοθεσία σηµατοδότησαν 
το τέλος των οθωµανικών πραγµατικοτήτων στην αγορά της πόλης. Μετά την εισα-
γωγή του ελληνικού δασµολογίου, την επέκταση του εθνικού δικαίου και την ίδρυση 
µιας σειράς επαγγελµατικών συλλόγων, το Εµπορικό Επιµελητήριο ήταν ο τελευταίος 
«οθωµανικός» θεσµός που παρέµενε ενεργός. Ο «εξελληνισµός» του σήµανε και την 
αποκρυστάλλωση µιας ταξικά και εθνοτικά διαφορετικής επιχειρηµατικής αρχηγεσίας 
–ελληνικής αυτή τη φορά. Για τους θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες το 1919 αποτελεί 
εποµένως τοµή. Ο µετασχηµατισµός τους είχε σε µεγάλο βαθµό συντελεσθεί ήδη πριν 
από το 1922, σε αντίθεση µε τα κατώτερα εργατικά και µικροαστικά στρώµατα (ε-
βραϊκά αλλά και ελληνικά), οι συνθήκες ύπαρξης των οποίων και οι µεταξύ τους ε-
θνοτικές ισορροπίες άλλαξαν δραµατικά µόνο µετά την έλευση των προσφύγων. 

Η επικέντρωση σε µία κοινωνική οµάδα αναδεικνύει εποµένως τη σχετικότητα 
της εκάστοτε περιοδολόγησης και επιτρέπει τη σύλληψη του εξελληνισµού ως µιας 
διαδικασίας πολλαπλών χρονικοτήτων. Η δε επιλογή της εστίασης στο ανώτερο ε-
µπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης υπαγορεύεται από τον καθοριστικό του ρόλο στη 
διαδικασία αυτή. Οι έµποροι δεν είναι µια ακόµη σηµαντική επαγγελµατική οµάδα 
της πόλης ούτε και αντιπροσωπεύουν µετωνυµικά την ευρύτερη αστική της τάξη. Για 
το λόγο αυτό η επικέντρωση σε αυτούς δεν έχει ούτε ενδεικτικό ούτε παραδειγµατικό 
χαρακτήρα. Αντίθετα, αντανακλά τη δεσπόζουσα θέση τους σε µια συγκεκριµένη ι-
στορική συγκυρία. Στην ύστερη οθωµανική και µεταοθωµανική περίοδο η οικονοµι-
κή δύναµη των εµπόρων καθόριζε το χαρακτήρα και τη θέση ολόκληρης της πόλης. 
«Ἡ Θεσσαλονίκη δέν εἶναι πόλις τῶν γραµµάτων, οὔτε πόλις βιοµηχανική. Εἶναι πό-
λις ἐµπορική, ὄχι κυρίως ἐµπορική, ἀλλά µόνο ἐµπορική. Κάθε πλῆγµα κατά τοῦ 
ἐµπορίου εἶναι πλῆγµα κατά τῆς ὅλης Θεσσαλονίκης», διακήρυττε η Νέα Αλήθεια το 
191517. Επιπρόσθετα, ο «έµπορος» σήµαινε πολύ περισσότερα από µια επαγγελµατι-
κή ιδιότητα. Οι Εβραίοι χρησιµοποιούσαν τον όρο merkader (έµπορος) εναλλάξ µε 
εκείνον του “notavle” (προύχοντας) για να υποδηλώσουν την κοινοτική αρχηγεσία18· 
ενώ µεταξύ των Ελληνορθόδοξων, ο «έµπορος» σταδιακά εξισώθηκε µε το δάσκαλο 
και το φιλάνθρωπο ως ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία του ελληνικού 
αλυτρωτισµού. «Ὁ ἱδρύων σήµερον ἐν ἐργοστάσιον εἰς τοιαύτην πόλιν, οἴα ἡ 
ἡµετέρα ἤ ὁ θεµελιῶν ἕνα καλόν ἐµπορικόν οἶκον ἤ ἀναλαµβάνων µίαν σοβαρᾶν 
ἑταιρικήν ἐπιχείρησιν δέν εἶναι µικροτέρας τιµῆς καί εὐλογίας ἄξιος του ἱδρύοντος 
ἐν εὐποιίας ἤ φιλανθρωπίας ἄσυλον, µέ τήν διαφοράν µάλιστα ὅτι οὗτος µέν πάσχο-
ντας, ἀσθενεῖς καί ἀναπήρους περιθάλπει, ἐκεῖνος δέ ὑγιεῖς καί εὐρώστους 
εὐεργετεῖ, ὧν ἔχει ἀνάγκην ἡ κοινωνία καί τό Ἔθνος. Τίς τῶν δυό ὠφελιµώτερος 
ἀποβαίνει;», διακήρυττε το 1909 ο καθηγητής του Ελληνικού Γυµνασίου Γεώργιος 

                                                 
17 Νέα Αλήθεια 24.01.1915. 
18 Βλέπε τον τρόπο που το περιοδικό La Nation περιγράφει τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στις κοινοτι-
κές εκλογές του 1909. “La delegasyon de los notavles merkaderes izo sus obzervasiones, los reprezen-
tantes de la asosiasion i del Klub des Intimes se espyegaron en toda frankeza en provando ke todo era 
echo lo mas onestamente i lo mas regolarmente posivle sin ninguna presyon a ninguno. De esto los 
merkaderes se mostraron interamente konvensidos i todo en aprovando muestra ovra, izieron la propo-
zision de trokar algunos pokos nombres de la lista de kandidados”. “Atansyon!”, La Nation 1/21 
(1909), σσ. 2-3 (η υπογράµµιση δική µου). Κατά αντίστοιχο τρόπο, ο Νεχαµά, ανέφερε τους «εµπό-
ρους» ως ένα ξεχωριστό στρώµα δίπλα στις άλλες σηµαντικές κοινωνικές οµάδες της κοινότητας, τη 
«µορφωµένη νεολαία», τη «µεσαία τάξη» και τους «εργάτες». Π. Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη 
πόλη (µετάφραση Βασίλης Τοµανάς, Σκόπελος 1997 [1918]), σ. 213. 
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Χατζηκυριακού. Στα ύστερα οθωµανικά και µεταοθωµανικά χρόνια οι έµποροι συ-
γκροτούσαν εποµένως την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική αρχηγεσία της Θεσ-
σαλονίκης και καθόριζαν τη φυσιογνωµία της αστικής της τάξης. Ο «έµπορος» συνι-
στούσε ηγεµονική κατηγορία, ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική και πολιτική. Για 
το λόγο αυτό αποτέλεσε τόσο το κρισιµότερο τµήµα της διαδικασίας του εξελληνι-
σµού της όσο όµως και τον κυριότερο φορέα της. Πολυεθνοτικό, αλλά κατά βάση ε-
βραϊκό µέχρι το 1912, το ανώτερο εµπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης είχε σε µεγά-
λο βαθµό εξελληνιστεί µέχρι το 1919. Ταυτόχρονα όµως, είχε και το ίδιο συµβάλει 
καθοριστικά στον εξελληνισµό της ίδιας της πόλης µέσα από την οικονοµική του λει-
τουργία, την κοινωνική του δράση και την ιδεολογική του ηγεµονία. 

Η εστίαση στους εµπόρους αποδεικνύεται εποµένως µεθοδολογικά γόνιµη γιατί 
ανταποκρίνεται στους συγκεκριµένους όρους που θέτει κάθε φορά η ιστορική πραγ-
µατικότητα στην ιστορική ανάλυση. Ωστόσο, η εστίαση αυτή δεν εκπορεύεται από 
µια νέο-ιστορικιστική αντίληψη. Αντίθετα, υιοθετείται γιατί εξυπηρετεί εξίσου τη δι-
ερεύνηση ευρύτερων, «παροντικών» ερωτηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, επιτρέπει να 
δειχθεί πώς κοινωνικά στρώµατα που ορίζονται πολιτισµικά –από τις συµπεριφορές 
τους, το κοινωνικό και συµβολικό τους κεφάλαιο, την απήχηση και το εύρος της δη-
µόσιας δράσης τους– συγκροτούν αρχηγεσία µέσα από την αλληλόδραση και το µε-
τασχηµατισµό δύο διαστάσεων της ταυτότητάς τους, της ταξικής και της εθνοτικής. Η 
εστίαση στους εµπόρους καθιστά δυνατή την ανάλυση της διαπλοκής ανάµεσα στην 
εθνότητα και στην τάξη και των µεταβολών της µέσα στο χρόνο. Η µελέτη επικε-
ντρώνεται εντέλει σε αυτούς γιατί επιτελούν µια διπλά κρίσιµη λειτουργία. Ως «κυρι-
ολεξία», δηλαδή ως ένα διακριτό, συγκεκριµένο και συγκροτηµένο κοινωνικό µόρ-
φωµα, επιτρέπουν τη διερεύνηση µιας συγκεκριµένης ιστορικής διαδικασίας· ενώ ως 
«µεταφορά» και για άλλα στρώµατα, τη διαπραγµάτευση γενικότερων ζητηµάτων. Η 
επικέντρωση στους εµπόρους επιτρέπει εποµένως στην παρούσα µελέτη να υιοθετή-
σει τόσο τη συνταγµατική όσο και την παραδειγµατική σύνταξη της ιστορικής γρα-
φής19. 

Πώς όµως ορίζεται το ιστορικό υποκείµενο που αποκαλείται εδώ οι «έµποροι 
της Θεσσαλονίκης»; Όπως θα εικονογραφήσουν τα κεφάλαια που ακολουθούν, αυτό 
γίνεται αντιληπτό ως ρευστή κατηγορία. Τα νοήµατα και οι πρακτικές που το ορίζουν 
µεταβάλλονται, συχνά µάλιστα ριζικά. Από πυλώνες της χαµιτικής εθνοτικής ισορρο-
πίας, οι έµποροι µετατρέπονται σε σύµβολα της εθνοτικής αντιπαλότητας κατά τη 
∆εύτερη Συνταγµατική περίοδο· κύριοι αρχικά εκπρόσωποι µιας καθολικά αποδεκτής 
αστικής ταυτότητας, είναι στα τέλη της δεκαετίας του 1910 φορείς µιας αστικότητας 
µερικότερης και µαχητής·κατεξοχήν δηµόσιοι άνδρες, ενσάρκωση της οθωµανικής 
Θεσσαλονίκης για το δηµόσιο βλέµµα, καταλήγουν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου 
Πολέµου να αντιπροσωπεύουν τον βασικό υπαίτιο του έντονου επισιτιστικού προ-
βλήµατος που αντιµετωπίζει η πόλη. Για τη συλλογιστική της παρούσας µελέτης, έ-
νας συνολικός ορισµός τους θα ήταν εποµένως τόσο ιστορικά άτοπος όσο και µεθο-
δολογικά παράδοξος. Ως εκ τούτου, οι έµποροι δεν ορίζονται άπαξ και εξαρχής. Α-
ντίθετα, προσδιορίζονται στη βάση του σηµασιολογικού περιεχοµένου που αποκτούν 

                                                 
19 Σύµφωνα µε τον Αντώνη Λιάκο «η συνταγµατική σύνταξη της ιστορικής γραφής συµβαίνει όταν το 
αντικείµενό της συµπίπτει µε το στόχο της µελέτης», όταν δηλαδή «το αντικείµενο της ιστορικής έ-
ρευνας και γραφής ταυτιζόταν µε τον στόχο του ιστορικού ενδιαφέροντος». Αντίθετα, στην παραδειγ-
µατική σύνταξη «το αντικείµενο της µελέτης διαφορίζεται από το στόχο της µελέτης» και «αναφέρεται 
πλέον σε ένα θεωρητικό διάλογο ο οποίος διεξάγεται σε διαφορετικά πεδία αφαίρεσης» επιτρέποντας 
την επικοινωνία ανάµεσα σε ιστορικούς µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ειδικεύσεις και προσανατολι-
σµούς. Αντώνης Λιάκος, «∆οκίµιο για µια ποιητική της ιστορίας», Τα Ιστορικά 31 (1999), σσ. 275-
276. 
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στην εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Ο προσδιορισµός τους λαµβάνει βέβαια υπόψη τα 
«ιθαγενή» νοήµατα µε τα οποία επενδύεται κάθε φορά η έννοια του «εµπόρου»· ω-
στόσο, δεν περιορίζεται σε αυτά. Κατά κύριο λόγο οι έµποροι ορίζονται από την ισχύ 
τους, δηλαδή από τον τρόπο που γίνονται ορατοί τόσο µέσα από το βλέµµα των άλ-
λων όσο όµως και µέσα από τη δική τους δράση. Αυτός ο τρόπος ορισµού τους γίνε-
ται περισσότερο εµφανής όταν η µελέτη εξετάζει τα χρόνια µετά την Επανάσταση 
των Νεότουρκων. Τα χρόνια δηλαδή που η πολιτική προβιβάζεται στο κύριο πεδίο 
συγκρότησης της ταυτότητάς τους και εκείνοι µετατρέπονται τόσο σε πολιτικό υπο-
κείµενο όσο και σε αντικείµενο του πολιτικού λόγου. Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης 
θα µπορούσαν βέβαια να οριστούν πολύ διαφορετικά, αλλά εξίσου ικανοποιητικά, µε 
πολλούς άλλους τρόπους. Αν επιλέγεται εδώ ο συγκεκριµένος ορισµός είναι επειδή 
σε σύγκριση µε άλλους (που θα έδιναν π.χ. έµφαση στα οικονοµικά δεδοµένα, τις ε-
πιχειρηµατικές στρατηγικές ή τις κοινωνικές δικτυώσεις), αυτός επικοινωνεί καλύτε-
ρα µε το κύριο χαρακτηριστικό της υπό εξέταση περιόδου: τις ραγδαίες µεταβολές 
που επέρχονται στο χώρο της πολιτικής σε σχέση µε εκείνους της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Οι µεταβολές αυτές διευρύνουν το πεδίο του πολιτικού και το ανάγουν 
στο κύριο πεδίο διαµόρφωσης των ταυτοτήτων. Κριτήριο εποµένως για την επιλογή 
του συγκεκριµένου τρόπου ορισµού των εµπόρων είναι η χρηστικότητά του και όχι 
µια υποτιθέµενη εγγενής αρτιότητά του. Με την έννοια αυτή, η επιλογή προκύπτει 
µέσα από ένα διάλογο µε την υπό πραγµάτευση ιστορική περίοδο. Αν στο επίπεδο της 
ιστορικής ανάλυσης η µέθοδος ορισµού που υιοθετείται εδώ συµβάλλει στην ιστορι-
κοποίηση της κατηγορίας του εµπόρου, σε ένα µεταϊστορικό επίπεδο η συλλογιστική 
που τη στηρίζει αναδεικνύει αντίστοιχα την ανάγκη «ιστορικοποίησης» της ίδιας της 
µεθόδου. 
 
Οι κατηγορίες της ανάλυσης: εθνότητα, τάξη και αστικότητα 
Οι πολλαπλοί, µεταβαλλόµενοι ορισµοί του ιστορικού υποκειµένου όπως και η ανα-
γνώριση της διαλογικής σχέσης που συνδέει τον τρόπο προσδιορισµού του µε την 
υπό εξέταση ιστορική περίοδο συνδέονται οργανικά µε µια ανάλογη θεώρηση της ε-
θνότητας και της τάξης. Η µελέτη αυτή δεν υιοθετεί έναν στατικό, «αντικειµενικό» 
και εξωγενή ορισµό των δύο εννοιών µε βάση τον οποίο και µόνο οργανώνει, ιεραρ-
χεί και ταξινοµεί τα στοιχεία της ιστορικής πραγµατικότητας. Ούτε όµως και επιµένει 
αποκλειστικά στις «ιθαγενείς» χρήσεις της τάξης και της εθνότητας, στις σηµασιοδο-
τήσεις τους από τα ίδια τα ιστορικά υποκείµενα. Αντίθετα, επιδιώκει να αναδείξει την 
εσωτερική δυναµική των δύο εννοιών. Έτσι, η εθνότητα γίνεται αντιληπτή ως µια πο-
λιτισµική κατηγορία µε συγκεκριµένο κοινωνικό περιεχόµενο, η οποία όµως σταδια-
κά µετατρέπεται σε πολιτική. Προσεγγίζεται δηλαδή αρχικά ως πολιτισµική κατα-
σκευή, µε την αφήγηση να επιµένει σε µια συστηµατική ανάλυση των συµβολικών 
πρακτικών που οργάνωναν την εθνοτική ταυτότητα των ελληνορθόδοξων, εβραίων, 
µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων κατά την ύστερη χαµιτική περίοδο. Επιπρόσθε-
τα, συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό περιεχόµενο. Καθώς οι συµβολικές 
πρακτικές της εθνότητας επικοινωνούσαν µε εκείνες της τάξης, οργάνωναν και νοη-
µατοδοτούσαν τις ενδοκοινοτικές κοινωνικές ιεραρχίες και καθιστούσαν τους εµπό-
ρους και ευρύτερα το ανώτερο αστικό στρώµα τους κατεξοχήν Έλληνες, Εβραίους, 
Μουσουλµάνους και Ντονµέ. Όµως στην παρούσα µελέτη η εθνότητα προσεγγίζεται 
επίσης και ως µια σταδιακά πολιτική κατηγορία. Ήδη από την επαύριο της Επανά-
στασης των Νεότουρκων η εθνοτική ταυτότητα προσδιοριζόταν ολοένα και περισσό-
τερο από το ρευστό πεδίο του πολιτικού λόγου και των πολιτικών πρακτικών –
ενδοκοινοτικών και διακοινοτικών πριν το 1912, εθνικών ακόµη και διεθνών µετά 
από αυτό. Επρόκειτο για µια εξέλιξη που επηρέασε όλες τις εθνοτικές οµάδες, κυρίως 
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τους Εβραίους και τους Ντονµέ αλλά παραδόξως και τους Έλληνες. Για τους πρώ-
τους, η άνοδος του σιωνισµού και η αµφισβήτηση της θεσσαλονικιώτικης διάστασης 
της ταυτότητάς τους από τον ελληνικό εθνικισµό µετέτρεψε την εβραϊκότητα σε πολ-
λαπλό πολιτικό διακύβευµα. Για τους δεύτερους, η αποτυχία του οθωµανικού σχεδίου 
και η άνοδος του τουρκικού εθνικισµού τους στιγµάτισε ως ελλειµµατικά Μουσουλ-
µάνους και τελικά µη Τούρκους. Ακόµη όµως και στην περίπτωση των ελληνορθόδο-
ξων εµπόρων, η εθνοτική τους ταυτότητα µετασχηµατίστηκε σε εθνική µέσα από τη 
σταδιακή πολιτικοποίηση της ελληνοµακεδονικότητας. Με άλλα λόγια, οι ελληνορ-
θόδοξοι έµποροι έγιναν Έλληνες όντας Έλληνες Μακεδόνες, δηλαδή µέσα από την 
υιοθέτηση µιας τοπικιστικής και έντονα αντιαθηναϊκής εκδοχής της ελληνικότητας. 
Οι εθνοτικές ταυτότητες τελούσαν εποµένως σε µια µεταβατική φάση καθώς µετα-
τρέπονταν από πολιτισµικές σε πολιτικές κατηγορίες. Συνακόλουθα, η διάσταση της 
µετάβασης αποτελεί συστατικό στοιχείο του τρόπου µε τον οποίο η έννοια της εθνό-
τητας χρησιµοποιείται ως αναλυτικό εργαλείο στην παρούσα µελέτη. Οι εθνοτικές 
κατηγορίες ορίζονται εδώ µε αναφορά σε ένα βάθος χρόνου και όχι σε µια σύντοµη 
ιστορική συγκυρία, ενώ παρά τις ενδιάµεσες µεταπλάσεις, θεωρείται ότι αποκρυ-
σταλλώνονται τελικά στις σχετικά σταθερότερες εθνοτικές ταυτότητες του µεσοπο-
λέµου. Για το λόγο αυτό τα εθνοτικά ονόµατα γράφονται µε κεφαλαίο αρχικό και όχι 
µε πεζό, όπως ενδεχοµένως θα περίµενε κανείς20. Η επιλογή της κεφαλαιογράµµατης 
γραφής τους, όπως και η αναφορά σε «Έλληνες» και όχι σε «Ελληνορθόδοξους» στα 
κεφάλαια που αφορούν στην περίοδο αµέσως µετά το 1912, αντανακλά εποµένως 
αφενός τη θεωρητική προβληµατική της µελέτης και αφετέρου την ιστορική διαδικα-
σία που αυτή αναλύει. 

Ανάλογη είναι και η διαπραγµάτευση της «τάξης». Η µελέτη παρακολουθεί και 
υιοθετεί τις βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις της σύγχρονης, αγγλόφωνης κυρίως, 
ιστοριογραφίας για τις ευρωπαϊκές αστικές τάξεις του µακρού δέκατου ένατου αιώ-
να21. Η έννοια της «αστικής τάξης», όπως χρησιµοποιείται εδώ, συνοµιλεί µε εκείνες 
τις προσεγγίσεις, οι οποίες, αν και έχουν επίγνωση των ορίων της θεώρησής της ως 
οικονοµικού δεδοµένου, εξακολουθούν ωστόσο να αναγνωρίζουν την αναλυτική της 
χρησιµότητα. Ως εκ τούτου, επιχειρούν έναν επαναπροσδιορισµό της στη βάση µιας 
δηµιουργικής ανασύνθεσης των κυριότερων κριτικών που η έννοια έχει δεχτεί από τη 
σκοπιά της νέας πολιτισµικής ιστορίας του πολιτικού22. Εγγράφονται δηλαδή σε µία 
                                                 
20 Αντιπαράβαλε π.χ. µε την γραφή των εθνοτικών ονοµάτων µε πεζά από την Έφη Αβδελά προκειµέ-
νου να τονιστεί η ακραία ρευστότητα των εθνοτικών ταυτοτήτων των εργατών και εργατριών καπνού 
κατά τη µεγάλη απεργία του Απριλίου 1914 δηλαδή σε µια στιγµή-τοµή που υπερκαθορίζεται από τη 
συγκυρία της µετάβασης από την οθωµανική στην ελληνική κυριαρχία. Έφη Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός 
των ‘άλλων’: ταξικοί αγώνες, εθνοτικές συγκρούσεις και ταυτότητες φύλου στη µετα-οθωµανική Θεσ-
σαλονίκη», Τα Ιστορικά 18-19 (1993), σ. 171. 
21 Για µια κατατοπιστική επισκόπηση των βασικών τάσεων, βλέπε Geoffrey Crossick, ‘La bourgeoisie 
britannique au XΙXe siècle. Recherches, approches, problématiques’, Annales. Histoire, Sciences So-
ciales 53/6 (1998), σσ. 1089-1130. Carol E. Harrison, “The bourgeois after the bourgeois revolution. 
Recent approaches to the middle class in Εuropean cities”, Journal of Urban History 31/3 (2005), σσ. 
382-392. Στα ελληνικά, βλέπε τώρα και τη διαφωτιστική εισαγωγή του Γιάννη Γιαννιτσιώτη. Γιάννης 
Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης, 1860-1910 (Αθήνα, 
2006). 
22 Οι κυριότερες κριτικές σε µια «κοινωνική» θεµελίωση της αστικής τάξης προέρχονται από τους 
Dror Wahrman και Sarah Maza. Dror Wahrman, Imagining the middle class. The political representa-
tion of class in Britain c. 1780-1840 (Κέιµπριτζ, 1995). Sarah Maza, The myth of the French bourgeoi-
sie. An essay on the social imaginary, 1750–1850. (Κέιµπριτζ Μασσαχουσέτη, 2005). Για µια απόπει-
ρα επαναπροσδιορισµού της έννοιας της τάξης, βλέπε Geoff Eley & Keith Nield, The future of class in 
history. What’s left of the social? (Ανν Άρµπορ, 2007). Για µια προσέγγιση που δίνει έµφαση στις 
συµβολικές πρακτικές, βλέπε Simon Gunn, The public culture of the Victorian middle class. Ritual and 
authority in the English industrial city, 1840-1914 (Μάντσεστερ, 2000). 
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«µετα-γλωσσική» στροφή στις ιστορικές σπουδές23. Συνοµιλώντας µε τις πρόσφατες 
αυτές απόπειρες, η αστική τάξη ορίζεται εδώ ως ένα πολιτισµικό µόρφωµα που κα-
θορίζεται αλλά και εκβάλλει (ως νόηµα και ως δράση) στα πεδία του κοινωνικού και 
του πολιτικού. Η αστική τάξη παράγεται καταρχήν στο πεδίο του κοινωνικού µέσα 
από µια πληθώρα από πολιτισµικές πρακτικές έµφορτες νοηµάτων. Αυτές κωδικοποι-
ούνται συχνά γύρω από θεσµούς και αρθρώνονται σε ποικίλους «χώρους» τους οποί-
ους µε τη σειρά τους και καθορίζουν: το χώρο του «ιδιωτικού» και του «δηµόσιου», 
του «οίκου», της «αγοράς» και της «πόλης». Ως αναπόσπαστα τµήµατα αυτών των 
χώρων, οι πρακτικές λειτουργούν ως µηχανισµοί κοινωνικής διάκρισης και αποβαί-
νουν καθοριστικές στην παραγωγή µιας ταξικής οµοιότητας µε ιδιαίτερα έµφυλα και 
εθνοτικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όµως, η αστική τάξη συγκροτείται και στο πε-
δίο του πολιτικού. Κατά πρώτον, επειδή ιστορικά το πολιτικό υποκείµενο ταυτίστηκε 
µε τον (άνδρα) αστό και η «πολιτική» µε την ευυπόληπτη δράση των µεσοαστικών 
στρωµάτων στο πλαίσιο µιας δεδοµένης αντίληψης για την ιδιότητα του πολίτη. Κατά 
δεύτερον, επειδή η ίδια η πολιτική δράση διαµορφώνει συλλογικότητες. Και κατά 
τρίτον, επειδή το «κοινό (ταξικό) συµφέρον» γύρω από το οποίο οι συλλογικότητες 
αυτές κινητοποιούνται δεν ενυπάρχει έξω από το πεδίο του πολιτικού λόγου. Αντίθε-
τα, συγκροτείται µέσω αυτού. Κατά συνέπεια, η αστική τάξη είναι εξίσου παράγωγο 
του πολιτικού λόγου –των κοινωνικών αναπαραστάσεων, ιεραρχήσεων και αποκλει-
σµών που αυτός κατασκευάζει– όσο και της εµπρόθετης δράσης των ιστορικών υπο-
κειµένων. 

Ωστόσο, η παραπάνω θεώρηση της αστικής τάξης ως παράγωγο πρακτικών και 
λόγων σπάνια συµπληρώνεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία από την πρόσληψή της 
και ως µεταβαλλόµενης στο χρόνο. Παρά την έµφαση στην πολιτισµική διάσταση και 
στην αναγνώριση των διαφορετικών µορφών που παίρνει στο χώρο, η έννοια της «α-
στικής τάξης» διακρίνεται από µια στατικότητα. Η διεθνής βιβλιογραφία είτε επικε-
ντρώνεται στις πολιτισµικές διαδικασίες που καθόρισαν την αρχική συγκρότησή της 
είτε, σπανιότερα, εξετάζει τα συµβολικά νοήµατα και τις πολιτισµικές πρακτικές που 
τη συνέχουν σε µια δεδοµένη ιστορική περίοδο24. Και στις δύο περιπτώσεις, την προ-
σέγγιση χαρακτηρίζει µια κάποια τελεολογία. Η αστική τάξη θεωρείται ότι έχει ορι-
στικά συντελεστεί κάποια στιγµή στο χρόνο. Εποµένως, αυτό που ενδιαφέρει είναι εί-
τε η παρακολούθηση της πορείας «αποκρυστάλλωσής» της είτε η ανατοµία των στα-
θερών, «δοµικών» χαρακτηριστικών της. 

Αυτή η θεώρηση της αστικής τάξης καθιστά εν µέρει προβληµατική τη χρήση 
της ως αναλυτικής κατηγορίας σε µια ιστορική µελέτη που επιδιώκει να θέσει στο ε-
πίκεντρο της ανάλυσής της τους µετασχηµατισµούς ενός αστικού στρώµατος και όχι 
την αρχική του συγκρότηση ή τους σταθερούς δεσµούς συνοχής του. Προκειµένου 
λοιπόν να αναδειχθεί ο ιστορικά µεταβλητός χαρακτήρας της αστικής ταυτότητας του 
ανώτερου εµπορικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης, η παρούσα µελέτη εισάγει την 
έννοια της «αστικότητας». Κατά αναλογία προς την «κοινωνικότητα», την «ιστορικό-
τητα» και τη «διαφορετικότητα» (όρους που έχουν πρόσφατα εισαχθεί στο χώρο της 
κοινωνικής και πολιτισµικής ανθρωπολογίας και της πολιτισµικής ιστορίας), η «αστι-
κότητα» «σηµατοδοτεί στο αναλυτικό επίπεδο το ανερχόµενο ενδιαφέρον για την υ-
ποκειµενική και πολιτισµικά συγκροτηµένη αίσθηση των τρόπων µε τους οποίους 

                                                 
23 Βλέπε William H. Sewell Jr., Logics of History: Social Theory and Social Transformation (Σικάγο, 
2005). Geoff Eley, A crooked line: From Cultural History to the History of Society (Ανν Άρµπορ, 
2005). Jürgen Kocka, “Losses, gains and opportunities. Social history today”, Journal of Social History 
37/1 (2003), σσ. 21-28. 
24 Για παραδείγµατα της πρώτης προσέγγισης, βλέπε Crossick, ‘La bourgeoisie britannique au XΙXe 
siècle’. Για ένα παράδειγµα της δεύτερης, Gunn, The public culture of the Victorian middle class. 
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υπάρχουν οι άνθρωποι στο χρόνο και στο χώρο»25. Στην προκειµένη περίπτωση, η 
αστικότητα διευκολύνει την αναλυτική εστίαση στις ιστορικά και πολιτισµικά συγκε-
κριµένες µορφές που παίρνουν κάθε φορά οι ταξικές σχέσεις και στη µεταβολή τους 
µέσα στο χρόνο. Υπογραµµίζει την επιτελεστική και λογοθετική διάσταση στην πα-
ραγωγή της ταξικής διαφοράς αλλά και την πολιτισµικά διαµεσολαβηµένη πρόσληψή 
της. ∆ίνει δηλαδή έµφαση στο ρόλο των υποκειµένων ως φορέων ταξικών νοηµάτων 
–καταναλωτών αλλά και παραγωγών τους. 

Η συγκεκριµένη θεώρηση της εθνότητας και της αστικότητας επιτρέπει εποµέ-
νως στην παρούσα µελέτη να υπερβεί τα όρια τόσο µιας δοµικής όσο και µιας αυστη-
ρά «κειµενικής» προσέγγισης και να θέσει τα δρώντα υποκείµενα, τους ανθρώπους 
που συνθέτουν το ανώτερο εµπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρο της 
ανάλυσής της. Οι µεταβαλλόµενες εθνοτικές και αστικές τους ταυτότητες συγκρο-
τούνται µέσα από τους λόγους και τις πρακτικές τους. Ωστόσο, ακολουθώντας πρό-
σφατες επεξεργασίες στο χώρο της κοινωνικής και πολιτισµικής ανθρωπολογίας, λό-
γοι και πρακτικές προσεγγίζονται εδώ ως αλληλένδετοι. Τα πολιτισµικά νοήµατα και 
οι κοινωνικές σχέσεις συνιστούν µια ενιαία διαδικασία, η συµβολική µορφή και η 
κοινωνική δράση συνέχονται. Η παραγωγή του νοήµατος συµβαίνει εκεί όπου υπάρ-
χει κοινωνική αλληλόδραση. Αντίστροφα, τα πολιτισµικά σχήµατα οργανώνουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, τις νοηµατοδοτούν και διαµορφώνουν το συµβολικό περιε-
χόµενο της συνάφειας. Η διαµόρφωση των ταυτοτήτων είναι εποµένως παράγωγο 
πολιτισµικά προσδιορισµένων σχέσεων. Το ατοµικό αλλά και το συλλογικό υποκεί-
µενο δεν είναι προγενέστερο της ανθρώπινης διάδρασης, αλλά αντίθετα προκύπτει 
µέσα από αυτή26. Έτσι, η παρούσα µελέτη προσεγγίζει τη συγκρότηση των εθνοτικών 
και των ταξικών ταυτοτήτων µέσα από την ανάλυση των µεταβαλλόµενων σχέσεων 
που οι έµποροι της Θεσσαλονίκης αναπτύσσουν µεταξύ τους και µε άλλες οµάδες 
καθώς και των νοηµάτων µε τα οποία επενδύουν τις σχέσεις αυτές. Η έµφαση δίνεται 
ως εκ τούτου στις ενδοκοινοτικές και διακοινοτικές εξελίξεις, στις σχέσεις µεταξύ 
των εµπόρων και µεταξύ αυτών και άλλων κοινωνικών στρωµάτων και στα νοήµατα 
που καθιστούν δυνατή τη συνάφεια ή τη διάκριση. Αυτή η µεθοδολογική εστίαση ε-
πιτρέπει στην ανάλυση να αποφύγει τα προβλήµατα που δηµιουργεί η χρήση των 
στατικών και ολοποιητικών κατηγοριών της «κοινωνίας των πολιτών» και ιδίως της 
«δηµόσιας σφαίρας» για την προσέγγιση των πολυεθνοτικών αστικών στρωµάτων 
των ύστερων οθωµανικών πόλεων. Το ερµηνευτικό βεληνεκές της «δηµόσιας σφαί-
ρας» περιορίζεται από τις κανονιστικές της συνδηλώσεις και την τάση να διαβλέπει 
δοµικές σταθερές εκεί όπου υπάρχει πολιτισµική ρευστότητα. Ακόµη δε και πρωτό-
τυπες επεξεργασίες της, όπως η «µοναρχική δηµόσια σφαίρα» του Nadir Ozbek ή η 
ανάλυση της Michelle Campos στοχεύουν κυρίως στην ερµηνεία του οθωµανισµού 
ως µηχανισµού νοµιµοποίησης της χαµιτικής µοναρχίας ή στην ανάδυση µιας «δια-
κοινοτικής κοινής γνώµης»27. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως χρησιµοποιείται, η 
«δηµόσια σφαίρα» προσφέρει ελάχιστα στην κατανόηση των σχέσεων ιεραρχίας α-
νάµεσα στα διαφορετικά εθνοθρησκευτικά αστικά στρώµατα και του τρόπου που αυ-
                                                 
25 Ευθύµιος Παπαταξιάρχης, «Το καθεστώς της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία: υποθέσεις 
εργασίας», στο Ευθύµιος Παπαταξιάρχης (επιµ.), Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτι-
σµικής διαφοράς στη σηµερινή Ελλάδα (Αθήνα, 2006), σ. 412. 
26 Βλέπε Κατερίνα Ροζάκου, «‘Κοινωνικότητα’ και ‘κοινωνία αλληλεγγύης’. Η περίπτωση ενός εθελο-
ντικού σωµατείου», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 32 (2008), σσ. 95-99, όπου και η σχε-
τική βιβλιογραφία. 
27 Nadir Ozbek, ‘Philanthropic activity, Ottoman patriotism and the Hamidian regime, 1876-1909’, In-
ternational Journal of Middle Eastern Studies 37 (2005), σσ. 59-81. Michelle Campos, A “shared 
homeland” and its boundaries. Empire, citizenship and the origins of sectarianism in late Ottoman 
Palestine, 1908-1913 (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Stanford University, 2003), σσ. 161-236. 
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τές νοηµατοδοτούνται, στο περιεχόµενο δηλαδή της εθνότητας και της αστικότητας28. 
Αντίθετα, η παρούσα µελέτη δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον ρευστό και πορώδη χα-
ρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, στις σχέσεις εξουσίας που αυτές οικοδοµούν, και 
εντέλει στη συνθετότητα της διαδικασίας διαµόρφωσης των ταυτοτήτων που διακρί-
νει την ύστερη οθωµανική και µετα-οθωµανική Θεσσαλονίκη. Σε µια πόλη όπου ο 
δηµόσιος χώρος και η ηγεµονία πάνω σε αυτόν καθορίζονταν από µια πληθώρα σχέ-
σεων που ανέπτυσσαν µεταξύ άλλων οι διάφορες εθνοθρησκευτικές οµάδες, οι ξένοι 
πρόξενοι, οι οθωµανοί αξιωµατούχοι και οι ευρωπαίοι µέτοικοι, αυτή η έµφαση επι-
τρέπει να αντιληφθούµε τις σχέσεις αυτές και τα νοήµατά τους στη διαπλοκή τους. 
Μας δίνει εποµένως τη δυνατότητα να προσεγγίσουµε τις εθνοτικές και ταξικές ταυ-
τότητες των «Ελλήνων», «Εβραίων», «Μουσουλµάνων» και «Ντονµέ» «αστών» ως 
αµοιβαία παραγόµενες µέσα από µια σειρά σχέσεων τις οποίες νοηµατοδοτούσαν, 
δηλαδή καθιστούσαν δυνατές, οι διαφορετικές ιδιότητές τους ως µεταξύ άλλων εµπό-
ρων, αστών, ανδρών, θεσσαλονικέων, βενιζελικών, αλιανσίστ, Ελληνοµακεδόνων, 
Ιταλών και Οθωµανών. 
 
Εντός και εκτός: τα όρια της µελέτης 
Το αντικείµενο, η µεθοδολογία και η προβληµατική της µελέτης διαµορφώνουν τον 
τρόπο ανάλυσης που υιοθετείται εδώ, αλλά ταυτόχρονα καθορίζουν και τα όριά της. 
Προσδιορίζουν τί περιλαµβάνεται αλλά και τί αποκλείεται. Μια σειρά από συναφή 
ερωτήµατα και θέµατα τίθενται εποµένως εκτός διαπραγµάτευσης. Στο κέντρο της 
διατριβής βρίσκεται η ανάλυση του µετασχηµατισµού της εθνοτικής και ταξικής ταυ-
τότητας των εµπόρων της Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασία της µετάβασης από την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό έθνος κράτος. Η ανάλυση της πολυεθνοτι-
κής αστικής τάξης της πόλης κατά την ύστερη χαµιτική περίοδο υπακούει εποµένως 
στο ερώτηµα αυτό. Για αυτόν τον λόγο είναι δοµική, στατική. Επιδιώκει δηλαδή να 
προσφέρει µια αδρή εικόνα αυτού που πρόκειται να αλλάξει στη συνέχεια και όχι µια 
εξιστόρηση της διαδικασίας συγκρότής της. Αυτά που συµβαίνουν κατά τη χρονική 
στιγµή της εκκίνησης δεν απασχολούν τη διατριβή. Ως εκ τούτου, δεν αναλύονται 
παρά ελάχιστα όσα ζητήµατα αφορούν στις οικονοµικές, κοινωνικές και ιδεολογικές 
διεργασίες µέσα από τις οποίες οι δυτικότροποι εβραίοι έµποροι επέβαλαν την ηγεµο-
νία τους στην κοινότητα και στην πόλη, τα αίτια των διχασµών της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας, ή γενικότερα ο βαθµός και ο τρόπος που η εκκοσµίκευση των κοινοτή-
των διαπλέχθηκε µε την έλευση της νεωτερικότητας και τις µεταβολές των εµπορι-
κών πρακτικών και αξιών29. 

Ανάλογα, µια ποσοτική ανάλυση της τοπικής οικονοµίας, ή µια εκτεταµένη πα-
ρουσίαση των επιχειρηµατικών στρατηγικών των εµπόρων θα εµπλούτιζε τις γνώσεις 
µας για την ιστορική φυσιογνωµία του στρώµατος αυτού και των εθνοθρησκευτικών 
συνιστωσών του. Το εγχείρηµα αυτό παρουσιάζει όµως καταρχήν ανυπέρβλητες δυ-
σκολίες λόγω της έλλειψης των αντίστοιχων αρχειακών τεκµηρίων. Με ελάχιστες ε-
ξαιρέσεις, τα αρχεία των επιχειρήσεων λανθάνουν (αν δεν έχουν καταστραφεί)30, ενώ 
                                                 
28 Αντίστροφα, αν η έννοια της δηµόσιας σφαίρας είναι θεωρητικά δύσκαµπτη, οι χρήσεις της «κοινω-
νικότητας» (sociabilité) από τη γαλλική ιστοριογραφία διακρίνονται από ελλειπή θεωρητικοποίηση. 
Όπως χρησιµοποιείται σε γαλλικές µελέτες των ύστερων οθωµανικών αστικών κοινωνιών, η έννοια 
της «κοινωνικότητας» είναι ουσιαστικά περιγραφική καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά στη µορφή 
των κοινωνικών πρακτικών και όχι στα νοήµατα που αυτές φέρουν. Βλέπε Paul Dumont & François 
Georgeon (επιµ.), Vivre dans L’Empire Ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires 
(XVIIIe-XXe siècles) (Παρίσι, 1997). 
29 Όπως π.χ. την απόσπαση της «εντιµότητας» του εµπόρου από ένα θρησκευτικό πλαίσιο αναφοράς. 
30 Το µοναδικό αρχείο σηµαίνουσας επιχείρησης που διασώζεται είναι αυτό της εταιρείας Αλλατίνι, 
αλλά και αυτό δεν είναι ακόµη προσβάσιµο στην έρευνα. Αντώνης Μόλχο & Γεωργία Γκότση, «Το 
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τα διαθέσιµα ποσοτικά δεδοµένα αφορούν αποκλειστικά στο εξωτερικό εµπόριο της 
πόλης και έχουν σε επαρκή βαθµό αναλυθεί31. Επιπρόσθετα, ο εξελληνισµός της οι-
κονοµίας της πόλης επιτεύχθηκε κυρίως µέσα από την αντικατάσταση των εβραίων 
εµπόρων από Έλληνες σε όλους σχεδόν τους τοµείς του επιχειρείν καθώς η διεθνοτι-
κή συνεργασία και η εµφάνιση ανωνύµων εταιρειών ήταν όπως θα δειχθεί εξαιρετικά 
περιορισµένες. Η λεπτοµερέστερη ενασχόληση µε τα ζητήµατα αυτά δεν θα συνέβαλε 
εποµένως ούτε και στην ενδελεχέστερη πραγµάτευση του κεντρικού ερωτήµατος της 
µελέτης, των µεταβαλλόµενων δηλαδή τρόπων που µια επιχειρηµατική αρχηγεσία (α-
να)διαµορφώνει την εθνοτική και αστική της ταυτότητα και ασκεί ηγεµονία σε µια 
πολυεθνοτική πόλη. Για το λόγο αυτό, επιχειρείται µια εξαιρετικά εστιασµένη ανά-
λυση των παραπάνω ζητηµάτων που αφορά κυρίως σε µια πρώτη, ποιοτική προσέγ-
γιση των µεταβολών που επέφερε η ένταξη στο ελληνικό κράτος και ο Πρώτος Πα-
γκόσµιος Πόλεµος στην οικονοµική ισχύ και στις επιχειρηµατικές στρατηγικές των 
ελλήνων και των εβραίων εµπόρων. 

Αντίθετα, η πραγµάτευση του κεντρικού ερωτήµατος καθιστά απαραίτητη την 
έµφαση στις πρακτικές µέσα από τις οποίες επιτελείται η εθνότητα και η αστικότητα. 
Από την πλειάδα των σχετικών πρακτικών, η µελέτη επιλέγει να εστιάσει στο χώρο 
της αγοράς και να εξετάσει τις θεσµισµένες πρακτικές που δοµούν µια επαγγελµατική 
τυπική κοινωνικότητα. Οι «ιδιωτικές» πρακτικές, όπως και η ευρύτερη, τυπική και 
άτυπη, εξωεπαγγελµατική, δηµόσια αστική κοινωνικότητα στην οποία οι έµποροι 
συµµετέχουν δεν την απασχολούν. Ο λόγος έχει να κάνει και πάλι µε το αντικείµενο 
της έρευνας. Η µελέτη δεν αφορά στα ευρύτερα µεσαία αστικά στρώµατα της Θεσ-
σαλονίκης ώστε να διερευνήσει τη δόµησή τους µέσα από την επικέντρωση στη δη-
µόσια κοινωνικότητα. Ο στόχος της είναι διαφορετικός –η ανίχνευση της αστικής 
ταυτότητας µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής οµάδας και η παρακολούθηση των 
µετασχηµατισµών της. Αποσκοπεί δηλαδή να αναδείξει τη διαπλοκή ανάµεσα στην 
αστική και στην επαγγελµατική ταυτότητα, να εντοπίσει τους τρόπους µέσα από τους 
οποίους το εµπόριο καθίσταται αστική πρακτική και συνάµα µετατρέπεται σε µέσο 
για την έκφραση της αστικής ταυτότητας. Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ανώ-
τερο εµπορικό στρώµα ήταν τελικά αυτό που καθόρισε και τη φυσιογνωµία της θεσ-
σαλονικιώτικης αστικής τάξης. Για τους λόγους αυτούς, η µελέτη εστιάζει σχεδόν 
αποκλειστικά στις πρακτικές της επαγγελµατικής κοινωνικότητας και στους τρόπους 
που αυτές διαµόρφωσαν ένα σύµπαν αστών θεσσαλονικέων εµπόρων. 

Ανάλογοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η ανάλυση δεν αποδίδει ισότιµη ση-
µασία στο φύλο σε σχέση µε την εθνότητα και την τάξη ως άξονα διαµόρφωσης της 
εθνοτικής και της ταξικής ταυτότητας των εµπόρων της πόλης. Η διαθέσιµη βιβλιο-
γραφία για την αστική τάξη άλλων ελληνικών πόλεων-λιµανιών έχει αναδείξει τους 
τρόπους που το φύλο διαµορφώνει τον κόσµο των αστών ανδρών –µεταξύ άλλων µέ-
σα από τις γαµήλιες στρατηγικές, τις χρήσεις της προίκας, την κυριαρχία της οικογε-
νειακής επιχείρησης, τη δόµηση της διάκρισης της «ιδιωτικής» από την «δηµόσια» 
σφαίρα, αλλά και τη διακριτή δηµόσια κοινωνικότητα ανδρών και γυναικών32. Οι βα-
σικές αυτές διαπιστώσεις ισχύουν και για τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης και για 
το λόγο αυτό η διερεύνησή τους δεν απασχολεί την παρούσα µελέτη. Παραµένει βέ-
βαια ζητούµενο κατά πόσο και µε ποιούς τρόπους άλλαξε όχι µόνο η ταξική και η ε-

                                                                                                                                            
αρχείο της εταιρείας Αλλατίνι. Παρουσίαση και προκαταρτική καταγραφή», Ίστωρ 11 (1998), σσ. 27-
38. 
31 Gounaris, Steam over Macedonia. Ahmet Orhun Akarli, Growth and retardation in the Ottoman 
economy. The case of Ottoman Selanik, 1876-1912 (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, London 
School of Economics, 2001). 
32 Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σσ. 170-176, 181-208, 228-239. 
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θνοτική αλλά και η έµφυλη ταυτότητα των θεσσαλονικέων εµπόρων κατά την υπό 
εξέταση περίοδο. Στο γύρισµα του αιώνα, το ηγεµονικό πρότυπο ανδρικότητας φαί-
νεται ότι οριζόταν από την εικόνα του ώριµου φιλάνθρωπου εµπόρου, όπως την εν-
σάρκωνε η φιγούρα του Μωύς Αλλατίνι. Ωστόσο, οι πόλεµοι, η διάδοση του σιωνι-
σµού (και η έµφασή του στη νεότητα, στη λατρεία του σώµατος και στην προβολή 
ενός «µυώδους Εβραϊσµού»), όπως και η µεγάλη δηµόσια ορατότητα που απολάµβα-
ναν οι έλληνες αξιωµατικοί µετά το 1912, ενδεχοµένως να οδήγησαν σε µια µεταβο-
λή των µορφών ηγεµονικής ανδρικότητας στην πόλη και στην επικράτηση περισσό-
τερο «στρατιωτικοποιηµένων» ανδρικών προτύπων. Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο 
για εξελίξεις τις οποίες καθόρισαν λόγοι και πρακτικές που δεν αρθρώθηκαν ούτε και 
επιτελέστηκαν στα κύρια πεδία του µετασχηµατισµού της ταυτότητας των εµπόρων. 
Εποµένως, έστω και αν οι αλλαγές στις έµφυλες σχέσεις επηρέασαν πιθανώς την ε-
θνοτική και ταξική τους ταυτότητα καθώς και την ηγεµονική τους θέση εντός του ευ-
ρύτερου ανώτερου αστικού στρώµατος της πόλης, η ανάλυσή τους δεν συνδέεται ορ-
γανικά µε τον προβληµατισµό της παρούσας µελέτης. 

Ο προβληµατισµός αυτός καθόρισε εντέλει και την περιορισµένη, επιλεκτική 
αναφορά στο κράτος, στην πόλη και στον αντισηµιτισµό. Η άγνοια της οθωµανικής 
γλώσσας και ο όγκος του υλικού που έπρεπε να τιθασευτεί καθιστούσαν απαγορευτι-
κή τη διερεύνηση του ρόλου των κρατικών δοµών στη διαµόρφωση του πεδίου δρά-
σης των εµπόρων καθώς και των σχέσεων που οι τελευταίοι ανέπτυξαν µε τις οθωµα-
νικές κρατικές αρχές –τοπικές και κεντρικές33. Πρόκειται για ένα σοβαρό πραγµατο-
λογικό κενό της παρούσας µελέτης, τις ερµηνευτικές συνέπειες του οποίου όµως µό-
νο µελλοντικές έρευνες µπορούν να αποτιµήσουν. Με δεδοµένο δε ότι η µελέτη αφο-
ρά µετασχηµατισµούς, ήταν παρεπόµενο ότι δεν θα µπορούσε να την απασχολήσει η 
αλλαγή των κρατικών δοµών µετά το 1912, όταν και τα αρχειακά τεκµήρια είναι ευ-
κολότερα προσβάσιµα. Αυτό που επιχειρεί αντίθετα, είναι να πραγµατευτεί εκείνες 
τις κρατικές πολιτικές που είχαν άµεσο αντίκτυπο στη διαµόρφωση των σχέσεων µε-
ταξύ των εµπόρων της πόλης και µεταξύ αυτών και του ελληνικού κράτους: το ζήτη-
µα της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης, την εισαγωγή ενός νέου δασµολογικού κα-
θεστώτος και τις πολιτικές του επισιτισµού κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Άλ-
λωστε, όπως έχει ήδη εννοηθεί και όπως θα φανεί και στον Επίλογο, πριν από το 
1922 ο ρόλος του κράτους στον εξελληνισµό της Θεσσαλονίκης υπήρξε περιορισµέ-
νος. Αντίθετα, κατά την περίοδο 1912-1922 αυτός συντελέστηκε κυρίως µέσα από τις 
δράσεις του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης. Οι έµποροι της Θεσ-
σαλονίκης δεν ήταν µόνο αντικείµενο αλλά και υποκείµενο του εξελληνισµού της. 
Αυτή είναι και µία από τις βασικές θέσεις της µελέτης. 

Η πόλη βρίσκεται εποµένως στο επίκεντρο της διατριβής, αν και µε έναν πολύ 
συγκεκριµένο τρόπο. Η αστικότητα και η εθνικότητα των Ελλήνων και των Εβραίων 
παράγονται χωρικά. Είναι δηλαδή στενά συνυφασµένες µε µια συγκεκριµένη αντίλη-
ψη περί Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1912 η αντίληψη αυτή καθιστούσε τους µεν ελλη-
νορθόδοξους εµπόρους «Ελληνοµακεδόνες», τους δε Εβραίους «Θεσσαλονικείς». 
Αντίστροφα, µετά το 1912, συνέβαλε στον εξελληνισµό των εµπόρων και της πόλης 
προσδένοντας τη «θεσσαλονικιότητα» σε µια ελληνοµακεδονική, αντιαθηναϊκή εκδο-
χή της ελληνικότητας. Εποµένως, κατά την περίοδο που εξετάζεται εδώ, η πόλη δια-
µόρφωσε την αστική και εθνοτική ταυτότητα των εµπόρων της κυρίως ως τοπική 
ταυτότητα, ως νοητική κατασκευή. Χωρίς αµφιβολία, αυτός καθαυτός ο µετασχηµα-
                                                 
33 Μόνο στον ηλεκτρονικό κατάλογο των Οθωµανικών Κρατικών Αρχείων (Basbakanlik Devlet Arşiv-
leri) µια πρώτη έρευνα µε βάση λέξεις-κλειδιά εντόπισε πάνω από 200 εγγραφές που να αφορούν επώ-
νυµους εµπόρους της Θεσσαλονίκης, εµπορικούς θεσµούς της πόλης και γεγονότα µείζονος επιχειρη-
µατικής σηµασίας. 
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τισµός του αστικού χώρου αποτέλεσε επίσης µια εξίσου κρίσιµη παράµετρο στη δια-
δικασία του εξελληνισµού και της αναδόµησης των αστικών στρωµάτων. Ο ριζικός 
επανασχεδιασµός της παλιάς πόλης µετά την πυρκαγιά του 1917 καθώς και τα εκτε-
ταµένα δηµόσια έργα κατά τη δεκαετία του 1930 συνέβαλαν στη διαµόρφωση ενός 
νέου αστικού τρόπου ζωής. Προώθησαν νέες µορφές κίνησης και συναλλαγής, αν και 
αποµένει ακόµη να δειχθεί ποιές και µε ποιούς ακριβώς τρόπους. Η πραγµάτευση της 
µετατροπής της αγοράς από ένα «ανατολίτικο» παζάρι σε ένα οργανωµένο, δυτικού 
τύπου εµπορικό κέντρο µπορεί να δείξει ότι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης η δι-
αδικασία του εξελληνισµού συνδέθηκε µε τη διαδικασία του «εκσυγχρονισµού». Το 
«µοντέρνο» ταυτίστηκε µε το «ελληνικό» και οι νεωτερικές αστικές ταυτότητες απο-
τέλεσαν ταυτόχρονα και εθνικές ταυτότητες. Ωστόσο, αυτή η χωρική ιστορία του ε-
ξελληνισµού των αστικών στρωµάτων εκτυλίσσεται κυρίως κατά τις µεσοπολεµικές 
δεκαετίες. Ξεκινά δηλαδή από εκεί που τελειώνει η παρούσα µελέτη34. Για αυτόν τον 
λόγο ζητήµατα µετασχηµατισµού του χώρου του εµπορίου τίθενται εκ των πραγµά-
των στο περιθώριο της ανάλυσης. 

Ανάλογα περιορισµένη είναι τέλος και η ενασχόληση µε τον αντισηµιτισµό. Οι 
λόγοι είναι τόσο µεθοδολογικοί όσο και πραγµατολογικοί. Σε αντίθεση µε τη µελέτη 
του Bernard Pierron, η παρούσα διατριβή δεν κάνει χρήση του αντισηµιτισµού ως 
αναλυτικής κατηγορίας –κεντρικού ερµηνευτικού σχήµατος και σταθερής οπτικής 
γωνίας για την προσέγγιση και την ανάλυση των ελληνοεβραϊκών «διακοινοτικών» 
σχέσεων35. Αντίθετα, προσεγγίζει τον αντισηµιτισµό ως ιστορικό φαινόµενο που χρή-
ζει το ίδιο ανάλυσης. Τον προσλαµβάνει ως τµήµα µιας ευρύτατης ποικιλίας µορφών 
που παίρνουν οι ελληνοεβραϊκές σχέσεις, δηλαδή ως µια ακόµη (αν και την πιο α-
κραία) εκδοχή της κοινωνικότητας. Για το λόγο αυτό, η µελέτη εστιάζει στο πολυ-
πρισµατικό κοινοτικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφο-
νταν κάθε φορά οι ελληνοεβραϊκές αντιπαραθέσεις, στα πολλαπλά και µεταβαλλόµε-
να νοήµατα µε τα οποία αυτές επενδύονταν, στα διαφορετικά σύµβολα που τις συ-
µπύκνωναν, και στις επιπτώσεις τους όχι µόνο στις διακοινοτικές αλλά και στις ενδο-
κοινοτικές ισορροπίες. Άλλωστε, αν και υπαρκτές, οι αντιπαραθέσεις αυτές ήταν πε-
ριορισµένες όσον αφορά στο ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα. Σε αντίθεση µε τους 
µικρεµπόρους, τους γυρολόγους, τους αχθοφόρους, τους καπνεργάτες και τα µέλη της 
Φεντερασιόν, οι εβραίοι επιχειρηµατίες ήρθαν αντιµέτωποι µε πολύ λιγότερο βίαιες 
και απροκάλυπτες µορφές της ελληνικής εβραιοφοβίας κατά τη ρευστή ύστερη οθω-
µανική και µεταοθωµανική περίοδο. Το µεγάλο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµι-
κό κεφάλαιό τους, τα πολλαπλά τοπικά και διεθνή ερείσµατά τους και ο ζωτικός τους 
ρόλος στην εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της τοπικής οικονοµίας λειτούργησαν 
αποτρεπτικά. Ωστόσο, η ελληνική επιθετικότητα συνέβαλε καθοριστικά στην αµφι-
σβήτηση και εξασθένιση της ενδοκοινοτικής τους ηγεµονίας: αποσυσπείρωσε την ε-
βραϊκή κοινότητα και οδήγησε στην κατακόρυφη άνοδο του σιωνισµού. Για το λόγο 
αυτό, παρόλο που για την εβραϊκή εµπορική αρχηγεσία η µετάβαση στο ελληνικό ε-
θνικό κράτος υπήρξε µια πολύ διαφορετική και πολύ λιγότερο τραυµατική εµπειρία, 
δεν είχε τελικά λιγότερο οδυνηρές συνέπειες. 
 

                                                 
34 Βλέπε για µια µερική ανάλυση των παραπάνω υποθέσεων εργασίας από µια αρχιτεκτονική και πο-
λεοδοµική κυρίως σκοπιά, Βίλµα Χαστάογλου & Αλεξάνδρα Καραδήµου-Γερόλυµπου, «Θεσσαλονίκη 
1900-1940. Από τις αντιφάσεις του κοσµοπολιτισµού στην οµοιογένεια της νεοελληνικής πόλης», στο 
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη µετά το 1912 (Θεσσαλονίκη, 1985), σσ. 449-473. 
Vassiliki G. Mangana, Westernization and Hellenicity: form and meaning in Thessaloniki, Greece 
1850-1940 (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of Michigan, 1995). 
35 Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. 
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Οι χρήσεις και οι περιορισµοί των πηγών 
Η προσέγγιση του εξελληνισµού της Θεσσαλονίκης ως σύνθετης διαδικασίας εθνοτι-
κών και ταξικών µετασχηµατισµών στην οποία ενεπλάκη ενεργά το ανώτερο εµπορι-
κό στρώµα της πόλης επέβαλε τη συστηµατική έρευνα σε µια πληθώρα πηγών, ελά-
χιστες από τις οποίες είχαν ως τώρα αξιοποιηθεί. Καθώς η διατριβή αποδίδει ιδιαίτε-
ρη σηµασία στις πρακτικές και στους λόγους των ίδιων των εµπόρων, δεν περιορίζε-
ται στην ανάλυση «εξωτερικών» τεκµηρίων, εγγράφων και αναφορών ελληνικών και 
ξένων οργανισµών και κυβερνητικών υπηρεσιών στα οποία και βασίζεται κατά κύριο 
λόγο η έρευνα για την ύστερη οθωµανική και µεσοπολεµική Θεσσαλονίκη36. Χωρίς 
να παραγνωρίζει τη σηµασία τους, κάνει επίσης εκτενή χρήση αρχειακού υλικού που 
είτε παρήγαγαν οι ίδιοι οι έµποροι είτε τους «παρήγαγε» ως λογοθετικό σχηµατισµό 
δηµιουργώντας αναπαραστάσεις που προσδιόριζαν τη δράση, τη δική τους και των 
άλλων. Πρόκειται για µια αρχειακή στρατηγική που ελάχιστα υιοθετείται από τη δια-
θέσιµη βιβλιογραφία αφενός λόγω γλωσσικών περιορισµών και αφετέρου λόγω της 
εστίασης σε µια συγκεκριµένη εθνοθρησκευτική οµάδα. Με την εξαίρεση των οθω-
µανικών πηγών, η διατριβή χρησιµοποιεί εποµένως τεκµήρια σε όλες τις γλώσσες που 
έγραφαν και γράφονταν οι έλληνες, εβραίοι, µουσουλµάνοι και ντονµέ έµποροι της 
Θεσσαλονίκης, στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανοεβραϊκά. 

Η εξιστόρηση της διαδροµής της εµπορικής αρχηγεσίας της πόλης απαιτούσε 
καταρχήν τον εντοπισµό των κυριότερων εκπροσώπων της και στη συνέχεια την α-
νασυναρµολόγηση των ατοµικών διαδροµών τους. Η διαδικασία αποδείχτηκε επίπο-
νη. Τα πρόσωπα δεν ήταν εξαρχής δεδοµένα καθώς δεν προσδιορίζονταν από τη 
συµµετοχή τους σε ένα θεσµό αλλά από την ισχύ που τους έδινε η συµµετοχή τους σε 
ανοιχτά και κλειστά, κοινοτικά και διακοινοτικά, ασθενή και ισχυρά δίκτυα. Αυτά, 
µόνο η συνδυαστική ανάγνωση ενός πλήθους πηγών µπορούσε να αποκαλύψει. Επι-
πρόσθετα, τα οικογενειακά αρχεία και τα αυτοβιογραφικά κείµενα απουσίαζαν, ενώ 
ειδικότερα για τους Εβραίους, τους Μουσουλµάνους και τους Ντονµέ, το Ολοκαύτω-
µα και η ανταλλαγή των πληθυσµών είχε θρυµµατίσει σχεδόν στο σύνολό του κάθε 
έννοια συνέχειας της οικογενειακής τους µνήµης. Πλήθος διάσπαρτων πληροφοριών 
συλλέχθηκε τελικά σταδιακά από ένα ετερογενές υλικό που περιλάµβανε οικογενεια-
κές ιστορίες, εµπορικά εγκόλπια, νεκρολογίες, προεκλογικά βιογραφικά και λίστες 
µελών συλλόγων. Ωστόσο, αν τελικά κατορθώθηκε σε επαρκή βαθµό η προσωπο-
γράφηση των εµπόρων της Θεσσαλονίκης αυτό οφείλεται κυρίως στα πλούσια λήµ-
µατα της πολύτοµης Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη και αφετέρου 
στα ανέκδοτα βιογραφικά των επιφανών µελών της εβραϊκής κοινότητας της πόλης 
που συνέταξε ο Αλφόνσο Λεβύ, γραµµατέας της Κοινότητας κατά τη δεκαετία του 
193037. 

Πληροφορίες για τη θεσµική οργάνωση και τη συλλογική δράση των θεσσαλο-
νικέων εµπόρων αντλήθηκαν από δηµοσιευµένους οθωµανικούς και ελληνικούς νο-
µικούς κώδικες, εµπορικούς οδηγούς και κυρίως από τα αρχεία του Εµπορικού και 
                                                 
36 Το υλικό που χρησιµοποιούν οι Μαρία Βασιλικού, Bernard Pierron, Ρένα Μόλχο και Mark Mazower 
αποτελείται κυρίως από αγγλικές και γαλλικές προξενικές εκθέσεις, αλληλογραφία της Γενικής ∆ιοί-
κησης Μακεδονίας µε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκθέσεις της τοπικής επιτροπής της Αλιάνς 
και αλληλογραφία της εβραϊκής κοινότητας µε εβραϊκές οργανώσεις του εξωτερικού. Vassilikou, Poli-
tics of the Jewish Community of Salonika in the Inter-war Years. Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη 
νεότερη Ελλάδα. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Mazower, Salonica, city of ghosts. 
37 Ευάγγελος Χεκίµογλου & Χαράλαµπος Παπαστάθης, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλο-
νίκη. Τόµος δεύτερος: Η Οθωµανική περίοδος. Ηµίτοµος πρώτος (Θεσσαλονίκη, 2004). Χεκίµογλου, 
Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 
1900-1940. Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τη Ρόζυ Σαλτιέλ που µου επέτρεψε την 
πρόσβαση στο αρχείο του πατέρα της, Αλφόνσο Λεβύ. 
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Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης. Το σωζόµενο υλικό αφορά το µητρώο επιχειρήσεων, το ∆ελτίο του ΕΒΕΘ 
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου του, καθώς και το 
µητρώο µελών και µια πλήρη σειρά των εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων 
του Εµπορικού Συλλόγου για την περίοδο 1914-1922. Το αρχείο του τρίτου σηµαντι-
κότερου επιχειρηµατικού συλλόγου της πόλης, του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδο-
νίας, αν και διασώζεται, δεν είναι ακόµη προσβάσιµο στην έρευνα, ενώ εκείνα των 
σηµαντικότερων Εµπορικών Λεσχών της πόλης, της Λέσχης Θεσσαλονίκης, της Νέας 
Λέσχης και του Cercle Commercial, έχουν καταστραφεί. Τα κενά που αφορούν επο-
µένως στη σωµατειακή οργάνωση των εµπόρων κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο 
και τους Βαλκανικούς Πολέµους, όπως και στις δραστηριότητες του Συνδέσµου Βιο-
µηχάνων και των άλλων σηµαντικών οργανώσεών τους, καλύφθηκαν σε επαρκή βαθ-
µό κυρίως µέσα από την αποδελτίωση του τοπικού τύπου. Το παραπάνω υλικό, συ-
µπληρωµένο από το αρχείο του υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ανατολής για 
την περίοδο 1906-1912, επέτρεψε επίσης µια συστηµατική ανάλυση των διεθνοτικών 
σχέσεων στο χώρο της αγοράς στα διακριτά επίπεδα της οικονοµικής συνεργασίας, 
της επαγγελµατικής κοινωνικότητας και της συλλογικής δράσης. ∆υστυχώς, το αρ-
χείο της εν λόγω Τράπεζας είναι το µόνο προσβάσιµο38. Για αυτόν τον λόγο δεν στά-
θηκε δυνατή η παρακολούθηση των πιστωτικών στρατηγικών που ακολούθησαν τρά-
πεζες και επιχειρηµατίες µετά το 1912. Ανάλογη έλλειψη αρχειακών τεκµηρίων του 
υστεροθωµανικού Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης έκανε αδύνατη τη χαρτογράφηση 
των πιστωτικών δικτύων. Σε κάθε περίπτωση, µια µελλοντική χρήση του πλούσιου 
υλικού του ∆ικαστηρίου Πτωχεύσεων που συστήθηκε µετά το 1912 θα πρόσφερε πο-
λύτιµες πληροφορίες για τα δίκτυα αυτά κατά την πρώτη δεκαετία της ελληνικής κυ-
ριαρχίας, όπως και για τους όρους και τα όρια της ανατροπής της εβραϊκής ηγεµονίας 
στην αγορά του χρήµατος. Θα επέτρεπε επίσης να διερευνηθεί αν οι πρακτικές τυπι-
κής κοινωνικότητας των εµπόρων συναντίουνται µε εκείνες της οικονοµικής συνερ-
γασίας για να διαµορφώσουν τις αξίες της «πίστης» και της «φερεγγυότητας», ή αν 
αντίθετα οι όροι και τα όρια της διεθνοτικής συνάφειας διαφέρουν ανάλογα µε το 
πλαίσιο («οικονοµικό» ή «κοινωνικό») στο οποίο εγγράφονται κάθε φορά οι διεθνο-
τικές διαπροσωπικές σχέσεις39. 

Η ενδοκοινοτική δράση και η διαµόρφωση της εθνοτικής ταυτότητας των ελλή-
νων και εβραίων εµπόρων κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο ανιχνεύθηκε κυρίως 
παρακολουθώντας την παρουσία τους σε σηµαίνοντες συλλόγους. Οι δηµοσιευµένες 
λογοδοσίες του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Association des 
Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle αποτέλεσαν εδώ την κυριότερη πη-
γή. Για την περίοδο µετά την Επανάσταση των Νεότουρκων, οι έντονες διενέξεις σι-
ωνιστών και αλιανσίστ και ο αντίκτυπός τους στην κοινοτική ηγεµονία της εβραϊκής 
επιχειρηµατικής αρχηγεσίας ιχνηλατήθηκαν εντρυφώντας στο αρχείο της Alliance Is-
raélite Universelle και αποδελτιώνοντας τις ποικίλες αναφορές που έστελνε σχεδόν 
καθηµερινά ο τοπικός εκπρόσωπος προς τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στο 
Παρίσι. Πρόκειται για µοναδική πηγή, ο προφανής χρωµατισµός της οποίας προσφέ-
ρει µεν µια µονοδιάστατη οπτική των εξελίξεων, επιτρέπει όµως µια ακριβή εκτίµηση 
του τρόπου που τα προσέλαβε το ανώτερο στρώµα των αλιανσίστ επιχειρηµατιών. 

Η έρευνα στο αρχείο της Αλιάνς συνδυάστηκε µε τη συστηµατική αποδελτίωση 
ξένων κρατικών αρχείων. Ο στόχος δεν ήταν µόνο η υπέρβαση των περιορισµών που 
                                                 
38 Τα αρχεία του υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη όπως και αυτό της Οθω-
µανικής Τράπεζας παραµένουν προς το παρόν αταξινόµητα. ∆εν στάθηκε δυνατό να εντοπίσω το αρ-
χείο της Τράπεζας Θεσσαλονίκης. 
39 Ευχαριστώ την Francesca Trivellato για τη γόνιµη συζήτησή µας γύρω από τα ζητήµατα αυτά. 
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έθεταν οι επιτόπιες πηγές, η κάλυψη των κενών τους και το αναλυτικό όφελος που 
προσφέρει η περισσότερο σφαιρική διπλωµατική µατιά, όπως εκείνη του Harry 
Lamb, επί σειρά ετών προξένου της Μεγάλης Βρετανίας στη Θεσσαλονίκη και βαθύ 
γνώστη των πραγµατικοτήτων της πόλης. Η προσφυγή στα βρετανικά, γαλλικά αλλά 
και στα ελληνικά προξενικά αρχεία υπαγορεύθηκε από τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, 
γιατί η κατανόηση της συλλογικής δράσης των εµπόρων κατά την ύστερη οθωµανική 
περίοδο, ο προσδιορισµός του συµβολικού τους κεφαλαίου και η ερµηνεία των διε-
θνοτικών σχέσεων στο εσωτερικό τους θα ήταν ανεπαρκή αν δεν τοποθετούνταν ε-
ντός του πλέγµατος εξουσίας που όριζαν όχι µόνο οι κρατικές αρχές και οι κοινοτικές 
δοµές αλλά και η παρουσία και τα συµφέροντα των ξένων κρατών, ευρωπαϊκών αλλά 
και βαλκανικών. ∆εύτερον, γιατί κατά τη ρευστή δεκαετία του 1910 η δράση των ί-
διων των εµπόρων υπερέβη το τοπικό πλαίσιο. Ζητήµατα που σχετίζονταν µε τη θέση 
της Θεσσαλονίκης στα µεταοθωµανικά Βαλκάνια, την υπερκρατική δικαιοδοσία ε-
µπορικών θεσµών όπως το Εµποροδικείο της, τη διεθνοποίηση της πόλης ή τη µετα-
τροπή της σε ελεύθερο λιµάνι, κινητοποίησαν τους εµπόρους και τους ανάγκασαν να 
ασκήσουν πολιτική σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο, επικοινωνώντας απευθείας µε τις 
ξένες διπλωµατικές αποστολές και τις κυβερνήσεις που αυτές εκπροσωπούσαν. Και 
τρίτον, γιατί το ίδιο το τοπικό πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους δράσης προσδιοριζό-
ταν κατά την ίδια περίοδο από την πρωτοφανή επιτόπια παρουσία των δυτικοευρωπα-
ϊκών κρατών. Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος και κυρίως η παρουσία της αγγλογαλ-
λικής Στρατιάς της Ανατολής «διεθνοποίησε» τη Θεσσαλονίκη, αναδιαµόρφωσε το 
πεδίο της οικονοµίας και οδήγησε στη συγκρότηση διεθνικών θεσµών διαχείρισης 
των ζητηµάτων του επισιτισµού της πόλης. Τα αγγλικά και γαλλικά διπλωµατικά και 
στρατιωτικά αρχεία δεν προσέφεραν εποµένως µόνο ή κυρίως «τοπική γνώση». Αντί-
θετα, αποτέλεσαν µια προνοµιακή οπτική γωνία προκειµένου να εκτιµηθούν οι τρό-
ποι που το τοπικό συνοµιλεί µε το διεθνές και να χαρτογραφηθούν οι πανευρωπαϊκές 
διαστάσεις της ιστορικής διαδροµής ενός τοπικού ανώτερου εµπορικού στρώµατος. 

Τέλος, η προβληµατική της διατριβής υπηρετήθηκε από µια πολυεπίπεδη και 
εξονυχιστική ανάλυση του τοπικού τύπου. Η αναδίφηση στον χαµιτικό τύπο υπήρξε 
επιλεκτική για λόγους που είχαν να κάνουν µε την οικονοµία της διατριβής, τις αρ-
χειακές διαθεσιµότητες, αλλά και τη σχετικά περιορισµένη σηµασία των εφηµερίδων 
στη διαµόρφωση του πεδίου του πολιτικού. Η έρευνα επικεντρώθηκε για τους λόγους 
αυτούς σε ενδεικτικά έτη και εξέτασε κυρίως την αποτύπωση της δηµόσιας κοινωνι-
κότητας των εµπόρων. Αντίθετα, για την περίοδο 1908-1919 εντοπίστηκε και απο-
δελτιώθηκε σχεδόν κάθε διαθέσιµο φύλλο µιας πληθώρας εντύπων40. Η Επανάσταση 
των Νεότουρκων οδήγησε σε µια εκδοτική έκρηξη, η οποία παρέµεινε αµείωτη καθό-
λη την επόµενη δεκαετία παρά τους ποικίλους περιορισµούς που έθετε η πολεµική 
συνθήκη. Η επέκταση του τύπου ήταν αίτιο και σύµπτωµα της διεύρυνσης και πύ-
κνωσης του πεδίου του πολιτικού. Άλλαξε τον τρόπο διαχείρισης των ζητηµάτων, ει-
σήγαγε νέους πρωταγωνιστές και επηρέασε καθοριστικά τις ταξικές και διεθνοτικές 
σχέσεις. Αφενός, γιατί προβίβασε τα ζητήµατα της οικονοµίας και των διεθνοτικών 
σχέσεων στο χώρο της αγοράς σε ζητήµατα που όφειλαν να απασχολούν ολόκληρη 
την «κοινή γνώµη» και όχι πλέον µόνο την εµπορική αρχηγεσία. Και αφετέρου, γιατί 
συνέβαλε καθοριστικά στη διαµόρφωση νέων συµβολικών αναπαραστάσεων της κοι-
νωνικής ιεραρχίας. Επηρέασε δηλαδή ως λόγος (που ταυτόχρονα ενεργεί και ως δρά-
ση) τόσο την εθνοτική και ταξική ταυτότητα των εµπόρων όσο και τη σχέση τους µε 
την πόλη. Ως εκ τούτου η προβληµατική της διατριβής, η επιτάχυνση του ιστορικού 
                                                 
40 Εξαίρεση αποτέλεσαν οι σειρές των ισπανοεβραϊκών εφηµερίδων που φυλάσσονται στο Ινστιτούτο 
Ben Zvi και στην Jewish National and University Library στην Ιερουσαλήµ. Για λόγους κόστους, η µε-
τάβαση στο Ισραήλ στάθηκε ανέφικτη. 
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χρόνου, αλλά και ο αναβαθµισµένος ρόλος του τύπου απαίτησαν τη συστηµατική α-
ντιπαραβολή ελληνόγλωσσων, γαλλόγλωσσων και ισπανοεβραϊκών εφηµερίδων, ελ-
ληνικών και εβραϊκών, βενιζελικών και αντιβενιζελικών, σιωνιστικών και αλιανσίστ, 
µε στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που να αφορούν τόσο στις πρακτικές των εµπόρων 
όσο όµως και στους λόγους που αρθρώθηκαν περί και δι’ αυτών. 

 
Η δοµή της διατριβής 
Η διατριβή διαιρείται σε δέκα κεφάλαια τα οποία και οργανώνονται σε τρία µέρη. Η 
αφηγηµατική στρατηγική που υιοθετείται υπηρετεί την πολυπρισµατική προσέγγιση. 
Επιδιώκει να αναδείξει τους εθνοτικούς και ταξικούς µετασχηµατισµούς του ανώτε-
ρου εµπορικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης και τη διαπλοκή τους µε τη διαδικασία 
του εξελληνισµού µέσα από τον εντοπισµό και την ανάλυση των κύριων όψεων της 
ιστορικής διαδροµής των εµπόρων από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό 
έθνος-κράτος. Για το λόγο αυτό, η ιστορική αφήγηση παρακολουθεί µεν τη χρονολο-
γική εξέλιξη, αλλά αρθρώνεται θεµατικά. Κάθε µέρος συνιστά εποµένως µια χρονική 
ενότητα αλλά παράλληλα και µια διαφορετική µατιά. Συνακόλουθα, εισάγεται µε ένα 
σύντοµο κείµενο το οποίο συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της εξεταζόµενης πε-
ριόδου και παράλληλα παρουσιάζει το σκεπτικό που υπαγορεύει τον συγκεκριµένο 
τρόπο προσέγγισής της. 

«‘Έµποροι’, ‘tüccar’, ‘merkaderes’. Ο εµπορικός κόσµος της χαµιτικής Θεσσα-
λονίκης» είναι ο τίτλος του πρώτου µέρους. Στόχος του είναι να παρουσιάσει µια ει-
κόνα του ανώτερου εµπορικού στρώµατος της πόλης κατά την ύστερη οθωµανική πε-
ρίοδο. Η προσέγγιση είναι για το λόγο αυτό στατική. Η αφήγηση στέκεται ελάχιστα 
στους τρόπους που το στρώµα αυτό συγκροτήθηκε και επικεντρώνεται αντίθετα 
στους πολλαπλούς άξονες που δοµούσαν την πληθυντική αστικότητά του. Το πρώτο 
κεφάλαιο εξετάζει τους διαφορετικούς τρόπους που οι ελληνορθόδοξοι, εβραίοι, 
µουσουλµάνοι και ντονµέ έµποροι διαµόρφωσαν την ταξική και την εθνοτική τους 
ταυτότητα. Το δεύτερο κεφάλαιο µεταβαίνει από τις ενδοεθνοτικές στις διεθνοτικές 
σχέσεις και στέκεται στους όρους, τα όρια και τα νοήµατα της συνύπαρξης. Εξετάζει 
διαδοχικά τους θεσµούς, τη συλλογική δράση και τις αξίες που συνείχαν τους εµπό-
ρους, εντοπίζει τους µηχανισµούς που εξασφάλιζαν την ηγεµονία των Εβραίων και 
τέλος συζητά τους τρόπους που εκτυλίχθηκε αλλά και ανασχέθηκε η διεθνοτική αντι-
παράθεση στο χώρο της αγοράς. 

Το πρώτο µέρος δίνει εποµένως έµφαση κυρίως στις παγιωµένες σχέσεις εξου-
σίας και στις εθνοτικές και ταξικές ισορροπίες που χαρακτήριζαν τον εµπορικό κό-
σµο της χαµιτικής πόλης. Αντίθετα, το δεύτερο µέρος εστιάζει «στη δίνη της επανά-
στασης και του πολέµου», στη ρευστότητα της συγκυρίας και στη δυναµική των αλ-
λαγών. Εξιστορεί την αποδιάρθρωση των χαµιτικών ισορροπιών που επέφεραν δια-
δοχικά η Επανάσταση των Νεότουρκων, οι Βαλκανικοί Πόλεµοι και η ένταξη της 
Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Για το λόγο αυτό εκτείνεται από το 1908 µέχρι 
και τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 1915 γεφυρώνοντας τα χρόνια πριν και µετά το 
1912. Ταυτόχρονα, η υπερπολιτικοποίηση που χαρακτηρίζει και συνέχει την περίοδο 
αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση µιας αντίστοιχης οπτικής γωνίας. Η έµφαση δίνεται 
στους τρόπους που η εµπορική ταυτότητα αρθρώθηκε στο ρευστό πεδίο του πολιτι-
κού. Το δεύτερο µέρος προσεγγίζει εποµένως τους εµπόρους τόσο ως ιστορικό υπο-
κείµενο όσο όµως και ως πολυεπίπεδη µεταφορά. Συγκεκριµένα, το τρίτο κεφάλαιο 
εστιάζει στον τρόπο που µεταβολές στις σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων 
στο εσωτερικό της εβραϊκής κυρίως κοινότητας εξέβαλαν σε εθνοτικές αντιπαραθέ-
σεις µεταξύ Ελληνορθόδοξων, Εβραίων και Μουσουλµάνων και µετέτρεψαν τους ε-
µπόρους σε σύµβολα της διακοινοτικής αντιπαράθεσης. Το τέταρτο στέκεται στη µε-
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τατροπή των εβραίων εµπόρων σε σύµβολο µιας προβληµατικής εβραϊκότητας την 
επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου, ενώ παράλληλα εντοπίζει και τις προ-
σπάθειες που κατέβαλαν οι ίδιοι για να διατηρήσουν την ηγεµονία τους. Το πέµπτο 
παρακολουθεί τη συζήτηση για τη διεθνοποίηση της Θεσσαλονίκης στο τοπικό, εθνι-
κό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, τον τρόπο που αυτή παρήγαγε νέες και αντιπαραθετι-
κές εικόνες των θεσσαλονικέων εµπόρων αλλά και πώς παράλληλα δίχασε και τους 
ίδιους καταλήγοντας τελικά στην ισχυροποίηση των Ελλήνων και στην πρώτη ανά-
γνωση των Εβραίων ως ανθελλήνων. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο εστιάζει στις πρώτες 
ελληνικές εκλογές στις Νέες Χώρες, στις εκλογές του Μαΐου 1915. Παρακολουθεί τις 
διαφορετικές πολιτικές επιλογές του ανώτερου ελληνικού και του ανώτερου εβραϊκού 
εµπορικού στρώµατος αλλά και την κοινή τους αποτυχία να διατηρήσουν την τοπική 
τους ηγεµονία και να ενταχθούν µε τους δικούς τους εθνοτικούς και ταξικούς όρους 
στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Μετακινούµενο από το πεδίο της κοινωνίας σε εκεί-
νο της πολιτικής, το δεύτερο µέρος δείχνει εποµένως ότι ενώ οι έµποροι λειτουργού-
σαν ως µια τοπική πολιτική αρχηγεσία στην «προ-πολιτική» περίοδο του χαµιτικού 
αυταρχισµού, η πρωτοφανής ταχύτητα της πολιτικοποίησης µετά το 1908 οδήγησε σε 
µια πολύπλευρη αµφισβήτηση της ηγεµονίας τους. Κατά παράδοξο τρόπο (και σε α-
ντίθεση µε ό,τι συνέβη στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα), στη Θεσσαλονίκη η 
έλευση της αστικής δηµοκρατίας κατέληξε στην αποδυνάµωση του στρώµατος που 
κατεξοχήν την εκπροσωπούσε. 

Η ανασυγκρότηση του στρώµατος αυτού κατά την περίοδο 1914-1919 σε νέες 
ταξικές και εθνοτικές βάσεις είναι το θέµα του τελευταίου µέρους της διατριβής. Ό-
πως υποδηλώνει και ο τίτλος του, προσεγγίζει τις «πολλαπλές όψεις του εξελληνι-
σµού». Το έβδοµο κεφάλαιο εστιάζει στις οικονοµικές εξελίξεις στα χρόνια του Πρώ-
του Παγκόσµιου Πολέµου και τους λόγους για τους οποίους αυτές άφησαν τελικά α-
νέπαφες τις εθνοτικές ισορροπίες στο χώρο της αγοράς. Αντιστικτικά, το όγδοο κε-
φάλαιο παρακολουθεί τις µεταβολές στη δηµογραφία και στις επιχειρηµατικές στρα-
τηγικές των εµπόρων κατά τη δεκαετία 1912-1922. Αυτές δείχνουν ότι κατά την πε-
ρίοδο αυτή το πολυεθνοτικό εµπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης µετατρεπόταν σε 
ελληνοεβραϊκό και ότι οι Εβραίοι είχαν υιοθετήσει την επιχειρηµατική συµπεριφορά 
µιας µειονότητας ήδη προτού απωλέσουν την αριθµητική τους υπεροχή. Προκειµένου 
να φανεί η πολυπλοκότητα της µεταβολής, το ένατο και το δέκατο κεφάλαιο στέκο-
νται σε δύο κεντρικές εξελίξεις της δεκαετίας, διαπραγµατευόµενα αντίστοιχα το ζή-
τηµα της αισχροκέρδειας και την ανάδυση των νέων θεσµών εκπροσώπησης του ε-
µπορικού κόσµου. Το ένατο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο λόγο του τύπου. Αναλύει 
την εικόνα του «κερδοσκόπου εµπόρου» για να δείξει τη θέση που οι έµποροι κατα-
λάµβαναν στις νέες αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας καθώς και τις µεταβο-
λές στις σχέσεις τους µε τα κατώτερα στρώµατα. Το δέκατο κεφάλαιο, τέλος, δείχνει 
ότι οι αναδιατάξεις αυτές συνοµιλούσαν µε µια µεταβολή των εθνοτικών ιεραρχιών 
αλλά και της αστικότητας των ίδιων των εµπόρων. Η ανάλυση της σύνθεσης και της 
δράσης του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, του Εµπορικού Συλλόγου και του 
ανασυγκροτηµένου Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου φανερώνει ότι στα 
τέλη της δεκαετίας του 1910 το ανώτερο εµπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης ήταν 
πλέον ελληνικό και όχι µεταοθωµανικό καθώς το διέκρινε η ηγεµονία των Ελλήνων, 
µια νέα σχέση µε την πόλη και µια ριζικά διαφορετική αστική ταυτότητα. Και όπως 
εκτίθεται στον επίλογο, αυτά θα είναι τελικά και τα χαρακτηριστικά που θα το δια-
κρίνουν σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου. 
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Η µακρά βασιλεία του Αβδούλ Χαµίτ αποτέλεσε για τη Θεσσαλονίκη µια περίοδο 
ραγδαίων αλλαγών, οικονοµικών, κοινωνικών και ιδεολογικών. Η οικονοµία της 
πόλης αναπτύχθηκε, η διείσδυση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής επιτάθηκε, και η 
παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των δυτικών δυνάµεων εντάθηκε. 
Ταυτόχρονα, οι κοινοτικοί θεσµοί αναδιοργανώθηκαν, ενώ ο εθνικισµός, στις 
ποικίλες εκδοχές του, αποτέλεσε τη νέα µεταβλητή στη συγκρότηση των 
εθνοθρησκευτικών ταυτοτήτων και στη ρύθµιση των διεθνοτικών σχέσεων. 

Οι τροχιές των εµπόρων της Θεσσαλονίκης διαπλέχθηκαν στενά µε τις εξελίξεις 
αυτές. Ο εµπορικός κόσµος της πόλης αναδιατάχθηκε µε τρόπους όµως που πόρρω 
απείχαν από το να αποτελούν την ευθεία απόρροια των οικονοµικών και 
πολιτισµικών αλλαγών. Το ερµηνευτικό σχήµα που διαβλέπει στην επικράτηση των 
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων και στη διείσδυση των ευρωπαϊκών πολιτισµικών 
πρακτικών την ανάδυση ενός ανώτερου, διεθνοτικού και δυτικότροπου αστικού 
στρώµατος δεν επαρκεί για να περιγράψει την ταυτότητα που διέκρινε τους 
θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες. Το προφίλ τους δοµούνταν µέσα από την 
αλληλόδραση (και κατά συνέπεια και την ανασηµασιοδότηση) της επαγγελµατικής-
ταξικής µε την εθνοτική συνιστώσα της ταυτότητάς τους. Για το λόγο αυτό, το πρώτο 
µέρος της διατριβής προσεγγίζει τον εµπορικό κόσµο της Θεσσαλονίκης 
αποστασιοποιούµενο µεθοδολογικά από γραµµικά αφηγήµατα «ανάδυσης και 
αποκρυστάλλωσης» της αστικής τάξης, αλλά και από προσεγγίσεις που τονίζουν τον 
ανασχετικό ρόλο της εθνότητας στην ανάπτυξη των «ταξικών» δεσµών. Αντίθετα, 
αναδεικνύει τη διαµόρφωση µιας πολυσύνθετης και πολυεπίπεδης αστικότητας στην 
ύστερη οθωµανική Θεσσαλονίκη τόσο µέσα από διεθνοτικούς όσο όµως και µέσα 
από εθνοτικούς διαύλους. Συνακόλουθα, η ανάλυση περιστρέφεται γύρω από δύο 
άξονες µε διττό ο καθένας περιεχόµενο. Η τάξη και η εθνότητα (ως ιστορικές 
εκφάνσεις και ως εννοιολογικές κατηγορίες) συναπαρτίζουν τον πρώτο, ενώ η 
εστίαση στις δοµές και στα συµβολικά νοήµατα τον δεύτερο. Στόχος του πρώτου 
µέρους είναι κατά πρώτον η επισήµανση της ποικιλίας των ιστορικών διαδροµών 
συγκρότησης των διαφορετικών εθνοθρησκευτικών συνιστωσών του εµπορικού 
κόσµου της πόλης·κατά δεύτερον, ο εντοπισµός των κύριων στοιχείων που καθόριζαν 
τις διακριτές επαγγελµατικο-εθνοτικές ταυτότητες τους· και κατά τρίτον, η 
παρακολούθηση των πρακτικών και των νοηµάτων που τις συνείχαν ως ένα ενιαίο 
σύνολο και παράλληλα ρύθµιζαν τις µεταξύ τους ιεραρχηµένες σχέσεις. 

Όπως αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο, στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι 
ελληνορθόδοξοι, οι µουσουλµάνοι, οι ντονµέ και οι εβραίοι επιχειρηµατίες 
διακρίνονταν από τα διαφορετικά περιεχόµενα που προσλάµβανε η επαγγελµατική 
και η εθνοτική τους ταυτότητα. Οι ελληνορθόδοξοι έµποροι συνιστούσαν µια νέα 
οµάδα χωρίς καταβολές στους µεγάλους γηγενείς εµπορικούς οίκους που είχαν 
κυριαρχήσει στο εµπόριο της Θεσσαλονίκης στα µέσα του δέκατου ένατου αιώνα. 
Αντίθετα, την αποτελούσαν κυρίως επήλυδες από τη µακεδονική ενδοχώρα. Το 
πρώτο υποκεφάλαιο υπογραµµίζει εποµένως τον κεντρικό ρόλο που έπαιξε η 
Μακεδονία στη συγκρότησή της. Ως οικονοµικός χώρος, κοινωνικός δεσµός, τοπική 
ταυτότητα και εθνικός λόγος, η Μακεδονία διαµόρφωσε την επαγγελµατική, ταξική 
και εθνοτική ταυτότητα των ελληνορθοδόξων επιχειρηµατιών. Η περιφέρεια και όχι η 
πόλη (στην οποία άλλωστε κατείχαν µια δευτερεύουσα οικονοµικά και κοινωνικά 
θέση) ήταν εκείνη που προσέδιδε περιεχόµενο στην αστικότητά τους. 

Για τους µουσουλµάνους και τους ντονµέ εµπόρους το ρόλο αυτό έπαιζε 
αντίθετα σε µεγάλο βαθµό το κράτος. Το δεύτερο υποκεφάλαιο αποβλέπει καταρχήν 
να αποκαταστήσει την ιστοριογραφικά παραµεληµένη οµάδα των µουσουλµάνων 
εµπόρων. Ο περιορισµός στις µη οθωµανικές πηγές αποτελεί για το λόγο αυτό 
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πλεονέκτηµα γιατί τεκµηριώνει µε αδιαµφισβήτητο τρόπο την ευρύτερη ορατότητά 
τους και πιστοποιεί την παρουσία τους ως ένα µικρό, αλλά οργανικό και νεωτερικό, 
κοµµάτι του εµπορικού κόσµου της πόλης. Κυρίως όµως, το υποκεφάλαιο αυτό 
διερευνά τα διακριτικά γνωρίσµατα των δύο οµάδων και επιχειρεί µια πρώτη 
αναζήτηση των στοιχείων συνοχής της κάθε µίας. Περισσότερο από κάθε άλλη 
εθνοθρησκευτική οµάδα, η οικογένεια ρύθµιζε την κοινωνική και επαγγελµατική 
ταυτότητα των ντονµέ επιχειρηµατιών. Οι Ντονµέ αποτελούσαν ένα κλειστό σύνολο 
που το απάρτιζαν οι παραδοσιακά ισχυρές οικογένειες, ενώ η οικογένεια βρισκόταν 
επίσης στον πυρήνα των επιχειρηµατικών στρατηγικών τους. Οι Ντονµέ (αλλά και οι 
Μουσουλµάνοι) διακρίνονταν επίσης από τους Ελληνορθοδόξους και τους Εβραίους 
συναδέλφους τους γιατί σε αντίθεση µε εκείνους, η εσωτερική συνοχή τους 
δοµούνταν λιγότερο γύρω από νεωτερικές πρακτικές τυπικής αστικής κοινωνικότητας 
και περισσότερο από τον κοµβικό ρόλο που έπαιζε το σχολείο ως χώρος 
κοινωνικοποίησης (όσον αφορά στους Ντονµέ) και κυρίως το κράτος, ως πολιτικό 
και συµβολικό κεφάλαιο. Πάντως, παρά την κοινή αυτή αναφορά, οι δύο αυτές 
οµόθρησκες οµάδες παρέµεναν καθόλη την περίοδο διακριτές µεταξύ τους. Τόσο το 
κράτος όσο και η µουσουλµανικότητα δεν δηµιούργησαν παρά ασθενείς και 
βραχύβιους συµβολικούς δεσµούς ανάµεσα στους ντονµέ και στους µουσουλµάνους 
εµπόρους. 

Αν την επαγγελµατική και εθνοτική ταυτότητα των ελληνορθόδοξων, των 
µουσουλµάνων και των ντονµέ εµπόρων διέκρινε ένας σαφής προσανατολισµός, 
εκείνη των Εβραίων χαρακτηριζόταν αντίθετα από πολυπρισµατικότητα. 
Ολοκληρώνοντας την «τυπολογία» συγκρότησης των εθνοτικών επιχειρηµατικών 
στρωµάτων, το τρίτο υποκεφάλαιο προσεγγίζει το ανώτερο εβραϊκό επιχειρηµατικό 
στρώµα ως ένα ιστορικά πρόσφατο κοινωνικό µόρφωµα, παράγωγο µιας σύγκρουσης 
µε την παραδοσιακή ραβινική εξουσία στις αρχές του τελευταίου τρίτου του δέκατου 
ενάτου αιώνα. Στη συνέχεια, το υποκεφάλαιο προβαίνει σε µια εκτεταµένη ανάλυση 
των πολλαπλών δεσµών που συνείχαν το στρώµα αυτό και προσδιόριζαν την 
πολύπτυχη αστική εβραϊκότητά τους. Ως σύνολο θεσµών, πρακτικών, και 
συστηµάτων νοηµατοδότησης, η κοινότητα, η σωµατειακή ζωή, η Αλιάνς, η 
ιταλικότητα, αλλά και η θεσσαλονικιότητα δοµούσαν από κοινού τόσο την εθνοτική 
όσο όµως και την ταξική ταυτότητα των εβραίων επιχειρηµατιών. Τους προβίβαζαν 
σε ισχυρούς επιχειρηµατίες, σε σηµαίνοντα µέλη της κοινότητας και σε επιφανείς 
πολίτες της Θεσσαλονίκης και τους προσέδιδαν µε τον τρόπο αυτό µια εξαιρετικά 
εκτεταµένη ισχύ. 

Επεκτείνοντας την προβληµατική του πρώτου κεφαλαίου, το δεύτερο κεφάλαιο 
επικοινωνεί µε ένα από τα µείζονα θέµατα της υστεροθωµανικής ιστοριογραφίας, 
αυτό της πολυεθνοτικής συνύπαρξης. ∆ιαφοροποιείται ωστόσο από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία καθώς δεν επικεντρώνεται στην αστική κοινωνικότητα. Αντίθετα, 
αναγνωρίζει τις διαφορετικές τροπές που παίρνει η συνύπαρξη ανάλογα µε το πεδίο 
στο οποίο κάθε φορά αυτή επιτελείται. Για το λόγο αυτό εστιάζει στη συνύπαρξη 
στους επαγγελµατικούς χώρους και αναζητεί τους συγκεκριµένους και διακριτούς 
θεσµικούς, σχεσιακούς και συµβολικούς αρµούς της. Εξετάζεται καταρχήν η 
συµβολή των νέων θεσµών στην προώθηση µιας συλλογικής ταυτότητας µεταξύ των 
επιχειρηµατιών της πόλης, ο ρόλος που έπαιξαν οι τράπεζες (οθωµανικές και ξένες), 
οι εµπορικές λέσχες και οι επαγγελµατικοί σύλλογοι, το Εµπορικό Επιµελητήριο και 
το Εµποροδικείο. Στη συνέχεια, ανιχνεύονται στοιχεία µιας διεθνοτικής συλλογικής 
δράσης και ενός κοινού αξιακού συστήµατος. Το κεφάλαιο αναδεικνύει την κρίσιµη 
σηµασία άλλων τόπων και πεδίων αντιπαράθεσης πλην του εργοστασίου για τη 
διαµόρφωση των ταξικών σχέσεων στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη. Το στρώµα 
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των εµπόρων διαµόρφωσε µια διακριτή αντίληψη του κοινού συµφέροντος κυρίως 
µέσα από την αντιπαράθεση µε τους αχθοφόρους του λιµανιού, τις ξένες εταιρείες και 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ταυτόχρονα, το στρώµα αυτό διαπνεόταν από κοινές 
αξιακές αναφορές που εντοπίζονταν στην «εντιµότητα», την «ευρωπαϊκότητα», και 
την «θεσσαλονικιότητα». 

Αυτή η παρακολούθηση της ενιαίας προς τα έξω στάσης των θεσσαλονικέων 
εµπόρων συµπληρώνεται από τη διερεύνηση των ορίων της διεθνοτικής συνεργασίας 
και κυρίως από την ανάλυση των ιεραρχήσεων και την εκτίµηση του εύρους, του 
χαρακτήρα και της σηµασίας των συγκρούσεων στο εσωτερικό της οµάδας. 
Συνεργασίες, ιεραρχήσεις και συγκρούσεις µεταξύ των εµπόρων ακολουθούσαν την 
εθνοτική διαφοροποίηση. Το δεύτερο κεφάλαιο τεκµηριώνει τη γνώριµη 
ιστοριογραφική διαπίστωση της ισχυρής επιχειρηµατικής παρουσίας των Εβραίων, 
ενώ παράλληλα προσεγγίζει το είδος της εξουσίας που αυτοί ασκούσαν µέσα από την 
υιοθέτηση της αναλυτικής κατηγορίας της ηγεµονίας. Η πρωτοκαθεδρία των εβραίων 
επιχειρηµατιών δεν εδραζόταν στη µονοπώληση των συλλογικών θεσµών ούτε και 
µόνο στην ισχυρή αριθµητική τους παρουσία. Αντίθετα, βασιζόταν στη στρατηγική, 
θεσµική εγκόλπωση των εµπόρων άλλων εθνοτήτων και κυρίως στην επιτυχή ταύτιση 
των εβραϊκών µε τα ευρύτερα «θεσσαλονικιώτικα» συµφέροντα, στην επιτυχηµένη 
δηλαδή προβολή µιας µερικής επιδίωξης ως καθολικού αιτήµατος. Η ηγεµονική θέση 
των εβραίων εµπόρων δεν απέτρεψε βέβαια τις διεθνοτικές συγκρούσεις. Η αγορά 
υπήρξε πρωτεύον πεδίο εθνικοποίησης της εµπορικής ταυτότητας µέσα από τη 
σύσταση µονοεθνοτικών εµπορικών λεσχών. Αποτέλεσε επίσης διακύβευµα µιας 
ελληνοβουλγαρικής και µιας ελληνοεβραϊκής αντιπαράθεσης µε τον οικονοµικό 
ανταγωνισµό όµως να αποτελεί την αφετηρία και όχι την απόληξη της 
ελληνοεβραϊκής αντιπαλότητας. Οι αντιπαραθέσεις αυτές φανέρωναν µια τάση, 
µαρτυρούσαν για τη σταδιακή άνοδο των ελληνορθόδοξων εµπόρων. Ωστόσο, δεν 
ανέτρεψαν τις εθνοτικές ιεραρχίες ούτε και την πολυεθνοτική δοµή της αγοράς της 
πόλης. ∆ίπλα στην ισχυρή παρουσία του οθωµανικού κράτους και στις ενδογενείς 
αδυναµίες των Ελληνορθόδοξων, η αµοιβαία επιχειρηµατική αλληλεξάρτηση των 
εµπόρων κάθε εθνότητας και ιδίως ο κοµβικός ρόλος των Εβραίων εγγυόταν τελικά 
τη συνύπαρξη. Η εθνοτική ιεράρχηση των εµπόρων µπορεί να προκαλούσε εντάσεις, 
ταυτόχρονα όµως διασφάλιζε ότι αυτές δεν θα εξέβαλαν σε ανοικτή σύγκρουση. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 
Ελληνορθόδοξοι, Μουσουλµάνοι, Ντονµέ και Εβραίοι 

Επαγγελµατικά προφίλ και εθνοθρησκευτικές ταυτότητες 
 
 

Υποκεφάλαιο 1 
«Ἕλληνες Μακεδόνες» 

Οι ανερχόµενοι ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης 
 

“La communauté grecque s’accrut, depuis la création de lignes de chemins de fer, d’une 
foule de petites colonies orthodoxes venues de tous les points de la Macédoine et de 
l’Épire. Les négociants de l’intérieur qui venaient s’approvisionner étaient quelque peu 
désorientes dans le grand marché salonicien. Défiants par nature, ils voulurent avoir sur 
place leurs hommes d’affaires. De chaque bourgade, il vint à Salonique un 
commissionnaire qui fut chargé des achats, des ventes, des expéditions de ses concitoyens 
dont il devint le représentant et le courtier obligé en même temps que le guide et le 
conseiller. Le commissionnaire pratique un particularisme sévère dans le choix de son 
personnel, n’engagea que des employés et des domestiques originaires de son petit coin 
de terre. Autour de lui et grâce a lui, une petite colonie se constitua. Quand la fortune lui 
vint, il se mua lui-même en négociant, fonda de riches comptoirs et céda sa place 
d’intermédiaire à quelque compatriote. Ainsi se formèrent, à Salonique des colonies 
miniscules, restées fidèles au clocher natal, organisant, tous les ans, en ville, des bals, des 
fêtes, en faveur de l’école ou de l’église du village. Mais elles s’incorporaient toutes dans 
la communauté grecque salonicienne, participant à son administration, contribuant par 
leurs dons à sa prospérité”1. 

Γράφοντας το 1917, ο Ζωζέφ Νεχαµά, αν και ο πιο «Σαλονικιός» από όλους τους 
ιστορικούς της Θεσσαλονίκης, αντιλήφθηκε αµέσως τη σηµασία της µετανάστευσης 
και της τοπικής ταυτότητας στη διαµόρφωση του ανώτερου ελληνορθόδοξου 
εµπορικού στρώµατος της πόλης. Άλλωστε, όπως πολλές άλλες µεσογειακές πόλεις-
λιµάνια του ύστερου δέκατου ενάτου αιώνα, η Θεσσαλονίκη όφειλε την εντυπωσιακή 
πληθυσµιακή της αύξηση όχι µόνο στη δηµογραφική άνοδο του γηγενούς πληθυσµού 
(κυρίως των Εβραίων), αλλά και στην εξίσου εντυπωσιακή εισροή νέων κατοίκων. 
Μεταξύ του 1877 και του 1912 οι πολλαπλασιαζόµενες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 
οι διαρκείς πολιτικές αναταραχές οδήγησαν στην πόλη Μουσουλµάνους, Χριστιανούς 
και Εβραίους. Η Θεσσαλονίκη προσέλκυσε Τούρκους και Κιρκάσιους θύµατα της 
σταδιακής συρρίκνωσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια και της 
παραχώρησης της Βοσνίας, της Ανατολικής Ρωµυλίας και της Θεσσαλίας στις όµορες 
χριστιανικές χώρες της Αυστρίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, φιλόδοξους 
Ελληνορθοδόξους και σε µικρότερο βαθµό Σλάβους Εξαρχικούς από το εσωτερικό 
της Μακεδονίας, και τέλος ακόµη και Εβραίους Ασκεναζίµ, φυγάδες των 
αντισηµιτικών πογκρόµ στη Ρωσία2. Η ιστοριογραφία των πόλεων-λιµανιών της 
ύστερης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έχει επανειληµµένα επισηµάνει 

                                                 
1 Rizal, P., La ville convoitée, Salonique (Παρίσι, 1917), σσ. 257-258. Για λόγους διατήρησης µιας 
κάποιας αίσθησης της γλωσσικής και εποµένως και της σηµασιολογικής πολυµορφίας που 
χαρακτήριζε την υστεροθωµανική και µεταοθωµανική Θεσσαλονίκη, το µεγαλύτερο µέρος των 
αποσπασµάτων παρατίθεται στο πρωτότυπο. 
2 Gounaris, Steam over Macedonia, σ. 257. Caglar Keyder, Y. Eyüp Özveren & Donald Quataert, 
“Port-cities in the Ottoman Empire: some theoretical and historical perspectives”, Review 16/4 (1993), 
σσ. 538-539. Rena Molho, “Jewish working-class neighborhoods established in Salonica following the 
1890 and 1917 fires”, στο Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life 
(Ισταµπούλ, 2005), σ. 108. 
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µεταναστευτικές κινήσεις ανάλογες µε αυτές που σηµειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
κατά το τελευταίο τρίτο του δέκατου ένατου αιώνα3. Ωστόσο, δεν έχει µέχρι σήµερα 
αναλύσει τις πολλαπλές τους επιπτώσεις στη διαµόρφωση των ταξικών και των 
εθνοτικών ταυτοτήτων των αστικών πληθυσµών. Η πόλη εξακολουθεί να 
προσεγγίζεται σαν µια αυτοτελής οντότητα και η πραγµάτευσή της γίνεται συχνά σε 
ένα γεωγραφικό κενό. Κατά συνέπεια, το άστυ συνεχίζει να παραµένει η µοναδική 
χωρική µονάδα ανάλυσης ιδίως όσον αφορά στην αστική τάξη, καθώς µάλιστα αυτή 
θεωρείται αξιωµατικά ως το κατεξοχήν κοινωνικό του στρώµα4. Εντούτοις, οι 
πρώιµες, αλλά τόσο εύστοχες παρατηρήσεις του Νεχαµά υπενθυµίζουν την εξίσου 
µεγάλη σηµασία άλλων χωρικών πλαισίων για τη µελέτη της συγκρότησης των 
αστικών ταυτοτήτων στις ύστερες οθωµανικές πόλεις-λιµάνια. Στην περίπτωση του 
ανώτερου ελληνορθόδοξου εµπορικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια 
της «Μακεδονίας» –µε τη διπλή της λειτουργία ως µια δυσπροσδιόριστη γεωγραφική 
«οντότητα» αλλά και ως µια επακριβώς προσδιορισµένη λογοθετική κατηγορία–, 
παρείχε ένα τέτοιο χωρικό πλαίσιο, αρκετά από ό,τι φαίνεται κεντρικό ώστε να 
διαµορφώσει τόσο τις τοπικές όσο όµως και τις αστικές (urban) αναφορές της 
κοινωνικής αυτής οµάδας5. 
 
Η Μακεδονία: χώρα προέλευσης και χώρος δράσης των ελληνορθόδοξων εµπόρων 
της Θεσσαλονίκης 
Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, το ανώτερο ελληνορθόδοξο εµπορικό στρώµα 
της Θεσσαλονίκης αποτελούσε από κάθε άποψη ένα νέο κοινωνικό µόρφωµα, 
παράγωγο της ανάδυσης της Μακεδονίας ως ενός ενιαίου οικονοµικού χώρου µε 
αδιαµφισβήτητο κέντρο του τη Θεσσαλονίκη. Η προκάτοχη οµάδα των 
ελληνορθόδοξων εµπόρων είχε άλλα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά και δρούσε σε 
πολύ διαφορετικά γεωγραφικά πλαίσια. Από το 1840 περίπου, την ελληνορθόδοξη 
αρχηγεσία της πόλης αποτελούσαν κυρίως µια δωδεκάδα γηγενών εµπόρων, οι 
εµπορικοί οίκοι των οποίων ειδικεύονταν στο εξαγωγικό εµπόριο σιτηρών, 
βαµβακιού και µεταξιού και λειτουργούσαν ως δευτερεύοντα παραρτήµατα εντός του 
ισχυρού χιώτικου εµπορικού δικτύου που συνέδεε τα λιµάνια της Ανατολικής 
Μεσογείου µε αυτά της ∆υτικής Ευρώπης6. Οι µεγάλες επιχειρηµατικές οικογένειες 
                                                 
3 Η πιο συστηµατική αν και ελαφρά ξεπερασµένη ανάλυση παραµένει αυτή της Leila Tarazi Fawaz, 
Merchants and migrants in nineteenth-century Beirut (Κέιµπριτζ Μασαχουσέτη, 1983). Βλέπε επίσης 
Fatma Müge Göçek, Rise of the bourgeoisie, demise of Empire. Ottoman westernization and social 
change (Οξφόρδη, 1996), σσ. 113-114. Για την πιο πρόσφατη διαπραγµάτευση, βλέπε Meropi 
Anastassiadou, “Migrants grecs orthodoxes et modes d’intégration dans la société urbaine d’Istanbul 
(1850-1923)”, (ανακοίνωση στο 8th Mediterranean Social and Political Research Meeting, Φλωρεντία 
& Μοντεκατίνι Τέρµε, 2007). 
4 Μια σηµαντική εξαίρεση είναι η µελέτη του Akram Fouad Khater, Inventing home. Emigration, 
gender, and the middle class in Lebanon, 1870-1920 (Μπέρκλεϋ, 2001) 
5 Στη µελέτη αυτή οι έννοιες ‘urban’ και ‘civil’ αποδίδoνται ως «αστικός» και το ‘urbanity’ ως 
«αστικότητα». Αν και έχουν προταθεί και άλλες µεταφράσεις των εννοιών («αστεακός», «αστεικός»), 
η συγκεκριµένη επιλογή δεν υπαγορεύθηκε από γλωσσικά κριτήρια, αλλά από την αίσθηση 
ιστορικότητας που τη διακρίνει και τη συγκεκριµένη θεωρητική προοπτική που υπηρετεί. Με τη διπλή 
της σηµασιοδότηση η έννοια του «αστικού» δηλώνει τη στενή ιστορική συνάφεια της αστικής τάξης 
µε τον αστικό χώρο και ταυτόχρονα τη σηµασία που έχει ο τελευταίος στην ανάλυσή της. Προκειµένου 
να αποφευχθούν ενδεχόµενες συγχύσεις µε τη χρήση του όρου «αστικός» ως δείκτη κοινωνικής 
διαφοροποίησης (middle class, bourgeois), όταν χρειαστεί, ο πρωτότυπος όρος παρατίθεται σε 
παρένθεση. 
6 Μέσω της σύστασης µιας σειράς υποκαταστηµάτων στα λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου, οι 
Χιώτες πρόσφυγες έµποροι και πλοιοκτήτες κυριάρχησαν στο θαλάσσιο εµπόριο µεταξύ της 
Ανατολικής Μεσογείου και της ∆υτικής Ευρώπης µετά το 1820. Βλέπε Τζελίνα Χαρλαύτη, Ιστορία της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος-20ος αιώνας (Αθήνα, 2001), σσ. 127-172. 
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του Τάττη, του Ρογκότη, του Χαρίση και του Άµποτ, καθώς και οι γηγενείς 
εκπρόσωποι των χιώτικων εµπορικών οίκων του Λονδίνου καθόριζαν τη 
φυσιογνωµία της Θεσσαλονίκης προωθώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό και 
προνοιακό εκσυγχρονισµό της ελληνορθόδοξης κοινότητάς της7. Ωστόσο, από τα 
µέσα της δεκαετίας του 1860, η έλευση της ατµόπλοης ναυσιπλοΐας, η ανάπτυξη των 
σιδηροδρόµων και η παρακµή των χερσαίων εµπορικών δικτύων, η ανάγκη 
πρόσβασης σε σηµαντικά µεγαλύτερα κεφάλαια που µόνο µεγάλοι πιστωτικοί οίκοι 
µπορούσαν πλέον να διαθέσουν, όπως και η αποδιάρθρωση του χιώτικου δικτύου µε 
την αποχώρηση των µεγαλύτερων ελληνικών εµπορικών οίκων της δυτικής Ευρώπης 
από το εµπόριο των αγροτικών προϊόντων της Μαύρης Θάλασσας και της 
Ανατολικής Μεσογείου (και τον αναπροσανατολισµό των δραστηριοτήτων τους προς 
το υπερατλαντικό διαµετακοµιστικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές 
δραστηριότητες), οδήγησαν στη γοργή και οριστική οικονοµική παρακµή αυτών των 
ελληνορθόδοξων θεσσαλονικιών εµπόρων, τα ονόµατα των οποίων θα πάψουν πλέον 
να αποτελούν σηµεία αναφοράς8. 

Από το 1870, το συνακόλουθο κενό που αυτοί άφησαν καλύφθηκε από δύο νέες 
επιχειρηµατικές οµάδες. Κατά πρώτο λόγο από τους Εβραίους ιταλικής κυρίως 
καταγωγής. Στις αρχές του εικοστού αιώνα αυτοί αποτελούσαν πλέον τους 
αδιαµφισβήτητους κυρίαρχους της οικονοµίας της πόλης ελέγχοντας και τους τρεις 
νευραλγικούς τοµείς του εξωτερικού εµπορίου, της µεταποίησης και της αγοράς του 
χρήµατος9. Η εβραϊκή επιχειρηµατική πρωτοκαθεδρία συνιστούσε εποµένως µια πολύ 
πρόσφατη εξέλιξη γεγονός που δεν έχει προσεχθεί όσο θα έπρεπε από την υπάρχουσα 
ιστοριογραφία10. 

                                                 
7 Αιµιλία Θεµοπούλου, «Η ελληνική εµπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη κατά τον ιθ΄ αιώνα 
(1800-1875)», στο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (26-28 Μαΐου 
1995). Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 1996), σσ. 97-114. 
8 Στο ίδιο και Emilie Themopoulou, Salonique, 1800-1875. Conjoncture économique et mouvement 
commercial (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Université de Paris I, 1994), σσ. 309-312. Μια πιο 
επιφανειακή ερµηνεία της παρακµής της ελληνορθόδοξης αρχηγεσίας της Θεσσαλονίκης των µέσων 
του δεκάτου ενάτου αιώνα δίνεται στο Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 
(Θεσσαλονίκη, 1983), σσ. 326-328. Για την αποδιάρθρωση του χιώτικου εµπορικού δικτύου, βλέπε 
Χαρλαύτη, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, σσ. 147-173. Ευρυδίκη Σιφναίου, «Οι αλλαγές στο 
ρωσικό σιτεµπόριο και η προσαρµοστικότητα των ελληνικών εµπορικών οίκων», Τα Ιστορικά 40 
(2004), σσ. 69-87. 
9 Στην ολιγάριθµη οµάδα των ισχυρών εµπόρων της πόλης η παρουσία των Εβραίων ήταν συντριπτική. 
Από τους 66 σηµαντικότερους εµπορικούς οίκους οι 38 ήταν εβραϊκοί, όταν οι µουσουλµανικοί και οι 
ελληνικοί µόλις και µετά βίας υπερέβαιναν τους δέκα σύµφωνα µε τον σαλναµέ του 1897. Οι Εβραίοι 
δέσποζαν σε κάθε τοµέα της εµπορικής δράσης –από το εµπόριο βασικών προϊόντων µέχρι την 
εισαγωγή και τη διακίνηση νέων καταναλωτικών αγαθών– ελέγχοντας τόσο τα παραδοσιακά όσο και 
τα νέα, ιδιαίτερα επικερδή, επιχειρηµατικά πεδία. Αντίστοιχα, στον κλάδο της µεταποίησης δεκατρείς 
από τις 43 βιοµηχανικές µονάδες ανήκαν σε οθωµανούς Εβραίους, ενώ θεσσαλονικείς Εβραίοι µε 
ευρωπαϊκή υπηκοότητα κατείχαν επίσης έναν µεγάλο αριθµό από τις 17 επιχειρήσεις που διοικούσαν 
ευρωπαίοι. Τέλος, 12 από τους 19 σηµαντικότερους τραπεζίτες ήταν Εβραίοι χωρίς να υπολογίσει 
κανείς το µονοπώλιό τους στα πολυάριθµα µικρότερα τραπεζιτικά γραφεία σύµφωνα και πάλι µε τον 
σαλναµέ του 1897. Sukru Ilicak, «Εβραϊκός σοσιαλισµός στην οθωµανική Θεσσαλονίκη» στο Έλληνες 
και εβραίοι εργάτες στη Θεσσαλονίκη των Νεότουρκων (Ιωάννινα, 2004), σσ. 16, σηµ. 7. Orly C. 
Meron, “Jewish entrepreneurship in Salonica during the final decades of the Ottoman regime in 
Macedonia (1881-1912)”, στο Colin Imber, Keiko Kiyotaki & Murphey Rhoads (επιµ.), Frontiers of 
Ottoman Studies (Λονδίνο, 2005), σ. 275. Orly K. Meron, “Sub ethnicity and elites; Jewish Italian 
professionals and entrepreneurs in Salonica (1881-1912)”, Zakhor 8 (2005), σ. 185. Κωστής Μοσκώφ, 
Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τοµή της µεταπρατικής πόλης (Αθήνα, 1974), σ. 73. 
10 Οι συχνές µεταβολές στην εθνοτική κατανοµή της οικονοµικής κυριαρχίας κατά τον δέκατο ένατο 
αιώνα δεν έχουν απασχολήσει όσο θα έπρεπε την υπάρχουσα, ισχνή ιστοριογραφία για τη 
Θεσσαλονίκη της περιόδου. Η συστηµατική καταγραφή των αλλαγών στην κοινωνική δοµή της πόλης 
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Κατά δεύτερο λόγο, η υποχώρηση των γηγενών ελληνορθόδοξων εµπόρων 
αντισταθµίστηκε, αν και εν µέρει µόνο, από την έλευση ελληνορθόδοξων 
επιχειρηµατιών από το εσωτερικό της Μακεδονίας. Το γεωγραφικό πλαίσιο δράσης 
των τελευταίων ήταν ριζικά διαφορετικό καθώς η µετακίνησή τους ήταν το 
αποτέλεσµα µιας συνολικής αναδιάταξης της Μακεδονίας ως οικονοµικού χώρου 
όπως και της θέσης της Θεσσαλονίκης σε αυτόν. Από τη δεκαετία του 1860, η 
σταδιακή επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου, η στροφή της αγροτικής 
παραγωγής από προϊόντα αυτοκατανάλωσης σε επικερδή, εµπορευµατικά προϊόντα 
(κυρίως βαµβάκι, καπνό και παπαρούνα), και η σταθερή εισροή εµβασµάτων των 
αγροτών µακεδόνων µεταναστών, συνέκλιναν στον εκχρηµατισµό της αγροτικής 
οικονοµίας, στην αύξηση της αγοραστικής δύναµης του τοπικού πληθυσµού, στη 
µετατροπή του σε καταναλωτές που εξυπηρετούνταν πλέον από τους 
πολλαπλασιαζόµενους λιανεµπόρους και όχι πια από πλανόδιους πωλητές, και 
εντέλει στο µετασχηµατισµό της οθωµανικής Μακεδονίας σε µια ενιαία αγορά µε 
διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες εισαγόµενων ή επιτόπια παραγόµενων βιοµηχανικών 
προϊόντων δυτικού τύπου11. 

Επιπρόσθετα, η µακεδονική ενδοχώρα µετατρεπόταν γοργά στην αποκλειστική 
περιφέρεια ενός µόνο αστικού κέντρου, της Θεσσαλονίκης. Η σχετική αποκέντρωση 
που χαρακτήριζε τη Μακεδονία πριν από το 1860, µε τις παραδοσιακές ετήσιες 
εµποροπανηγύρεις να οργανώνουν µια πληθώρα από σχετικά αυτόνοµους οικονοµικά 
χώρους, έδωσε τη θέση της σε έναν πρωτοφανή οικονοµικό συγκεντρωτισµό µε 
επίκεντρό του τη Θεσσαλονίκη. Καθώς η πόλη µετατράπηκε στον πιο σηµαντικό 
σιδηροδροµικό κόµβο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, οι παλαιοί, χερσαίοι εµπορικοί 
δρόµοι του εσωτερικού αναπροσανατολίστηκαν προς αυτήν, ενώ καθιερωµένα 
εµπορικά κέντρα της ενδοχώρας είτε παρήκµασαν όπως οι Σέρρες και το Πρίλεπ, είτε 
στην καλύτερη περίπτωση επιβίωσαν ως δορυφόροι της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η 
γοργή αστικοποίηση και η σταδιακή βιοµηχανική ανάπτυξή της ενίσχυσαν ακόµη 
περισσότερο τον έλεγχο που αυτή ασκούσε στην ενδοχώρα της. Ο πληθυσµός της 

                                                                                                                                            
από τη Μερόπη Αναστασιάδου παραβλέπει τις επιπτώσεις τους στην αναδόµηση των εθνοτικών 
ιεραρχιών. Στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, ο επικερδέστερος τοµέας της οικονοµίας της 
Θεσσαλονίκης, το εµπόριο µε την ∆ύση, βρισκόταν κυρίως στα χέρια ελληνορθόδοξων εµπορικών 
οίκων. Η επανάσταση του 1821 κλόνισε την κυριαρχία τους και επέτρεψε στους εβραίους εµπόρους να 
ενισχύσουν προσωρινά τη θέση τους εξασφαλίζοντας µέσω δηµοπρασιών τις ακίνητες περιουσίες των 
ραγιάδων που είχαν καταφύγει στο νέο ελληνικό κράτος. Ωστόσο, η κατίσχυσή τους υπήρξε παροδική. 
Οι εβραίοι έµποροι σύντοµα απώλεσαν µέρος της νέας τους ισχύος καθώς η εντυπωσιακή 
µετεπαναστατική ανάπτυξη της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 
συνετέλεσε στη γρήγορη ανάκαµψη των ελληνορθόδοξων εµπόρων της Θεσσαλονίκης που 
δραστηριοποιούνταν στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της πόλης. Ήδη από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1830 και τουλάχιστον µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1850 ελληνορθόδοξοι και 
εβραϊκοί εµπορικοί οίκοι µοιράζονταν πλέον την πρωτοκαθεδρία. Σύµφωνα µε έκθεση του βρετανού 
προξένου, στα 1839 από τους 48 πιο σηµαντικούς εµπορικούς οίκους της Θεσσαλονίκης οι 10 ανήκαν 
σε Εβραίους και οι 11 σε Ελληνορθόδοξους. Ανάλογα ισόρροπη ήταν και η έκθεση του γάλλου 
προξένου στα 1851 όπως αναλύεται στο Η γραµµική ερµηνεία του Γούναρη, που εντοπίζει στην 
Επανάσταση του 1821 το κύριο αίτιο για την κυριαρχία των Εβραίων στην τοπική οικονοµία καθόλο 
το δέκατο ένατο αιώνα, είναι για τους λόγους αυτούς ανακριβής. Anastassiadou, Salonique, 1830-
1912. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, «Το εµπόριο της Θεσσαλονίκης, 1796-1840 (σύµφωνα µε 
ανέκδοτες εκθέσεις ευρωπαίων προξένων)», Μακεδονικά 16 (1976), σς. 100, 152. Bülent Özdemir, 
“The Jews of Salonica and the Reforms”, στο Mehmet Tütüncü (επιµ.), Turkish-Jewish encounters. 
Studies on Turkish-Jewish relations through the Ages (Χάαρλεµ, 2001), σ. 122. Αιµιλία Θεµοπούλου, 
«Η ελληνική εµπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη». Themopoulou, Salonique, 1800-1875, σ. 
299. Basil C. Gounaris, “Salonica”, Review 16/4 (1993), σ. 507. 
11 Η παράγραφος αυτή όπως και η επόµενη αξιοποιούν και επεξεργάζονται εκ νέου στοιχεία και νήξεις 
που κατέθεσε πρώτος ο Βασίλης Γούναρης. Gounaris, Steam over Macedonia. 
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Θεσσαλονίκης εκτοξεύθηκε. Μόνο κατά την τελευταία δεκαετία του δέκατου ένατου 
αιώνα σηµείωσε αύξηση µεγαλύτερη του 30%12. ∆ηµιουργήθηκε έτσι µια µεγάλη 
αγορά για τα αγροτικά προϊόντα της Μακεδονίας, τα οποία πλέον καταναλώνονταν 
στην πόλη αντί να εξάγονται αποκλειστικά στο εξωτερικό. Παράλληλα, µετά το 1880, 
η ίδια η Μακεδονία έγινε για πρώτη φορά µια επιχειρηµατικά θελκτική αγορά που 
στήριζε τη βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Πλην της αξιοσηµείωτης 
προόδου της βιοµηχανίας στις ελληνορθόδοξες πόλεις της Νάουσας, της Έδεσσας και 
της Βέροιας13, το µέγεθος και ο χαρακτήρας της ζήτησης στο εσωτερικό οδήγησαν σε 
ένα συγκεντρωτικό µοντέλο βιοµηχανικής ανάπτυξης που παρείχε µια σταθερή βάση 
επέκτασης για τη βιοµηχανία της Θεσσαλονίκης. Τέλος, µια δέσµη ποιοτικών 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων –ένα ευρύ αστικό καταναλωτικό κοινό, σύγχρονες 
υποδοµές, µοναδικές πιστωτικές ευκολίες, νεωτερικοί εµπορικοί θεσµοί, σχετική 
δηµόσια ασφάλεια και µια άµεσα διαθέσιµη εργατική δύναµη– διαφοροποιούσαν τη 
Θεσσαλονίκη από τα υπόλοιπα µακεδονικά αστικά κέντρα και την καθιστούσαν µια 
δυναµική αγορά και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επένδυση κεφαλαίων. 

Η πρωτοφανής οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης υπήρξε εποµένως το 
αποτέλεσµα περιφερειακών µεταβολών, της ανάδυσης της Μακεδονίας ως ενός 
ενιαίου οικονοµικού χώρου και του συνακόλουθου µετασχηµατισµού της σε 
περιφέρεια της πόλης. Ωστόσο, (περιφερειακό) κέντρο και περιφέρεια δεν 
αλληλοσυγκροτούνταν µόνο. Η σχέση τους ήταν επιπλέον αµοιβαία. Εκείνες οι 
εξελίξεις που διασφάλισαν την περιφερειακή υπεροχή της Θεσσαλονίκης κατέστησαν 
επίσης την πόλη οικονοµικά ελκυστική στους ελληνορθόδοξους εµπόρους της 
µακεδονικής ενδοχώρας και την µετέτρεψαν σε ασυναγώνιστο πεδίο επέκτασης και 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής τους δράσης. Ο συγκεντρωτισµός που χαρακτήριζε τη 
νέα τοπογραφία της µακεδονικής οικονοµίας σήµαινε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελούσε 
πλέον το κατεξοχήν πεδίο επένδυσης των κεφαλαίων της µακεδονικής ενδοχώρας για 
λόγους τόσο οικονοµικούς όσο και εθνοτικούς. Κατά τον Michael Palairet, ιστορικά, 
η οικονοµία των κοινοτήτων στο εσωτερικό της Μακεδονίας χαρακτηριζόταν από µια 
επαγγελµατική διαφοροποίηση που περιστρεφόταν γύρω από οικοδοµικές 
δραστηριότητες και στηριζόταν κυρίως στην εποχική µετανάστευση. Ωστόσο, στο 
τελευταίο τρίτο του δέκατου ένατου αιώνα, λόγω της έλλειψης επενδυτικών διεξόδων 
στους τόπους καταγωγής τα συσσωρευµένα κεφάλαια επενδύονταν πλέον στις 
µεγάλες πόλεις στις οποίες και µετανάστευαν τα µέλη των κοινοτήτων, ιδίως δε στη 
Θεσσαλονίκη, τροφοδοτώντας έτσι τη βιοµηχανική της ανάπτυξη κυρίως στον κλάδο 
της υφαντουργίας14. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του µετασχηµατισµού της οικονοµίας 
της Μακεδονίας, ο εθνοτικός ανταγωνισµός προτάθηκε ως ένας πρόσθετος 
παράγοντας διαµόρφωσης των επενδυτικών στρατηγικών των ελληνορθόδοξων 
µακεδόνων κεφαλαιούχων. Κατά τον Χρήστο Μανδατζή, η διπλή ανάγκη της 
επίτευξης οικονοµικής αυτάρκειας για τους πατριαρχικούς πληθυσµούς αλλά και της 
ανάκτησης του ελέγχου του εσωτερικού εµπορίου ώθησε τους ελληνορθόδοξους 
                                                 
12 Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 160. 
13 Για τα αίτια πίσω από την εντυπωσιακή βιοµηχανική ανάπτυξη της Νάουσας βλέπε Αλέξανδρος Γ. 
Οικονόµου, «Η βιοµηχανία στη Νάουσα, από τον 19ο στον 20ό αιώνα», στο Πολιτιστική Εταιρεία 
Νάουσας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος», Νάουσα, 19ος-20ος αιώνας (Νάουσα, 1999), σσ. 307-351. 
Kostas Lapavitsas, “Social and economic underpinnings of industrial development: evidence from 
Ottoman Macedonia”, http://eprints.soas.ac.uk/8828/ (πρόσβαση 30.05.2011). Costas Lapavitsas, 
“Social origins of Ottoman industrialization: evidence from the Macedonian town of Naoussa”, 
(Working Paper 142, School of Oriental and African Studies, Department of Economics, Λονδίνο, 
2004). 
14 Michael Palairet, The Balkan economies c. 1800-1914: evolution without development (Κέιµπριτζ, 
1997), σ. 345. 
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κεφαλαιούχους σε επενδύσεις στα αστικά κέντρα προκειµένου να ενισχύσουν τη θέση 
τους όχι µόνο απέναντι στους οικονοµικούς τους ανταγωνιστές, που ήταν συνήθως 
Εβραίοι, αλλά και απέναντι στους εθνικούς τους αντιπάλους, τους Βουλγάρους15. Η 
εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη υπήρξε εποµένως µια ζυγισµένη ανταπόκριση 
στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές και εθνοτικές πραγµατικότητες. Κατά έναν 
ειρωνικό τρόπο, η περιφερειακή κυριαρχία της Θεσσαλονίκης συνδυάστηκε τελικά µε 
τη ριζική ανανέωση και «περιφερειοποίηση» της δικής της ελληνορθόδοξης 
εµπορικής αστικής τάξης καθώς οι νεοαφικνούµενοι από το εσωτερικό έµποροι 
αντικατέστησαν γρήγορα την παρακµασµένη, γηγενή ελληνορθόδοξη εµπορική 
αρχηγεσία. 

Επιπρόσθετα, πέρα από το να αποτελεί ένα σύνολο δοµικών συντεταγµένων, η 
«Μακεδονία» (νοούµενη τώρα ως το άθροισµα επιµέρους τόπων) ήταν 
ενοφθαλµισµένη στις επιχειρηµατικές στρατηγικές των άρτι εγκατεστηµένων στη 
Θεσσαλονίκη ελληνορθόδοξων εµπόρων. Όχι όµως αποκλειστικά µε τον τρόπο που 
υποδεικνύει η προαναφερθείσα λειτουργιστική ανάλυση του Νεχαµά, βασισµένη 
καθώς ήταν σε µια γραµµική και θριαµβολογική αντίληψη περί ανοδικής κοινωνικής 
κινητικότητας16. Οµολογουµένως, ορισµένες γνωστές περιπτώσεις επιχειρηµατιών µε 
µη µακεδονική καταγωγή ενδεχοµένως να υποδεικνύουν την ευρύτερη σηµασία των 
τοπικών µεταναστευτικών δικτύων για συγκεκριµένους κλάδους, κυρίως για µεσαίου 
µεγέθους οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε ειδικούς τοµείς 
όπως η βυρσοδεψία. Το 1879, ο Αλέξανδρος Μαύρου έφτασε από το Βόλο στη 
Θεσσαλονίκη µέσω της Κωνσταντινούπολης µε σκοπό να συστήσει βυρσοδεψείο. 
Εισήγαγε όλους τους ειδικευµένους εργάτες από το Βόλο, ενώ οι συνάδελφοι και 
συµπατριώτες του βυρσοδέψες του είχαν επίσης αναθέσει την προώθηση των 
προϊόντων τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης17. Ωστόσο, καµία από τις µεγάλες 
ελληνορθόδοξες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, για τις 
οποίες και διαθέτουµε στοιχεία, δεν εξελίχθηκε µέσα από τέτοιες χρήσεις της 
τοπικότητας, όπως αυτές που αναφέρει ο Νεχαµά –δηλαδή, την αρχική 
δραστηριοποίηση του επήλυδα ελληνορθόδοξου µακεδόνα εµπόρου ως εντεταλµένου 
αντιπροσώπου, την πρόσληψη υπαλλήλων µε βάση τοπικά κριτήρια και τη µετέπειτα 
επιχειρηµατική αυτονόµησή του. Απολύτως ενδεικτικά, η διαδροµή των αδελφών 
Γεωργιάδη µαρτυρεί αντίθετα για την ύπαρξη ριζικά διαφορετικών στρατηγικών 
επέκτασης και µετοίκισης. Γεννηµένοι στη Νεάπολη Καισαρείας της Καππαδοκίας οι 
Παντελής και Ιορδάνης Γεωργιάδης ακολούθησαν τη συνήθη πορεία µαθητείας 
µαθαίνοντας το τυρεµπόριο στην Κωνσταντινούπολη δίπλα στον θείο τους Πρόδροµο 
Φιλιππίδη για να µετακοµίσουν στη συνέχεια στην Αδριανούπολη στον έτερο θείο 
τους Ιωάννη Φιλιππίδη. Αντιλαµβανόµενοι όµως τις αυξηµένες ανάγκες αποθήκευσης 
ευπαθών προϊόντων που απαιτούσε η αστυφιλία και η εισαγωγή νέων καταναλωτικών 
προτύπων, ανιψιοί και θείοι συνέπτυξαν οµόρρυθµη εταιρεία µε στόχο τη σύσταση 
και εκµετάλλευση ψυχραποθηκών και υιοθέτησαν ένα σύστηµα επέκτασης της 
επιχείρησης, το οποίο βασιζόταν στην κατά τόπους ίδρυση υποκαταστηµάτων και 
στην ανάθεση της διαχείρισής τους σε πεπειραµένους επαγγελµατίες. Η εγκατάσταση 

                                                 
15 Χρήστος Μανδατζής, «Αντάρτικο στο κατώφλι µιας εκχρηµατιζόµενης οικονοµίας. Κοινωνική και 
οικονοµική διάσταση του Μακεδονικού Αγώνα», Θεσσαλονικέων Πόλις 16 (2004), σ. 73. Χρήστος Μ. 
Μανδατζής, Τα οικονοµικά του Μακεδονικού Αγώνα (αδηµοσίευτη πρωτεύουσα µεταπτυχιακή 
εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1993), σ. 68. 
16 Για µια κριτική ανάλυση της έννοιας της κοινωνικής κινητικότητας και της εφαρµογής της στην 
µελέτη αστικών κοινωνικών τροχιών, βλέπε Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σσ. 133-
135. 
17 Ελπίδα Κ. Βόγλη, Έργα και ηµέραι ελληνικών οικογενειών, 1750-1940 (Αθήνα, 2005), σσ. 268-272. 
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στη Θεσσαλονίκη του υπεύθυνου για τον σχεδιασµό της επέκτασης Ιορδάνη 
Γεωργιάδη το 1905 εντασσόταν σε αυτή την επιχειρηµατική στρατηγική µε τον 
αδελφό του Παντελή Γεωργιάδη, υπεύθυνο για τη λειτουργία των κατά τόπους 
επιχειρήσεων, να ακολουθεί το 1912. Αν και ο Ιορδάνης Γεωργιάδης 
δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο τυρεµπόριο εισάγοντας το τυρί τελεµέ στη 
Μακεδονία, στην πραγµατικότητα σκοπός της εγκατάστασης των δύο αδελφών στη 
Θεσσαλονίκη ήταν η τοπική παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων και κυρίως η 
σύσταση παγοποιείου το οποίο και εγκαινιάσθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, το 
190918. 

Η τοπική διάσταση της επιτυχούς επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στη 
Θεσσαλονίκη παρέµενε ωστόσο υπαρκτή. Σε αντίθεση όµως µε ό,τι υποστηρίζει ο 
Νεχαµά, εντοπιζόταν συνήθως στην επεξεργασία και χρήση ενός ήδη αποκτηµένου 
κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου, το οποίο είχε από πολλές απόψεις αναφορές 
στον τόπο καταγωγής. Καταρχήν, η τοπικότητα συνδεόταν κυρίως µε την άσκηση 
µιας συγκεκριµένης µορφής απασχόλησης και συνεπώς προσδιόριζε το πεδίο της 
επαγγελµατικής εξειδίκευσης στην πόλη. Η µετακόµιση του εµπόρου βασιζόταν στη 
µεταφορά µιας ήδη αποκτηµένης στον τόπο καταγωγής τεχνογνωσίας. Έτσι, τεχνίτες 
και έµποροι από την Καστοριά έτειναν να επικεντρώνονται στο εµπόριο γούνας και 
εκείνοι από το Νυµφαίο/Νεβέσκα στην κοσµηµατοποιία19. Εποµένως, αν και η 
µετάβαση στη Θεσσαλονίκη υπάκουε στη γενικότερη λογική της εκµετάλλευσης των 
επιχειρηµατικών ευκαιριών που αυτή πρόσφερε, η περίπτωση των δυτικοµακεδόνων 
εµπόρων δείχνει ότι η επιλογή του συγκεκριµένου κλάδου δραστηριοποίησης 
αντανακλούσε επίσης την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης στρατηγικής. Η στρατηγική 
αυτή εδραζόταν σε (και ταυτόχρονα αναπαρήγαγε) συγκεκριµένου τύπου χρονικές 
και χωρικές συνάφειες. Το ατοµικό, και δη το επαγγελµατικό, παρελθόν και µέλλον 
του εµπόρου συναρθρωνόταν σε ένα χρονικό συνεχές. Η εµπειρία του παρελθόντος 
και ο σχεδιασµός του µέλλοντος, η επαγγελµατική δράση στον τόπο προέλευσης και 
στον τόπο προορισµού εννοιολογούνταν και συνακόλουθα πραγµατώνονταν στη 
βάση µιας συνέχειας όπου το αύριο σχεδιαζόταν σε µεγάλο βαθµό ως µια λογική 
προέκταση του χθες. Για το λόγο όµως αυτό, η πόλη της Θεσσαλονίκης και η 
µακεδονική ενδοχώρα, ως χώροι οικονοµικών δραστηριοτήτων, συγκροτούσαν 
ταυτόχρονα ένα χωρικό συνεχές και µάλιστα βιωµένο. 

Κατά έναν λιγότερο προφανή τρόπο, η τοπικότητα εκδηλωνόταν επίσης είτε ως 
κατοχή µιας ορισµένης κοινωνικής θέσης στον τόπο προέλευσης είτε µε τη µορφή της 
συµµετοχής σε ένα τοπικό δίκτυο. Μετά την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, οι 
µακεδόνες έµποροι όχι µόνο δεν εγκατέλειπαν, αλλά αντίθετα διατηρούσαν και 
καλλιεργούσαν το διττό αυτό κεφάλαιο, το οποίο επιπλέον στήριζε τις 
δραστηριότητές τους ως αντιπροσώπων και χονδρεµπόρων. Ο Νικόλαος Κράλλης 
από το Κρούσεβο απασχολήθηκε στα νεανικά του χρόνια ως αγωγιάτης/κυρατζής, 
δηλαδή ως ένοπλος οδηγός χερσαίων καραβανιών µέσω των οποίων και διεξαγόταν 
κυρίως το εµπόριο στα Βαλκάνια. Μετά την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη 
εργάσθηκε αρχικά ως υπάλληλος για να δραστηριοποιηθεί τελικά στο εµπόριο ως 
παραγγελιοδόχος και µεσίτης. Αναµφισβήτητα, η υπαλληλία πρόσφερε στον Κράλλη 
την απαραίτητη µαθητεία στους νέους τρόπους του επιχειρείν και συνέβαλε στη 
συγκρότηση του απαραίτητου δικτύου γνωριµιών. Ωστόσο, η επικέντρωσή του σε 
αυτού του τύπου τις εµπορικές δραστηριότητες ενδεχοµένως να οφειλόταν επίσης και 
                                                 
18 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 118-120. 
19 Αριστοτέλης Χρ. Κωστόπουλος, Η Θεσσαλονίκη και η συµβολή των ∆υτικοµακεδόνων στην ιστορική 
εξέλιξή της (Θεσσαλονίκη, 1985), σσ. 51-52, 49. 
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στη δυνατότητα επανενεργοποίησης και εκµετάλλευσης των επαφών µε άλλους 
εµπόρους του εσωτερικού, τις οποίες είχε συνάψει παλαιότερα ως αγωγιάτης. Κατά 
ανάλογο τρόπο, ο Ζήσης Βέρρου, έµπορος αποικιακών στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο 
πρωτότοκος γιος του εµπόρου, προκρίτου και δηµογέροντα της Σιάτιστας Ιωάννη 
Βέρρου, κάτοχος δηλαδή ενός σηµαντικού συµβολικού κεφαλαίου στο τόπο 
καταγωγής20. 

Ακόµη και όταν η µετακίνηση στην πόλη σηµατοδοτούσε την επέκταση της 
επιχειρηµατικής δράσης και σε νέα πεδία, η αναφορά στον τόπο καταγωγής 
εξακολουθούσε να παραµένει ενεργή καθότι επιχειρηµατικά επωφελής. Έτσι, ο 
υφασµατέµπορος Νικόλαος Μαγκολέτσης, έγινε επίσης αντιπρόσωπος της 
«Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής και Προνοίας» για την ιδιαίτερη πατρίδα 
του Κορυτσά21. Για τους εµπόρους αυτούς, η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη και η εκεί 
δραστηριοποίηση αποτελούσε εποµένως µια σταδιακή διαδικασία όπου πρακτικές και 
δίκτυα του τόπου καταγωγής δεν εγκαταλείπονταν, αλλά αντίθετα ανανεώνονταν και 
προσαρµόζονταν στις ανάγκες που επέβαλε ο νέος τόπος εγκατάστασης. Οι τοπικές 
διασυνδέσεις ήταν τόσο εκτεταµένες µεταξύ του ελληνορθόδοξου εµπορικού 
στρώµατος της Θεσσαλονίκης ώστε σχεδόν το σύνολο του εµπορίου µε την ενδοχώρα 
διεξαγόταν από αυτό. Κατά συνέπεια, ενώ η εβραϊκή οικονοµική κυριαρχία 
βασιζόταν στον έλεγχο του κατεξοχήν επικερδούς εισαγωγικού εµπορίου, η 
Μακεδονία είχε µε τη σειρά της µετατραπεί σε οργανικό τµήµα του επιχειρηµατικού 
χώρου δράσης των ελληνορθόδοξων εµπόρων της πόλης22. 

Στην περίπτωση εποµένως των δυτικοµακεδόνων εµπόρων µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η µετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, αν και αποτελεί κίνηση, δεν 
συνιστά ωστόσο ρήξη στον ατοµικό χρόνο και στο συλλογικό χώρο. Αντίθετα, οι 
επιχειρηµατικές ανάγκες που την κατέστησαν αναγκαία νοµιµοποιούνταν από το 
ιστορικό υποκείµενο όχι µόνο λόγω των προσδοκόµενων οικονοµικών ωφεληµάτων 
αλλά και γιατί µπορούσαν να εγγραφούν στην οικογενειακή και ατοµική ιστορία ως 
«συνέχεια» και «πρόοδος». Επέτρεπαν εποµένως στα µέλη µιας «παραδοσιακής» 
κοινωνίας, όπου οι οικογενειακές επαγγελµατικές δραστηριότητες συνιστούσαν 
παρακαταθήκες για τους επιγόνους και ρύθµιζαν τις ατοµικές τους επιλογές, να 
κινηθούν προσαρµοζόµενα σε µια εποχή ραγδαίων αλλαγών και ριξηκέλευθων 
καινοτοµιών. Ταυτόχρονα όµως, είχαν και µια ισχυρή συµβολική διάσταση που 
παρήγαγε «πραγµατικά» αποτελέσµατα. Η λογική στην οποία υπάκουε η µετακίνηση 
όχι µόνο ενοποιούσε τον υποκειµενικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ενέτασσε τη νέα 
πόλη, τη Θεσσαλονίκη, στον ατοµικό χώρο. Έτσι, µέσα από την επιλογή 
δραστηριοποίησης σε συγκεκριµένες εµπορικές δραστηριότητες, η «ελληνική 
Μακεδονία» συγκροτείτο ως ένας ενιαίος χώρος όχι µόνο στο επίπεδο του υψηλού 
ελληνικού εθνικού λόγου, αλλά και στο πεδίο της υποκειµενικότητας των ίδιων των 
ελληνορθόδοξων θεσσαλονικέων εµπόρων. 

Για την πιο δυναµική οµάδα µεταξύ αυτών, η Μακεδονία ήταν επίσης και το 
πρωτεύον πεδίο επένδυσης. Για τους γεννηθέντες στη Νάουσα βιοµηχάνους, η 
σηµαντική και αυτόνοµη βιοµηχανική ανάπτυξη της πόλης τους αποτέλεσε µια 
ιδιαίτερη συνθήκη που προσδιόρισε σε µεγάλο βαθµό τη σχέση τους µε τη 
Θεσσαλονίκη και καθόρισε το εύρος και το χαρακτήρα της επιχειρηµατικής 
δραστηριοποίησής τους σε αυτήν. Σύµφωνα µε τον Κώστα Λαπαβίτσα, η µετακίνηση 
ατόµων και κεφαλαίων στη Θεσσαλονίκη αποσκοπούσε στην ενίσχυση της θέσης των 
                                                 
20 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 166, 92. 
21 Στο ίδιο, σσ. 192, 194. 
22 Γ. Κοφινάς, Τα οικονοµικά της Μακεδονίας (Αθήνα, 1914), σ. 163. 
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ναουσαίων εµπόρων και στο µετασχηµατισµό τους από µια οµάδα χριστιανών 
ορθοδόξων επιχειρηµατιών της περιφέρειας στον κορµό ενός ευρύτερου οθωµανικού 
επιχειρηµατικού στρώµατος. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα οι επιχειρηµατίες της 
Νάουσας αντιµετώπιζαν µια σειρά από προκλήσεις που δυσχέραιναν την 
επιχειρηµατική τους εδραίωση και επέκταση. Η απώλεια της βουλγαρικής αγοράς 
µετά το 1908, ο έντονος ανταγωνισµός των προϊόντων τους από τα φτηνά εισαγόµενα 
νήµατα, οι µη τακτικές προµήθειες βαµβακιού, η έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας, οι 
οξείες κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις στην περιοχή της Νάουσας καθώς και οι 
τριβές µε τους εβραίους επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης δεν ήταν δυνατόν να 
αντιµετωπιστούν παρά µόνο µέσα από την αναδιάταξη των επιχειρηµατικών 
στρατηγικών και την άµεση, ανεµπόδιστη πρόσβαση στα κεντρικά πλέον και όχι µόνο 
στα τοπικά κλιµάκια της κρατικής εξουσίας –τουλάχιστον όσον αφορά στις 
ευρωπαϊκές επαρχίες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας23. 

Η εδραίωσή τους περνούσε εποµένως µέσα από την υπέρβαση του στενού 
τοπικού πλαισίου. Συνακόλουθα, οι επιχειρηµατίες της Νάουσας επιχείρησαν να 
αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις µέσα από τη σταθεροποίηση της παρουσία τους 
στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη δεν αποτέλεσε µόνο πεδίο εµπορικών και βιοµηχανικών 
επενδύσεων24, αλλά και την επιλεγµένη έδρα των δύο µεγάλων εταιριών που 
σχηµατίστηκαν προκειµένου να οργανωθεί η παραγωγή και να ελεγχθεί ο 
ανταγωνισµός25. Κατά τον Λαπαβίτσα λοιπόν, η πολυσχιδής, συστηµατική παρουσία 
των ναουσαίων επιχειρηµατιών στη Θεσσαλονίκη αποσκοπούσε στην αµεσότερη 
πρόσβασή τους στα ανώτερα κλιµάκια της οθωµανικής διοίκησης (πρόσβαση που έως 
τότε µονοπωλούνταν από τους εβραίους επιχειρηµατίες της πόλης), συνιστούσε 
επιχειρηµατικό άνοιγµα και ταυτόχρονα εξασφάλιζε την καλύτερη λειτουργία των 
εργοστασίων τους στην κεντρική Μακεδονία26. 

Ωστόσο, κατά την περίοδο 1870-1912, η κίνηση ανθρώπων και κεφαλαίων 
µεταξύ της Νάουσας και της Θεσσαλονίκης ήταν πολύ περισσότερο αµφίδροµη και 
ισόρροπη από ό,τι εν τέλει αφήνει να φανεί η ερµηνευτική προσέγγιση του 
Λαπαβίτσα. Η επένδυση και η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη γινόταν σε µια όψιµη 
φάση του επιχειρηµατικού τους βίου και συνιστούσε ουσιαστικά µια 
                                                 
23 Lapavitsas, “Social and economic underpinnings of industrial development”, σσ. 4, 22-25. 
24 Στο ίδιο, σσ. 24-25. Το 1912 οι Λόγγος, Τσίτσης, Πλατσούκας µαζί µε τους Αδελφούς Γεωργιάδη 
ίδρυσαν το ζυθοποιείο «Νάουσα». Το 1909 οι Βασίλειος και Θρασύβουλος Τουρπάλης (του Βάντσε) 
ίδρυσαν νηµατουργείο. Τέλος, το 1908 ο Κωνσταντίνος Νικολάου Πλατσούκας συµµετείχε στην 
ίδρυση της «Αγγλοελληνικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης». Βασίλης Κολώνας & Όλγα Τραγανού-
∆εληγιάννη, Απαρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, 1870-1912 (Θεσσαλονίκη, 1987), σσ. 35, 39. 
Κοφινάς, Τα οικονοµικά της Μακεδονίας, σ. 80. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη 
Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 250. 
25 Στα 1911 η Γρ. Τσίτσης & Σία συνενώθηκε µε την εταιρεία Λόγγος & Τουρπάλης σχηµατίζοντας 
την εταιρεία «Γρ. Τσίτσης & Σία, Λόγγος & Τουρπάλης». Από την δεύτερη συνένωση του 
εργοστασίου «Λάππας, Χατζηδηµούλας & Σία» µε αυτά των «Γούτα και Καράτζια», των «Μπίλλη 
Τσίτση & Σία» και των «Σωσσίδη και Φαΐκ» προέκυψε η εταιρεία “Filatures de fil de cotton Unies”. 
Και οι δύο εταιρίες είχαν έδρα τους την Θεσσαλονίκη. Alexandros Dagas, Recherches sur le 
développement socio-économique de la ville de Salonique (1908-1918) d’ après des sources inédites 
(αδηµοσίευτη πρωτεύουσα µεταπτυχιακή εργασία, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
1989), σσ. 50-51. 
26 Αυτό το στόχο εξυπηρετούσε η ίδρυση του πρώτου ατµοκίνητου εκκοκκιστηρίου βάµβακος στη 
Θεσσαλονίκη από το καρτέλ των «Γρηγορίου Τσίτση & Σία, Λόγγου & Τουρπάλη» (και µοναδικού 
στη Μακεδονία µαζί µε αυτού στην Κάτω Τζουµαγιά). Το εκκοκκιστήριο δούλευε µε εισαγόµενο 
βαµβάκι από την Μικρά Ασία για τις ανάγκες των εργοστασίων της εταιρείας στην Κεντρική 
Μακεδονία. Στόχος ήταν η σταθεροποίηση της προµήθειας εκκοκισµένου βαµβακιού. Κοφινάς, Τα 
οικονοµικά της Μακεδονίας, σ. 214. Lapavitsas, “Social and economic underpinnings of industrial 
development”, σ. 24. 
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συµπληρωµατική ή παραπληρωµατική στρατηγική που αποσκοπούσε πρωτίστως 
στην ενίσχυση των εκτεταµένων νηµατουργικών και υφασµατουργικών επιχειρήσεών 
τους στη γενέθλια πόλη. Ακόµη και µετά τη µετακίνησή τους στη Θεσσαλονίκη, η 
Νάουσα συνέχιζε να παραµένει το κέντρο των επιχειρηµατικών τους 
δραστηριοτήτων. Οι επενδύσεις τους στη Θεσσαλονίκη ήταν αφενός µέτριες σε 
µέγεθος και αφετέρου υποκείµενες στις ανάγκες των ναουσαίικων βιοµηχανιών, ενώ 
τα κέρδη τους τις χρηµατοδοτούσαν. Το 1910 ο Βασίλειος Τουρπάλης είχε 
κατάστηµα στο Μισίρ Τσαρσί (Αιγυπτιακή αγορά) ως βαµβακέµπορος και 
εισαγωγέας27. Αντίστοιχα, ο Γεώργιος Κύρτσης, από τους πρωτοπόρους της 
ναουσαίικης βιοµηχανίας, εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη µόλις στα 
1898 σε ηλικία 60 ετών και επιτυχηµένος πλέον επιχειρηµατίας. Της εγκατάστασής 
του είχαν προηγηθεί (ήδη πριν από το 1894) επενδύσεις στην κερδοφόρα αγορά 
ακινήτων της πόλης28. Στην περίπτωση του Γεωργίου Κύρτση η µετοίκιση στη 
Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι επισφράγιζε το κλείσιµο µιας επιτυχηµένης 
επιχειρηµατικής πορείας29 και σηµατοδοτούσε τόσο τη δική του δραστηριοποίηση 
στο χώρο της φιλανθρωπικής και κοινοτικής δράσης όσο και την προετοιµασία του 
επιχειρηµατικού ντεµπούτου των γιων του µέσα από την ίδρυση της εταιρείας 
«Γεώργιος Κύρτσης & Υιοί»30. Ωστόσο, η Νάουσα και όχι η Θεσσαλονίκη παρέµεινε 
µέχρι τέλους ο κύριος χώρος της επιχειρηµατικής του δράσης. Η εταιρεία «Γεώργιος 
Κύρτσης & Υιοί» αποτελούσε ουσιαστικά µια επένδυση µέτριου µεγέθους καθώς το 
1908 καταχωρούνταν µόλις στην τρίτη κατηγορία του Εµπορικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης31. Αντίθετα, αν και είχε αποχωρήσει από το νηµατουργείο των 
Λόγγου-Κύρτση και Τουρπάλη το 1902, ο Γεώργιος Κύρτσης συµµετείχε από το 
1895 µε το υψηλό ποσοστό του 21% στην κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση 
«Γρηγόριος Τσίτσης & Σία», η οποία έχοντας έδρα την Έδεσσα εξελίχθηκε στο 
µεγαλύτερο νηµατουργείο ολόκληρης της Ανατολής32. 

Αντίστοιχα, η πορεία του Γεωργίου Τουρπάλη του Μήτση (όπως άλλωστε και 
εκείνη του αδερφού του Νικολάου Λ. Τουρπάλη του Μήτση) δείχνει ότι σε αντίθεση 
µε την ερµηνεία του Λαπαβίτσα, η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη µπορούσε να είναι 
αρκετά πρώιµη και τα κέρδη να επενδύονται καταρχήν στη Νάουσα και όχι στη 
Θεσσαλονίκη. Γεννηµένος στα 1859, ο Γεώργιος ∆. Τουρπάλης του Μήτση 
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ήδη πριν από το 1880. Η µετακίνησή του 
ενδεχοµένως να σχετίζεται µε την καλύτερη διακίνηση των προϊόντων του πρώτου 
νηµατουργείου της Νάουσας, που είχε ιδρύσει στα 1874 ο θείος του Ιωάννης 
Τουρπάλης µαζί µε τους ∆ηµήτριο και Κωνσταντίνο Λόγγο και Γεώργιο Κύρτση. 
Εξαιρετικά επιτυχηµένος έµπορος και από τα πιο πλούσια µέλη της οικογένειας, 
επένδυσε µέρος των κερδών του στην αγορά εµπορικών ακινήτων της πόλης. 
Ωστόσο, σηµαντικός χώρος των επενδυτικών του δραστηριοτήτων παρέµεινε η 
Νάουσα όπου το 1887 συµµετείχε ως µέτοχος στη δεύτερη βιοµηχανική µονάδα της 

                                                 
27Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 258-263. 
28 Ο Κύρτσης κατείχε µια οικία στην κατεξοχήν εύπορη ελληνορθόδοξη συνοικία της Θεσσαλονίκης, 
την συνοικία του Αγίου Αθανασίου, και δυο αποθήκες στην περιοχή των βυρσοδεψείων και στην 
παραλία. Στο ίδιο, σσ. 176, 178. 
29 Στα 1906 η Τράπεζα της Ανατολής εκτιµούσε την περιουσία του σε 60.000 χρυσές τουρκικές λίρες, 
µια από τις µεγαλύτερες στην Μακεδονία. Στο ίδιο, σ. 178. 
30 Η εταιρεία διενεργούσε γενικό εµπόριο και εµπορευόταν ψευδάργυρο, σιδηρικά, τζάµια, καρφιά και 
γεωργικά µηχανήµατα. Στο ίδιο, σ. 178. 
31 Οι µεγαλύτερες εταιρείες ανήκαν στην πρώτη κατηγορία και οι µικρότερες στην τέταρτη. Στο ίδιο, 
σ. 178. 
32 Στο ίδιο, σ. 176. Οικονόµου, «Η βιοµηχανία στη Νάουσα, από τον 19ο στον 20ό αιώνα», σ. 333. 
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πόλης, το «Βαµβακοκλωστήριον Μπίλη-Τσίτση & Σία», ενώ το 1902 συµµετείχε µε 
ποσοστό 83% από την πλευρά Μήτση Τουρπάλη στην αναδιοργανωθείσα εταιρεία 
«Λόγγος-Τουρπάλης»33. Εποµένως, τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, 
η βιοµηχανία της Νάουσας εξακολουθούσε να αποτελεί ένα πολύ συµφέρον 
επενδυτικό πεδίο για τους ναουσαίους εµπόρους που είχαν µετοικίσει στη 
Θεσσαλονίκη34. 

Επιπρόσθετα, άλλοι φιλόδοξοι επιχειρηµατίες µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
παραµερισµένοι λόγω του οξύτατου ανταγωνισµού των εβραίων επιχειρηµατιών στην 
πόλη, επέλεξαν επίσης να συνεργαστούν µε τους ναουσαίους βιοµηχάνους και να 
επενδύσουν εκτενώς σε αυτή την ελληνορθόδοξη µακεδονική πόλη. Το 1907, οι 
επιφανείς θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες Περικλής Χατζηλαζάρου και Κωνσταντίνος 
Αγγελάκης, όπως και οι πρόσφατα εγκατεστηµένοι στη Θεσσαλονίκη σιατιστινοί 
έµποροι Αθανάσιος Μακρής και Κωνσταντίνος Χονδροδήµος συνέπραξαν µε τους 
ναουσαίους Ιωάννη και Κωνσταντίνο Λαµνίδη για την ίδρυση στη Νάουσα της 
πρώτης κάθετης µονάδας επεξεργασίας ερίου. Ανάλογα, ο θεσσαλονικιός 
σχοινέµπορος Τόσκας ανήγειρε το πρώτο εργοστάσιο σχοινοποιίας στη Νάουσα το 
191135. Η πιο δυναµική οµάδα των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών µπορεί 
εποµένως να κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά η πηγή της οικονοµικής της ισχύος 
βρισκόταν αλλού. 

 
Η τοπικότητα ως ελληνορθόδοξη αστική πρακτική 
Πέρα από τις επιχειρηµατικές στρατηγικές, η τοπικότητα προσδιόριζε (αλλά και µε τη 
σειρά της προσδιοριζόταν) από θεµελιώδεις αστικές πρακτικές, όπως οι γαµήλιες 
στρατηγικές, η σωµατειακή ζωή και η φιλανθρωπική χειρονοµία. Με τον τρόπο αυτό 
αποτελούσε ένα αναγκαίο συστατικό στην παραγωγή όχι µόνο της επιχειρηµατικής 
αλλά και της ευρύτερης αστικής ταυτότητας των ελληνορθόδοξων εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης. Οι επιγαµίες ήταν ιδιαίτερα εκτεταµένες µεταξύ των ναουσαίικων 
επιχειρηµατικών οικογενειών, αλλά τοπικά κριτήρια υιοθετούσαν επίσης και άλλοι 
ελληνορθόδοξοι έµποροι µε καταγωγή από τη δυτική Μακεδονία. Ο Γεώργιος ∆. 
Τουρπάλης του Μήτση εγκατεστηµένος στη Θεσσαλονίκη ήδη πριν από το 1880, 
παντρεύτηκε την Ελισάβετ Τσίτση γόνο σηµαίνουσας επιχειρηµατικής οικογένειας 
της Νάουσας36. Ταυτόχρονα, αναγγελίες γάµου τόσο στον θεσσαλονικιώτικο όσο και 
στον τοπικό τύπο, όπως και η διεξαγωγή της γαµήλιας τελετής στον γενέθλιο τόπο, 
ρίζωνε συµβολικά εκ νέου το «ξεριζωµένο» ζεύγος στον τόπο καταγωγής του στην 
αφετηρία µιας νέας φάσης της ζωής του. «Χθές ἀνεχώρησε διά τήν πατρίδα τοῦ 

                                                 
33 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 258-263. 
34 Αντίστοιχες υπήρξαν και οι περιπτώσεις του Νικόλαου Λ. Τουρπάλη (του Μήτση) και του 
∆ηµήτριου Ι. Τουρπάλη του Βάντσε. Ο Νικόλαος Τουρπάλης, έµπορος νηµάτων και σιτηρών και 
ιδιοκτήτης οικοδοµών στη Θεσσαλονίκη, συµµετείχε και αυτός το 1902 µε ποσοστό 8,3% από την 
πλευρά Μήτση Τουρπάλη στην αναδιοργανωµένη εταιρεία της Νάουσας «Λόγγος-Τουρπάλης». Ενώ ο 
∆ηµήτριος Τουρπάλης, βαµβακέµπορος και εισαγωγέας δραστηριοποιούµενος στο εµπόριο νηµάτων 
και σιτηρών στη Θεσσαλονίκη, συµµετείχε το 1902 στην ίδρυση του τρίτου βαµβακοκλωστηρίου της 
Νάουσας «Γκούτα-Τουρπάλη-Καράτζια». Στο ίδιο, σσ. 262-263, 266. 
35 Dagas, Recherches sur le développement socio-économique de la ville de Salonique, σσ. 51-52. 
Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 442. 
36 Στο ίδιο, σ. 263. Βλέπε επίσης τα λήµµατα των Πλατσούκα, Τσίτση και Βέρρου στο ίδιο τόµο. 
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Νάουσαν ὅπως τελέση τούς ἀρραβώνας τοῦ ὁ εὐφήµως ἐνταύθα ἐµπορευόµενος 
φέρελπις νέος κ. ∆.∆. Σούγγαρης», ανέφερε η Νέα Αλήθεια τον Απρίλιο του 191137. 

Επιπρόσθετα, η Θεσσαλονίκη έβριθε από τοπικούς συλλόγους. Ήδη το 1911 
δραστηριοποιούνταν στην πόλη έξι τοπικά σωµατεία και όλα συνέδεαν µετανάστες 
από τη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία. Επρόκειτο για το Φιλανθρωπικό Σωµατείο 
Καστοριέων Θεσσαλονίκης (µε έτος ίδρυσης το 1907), την Αδελφότητα 
Γκορεντσιωτών Θεσσαλονίκης (1896, µετονοµάστηκε το 1907 σε Σύλλογο των 
Απανταχού Γκορεντσιωτών), το Σύλλογο Κοζανιτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος 
Νικόλαος» (1908), το Σύλλογο Σιατιστέων Θεσσαλονίκης (1911), το Σωµατείο 
∆εβραλήδων και τον Παγχαλκιδικό Σύνδεσµο (1909)38. Είναι µάλιστα 
χαρακτηριστικό ότι οι τοπικοί σύλλογοι συνιστούσαν µια αποκλειστικά 
ελληνορθόδοξη αστική πρακτική τυπικής κοινωνικότητας –ένδειξη των διαφορετικών 
χωρικών συλλήψεων του συνανήκειν µεταξύ των εθνοτικών οµάδων της πόλης39. 
Παρά την ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού θεσσαλών Εβραίων που είχαν αρχίσει να 
µεταναστεύουν στη Θεσσαλονίκη αµέσως µετά την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας στο 
ελληνικό κράτος το 1881, όπως και µιας σηµαντικής οµάδας Ασκεναζίµ προσφύγων 
θυµάτων των ρωσικών αντισηµιτικών πογκρόµ, ο µόνος εβραϊκός τοπικός σύλλογος 
µέχρι το 1940, το Σωµατείο των εν Θεσσαλονίκη Θεσσαλών Ισραηλιτών, συστήθηκε 
µόλις το 191740. Αντίστοιχα, αν και η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε έναν από τους τόπους 
εγκατάστασης µουσουλµάνων προσφύγων από τη Βοσνία, την Ανατολική Ρωµυλία 
και τη Θεσσαλία, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν µαρτυρούν για την ύπαρξη 
οποιουδήποτε µουσουλµανικού συλλόγου µε τοπικές αναφορές είτε πριν είτε και 
µετά το 1912. 

Όπως και σε άλλα αστικά κέντρα, ο ελληνορθόδοξος εµπορικός κόσµος είχε µια 
πληθωρική παρουσία στα διοικητικά συµβούλια των τοπικών συλλόγων. Ωστόσο, 
στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης δεν ήταν µόνο οι ανερχόµενοι έµποροι που 
προσδένονταν προσωρινά σε αυτούς41. Τις περισσότερες φορές πρόεδροι των 
συλλόγων ήταν σηµαίνοντες ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες όπως ο Κωνσταντίνος 
Χονδροδήµος στο Σύλλογο Σιατιστέων, ο Κ. Κόντης στο Σύλλογο Γκορεντσιωτών 
και ο Ιωάννης Τουρνιβούκας στο Σύλλογο Κλεισουριέων42. Η οξύτατη 
ελληνοβουλγαρική διαµάχη στη µακεδονική ενδοχώρα καθιστούσε επιτακτική την 
ίδρυση και συµµετοχή στον τοπικό σύλλογο. Ανοµολόγητος σκοπός της ίδρυσης της 
Αδελφότητας Γκορεντσιωτών Θεσσαλονίκης, παραδείγµατος χάριν, ήταν η ενίσχυση 

                                                 
37 Νέα Αλήθεια 10.04.1911. Βλέπε επίσης ενδεικτικά Το Φως (Μοναστήρι) 11.02.1912 όπου και 
αναγγελία του αρραβώνα του Ιωάννη Ιακ. Καζάζη «ευφήµου εµποροβιοµηχάνου ενταύθα τε και εν 
Θεσσαλονίκη» µε την Πανδώρα Ι. Πισουρίκα. 
38 Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας µετά των 
νήσων του Αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης-Κύπρου-Σάµου. Έτος Γ΄, τόµος Α΄, 1910-1911. Τµήµα 
2ο, Γεωργίου Χατζηκυριακού: Μακεδονία µετά του παρακειµένου τµήµατος της Θράκης (Αθήνα, 1911), 
σ. 34. Ιστοσελίδα της Συνοµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης 
(http://odsth.org/somatia.asp?menu=4) (Πρόσβαση 10.02.2011). Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, 
οι περισσότεροι τοπικοί σύλλογοι ιδρύθηκαν µετά την Επανάσταση των Νεότουρκων. ∆εδοµένου 
όµως ότι το κεφάλαιο αυτό διερευνά τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνορθόδοξης αστικότητας, η 
σύστασή τους εξετάζεται εδώ. 
39 Πολυάριθµοι τοπικοί σύλλογοι είχαν επίσης συσταθεί στις ελληνικές πόλεις-λιµάνια του Πειραιά και 
της Πάτρας. Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σσ. 358-365. Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα, 
Πάτρα 1870-1900. Η καθηµερινή ζωή της Πάτρας στην αυγή της Μπελ Επόκ (Πάτρα, 1998), σ. 141. 
40 Βλέπε Σωµατείο των εν Θεσσαλονίκη Θεσσαλών Ισραηλιτών: Πρακτικά Συνεδριάσεων σε Γενική 
Συνέλευση 26.03.1917. Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Φάκελος Σωµατείων. 
41 Όπως παρατηρεί για τον Πειραιά ο Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σσ. 360-361. 
42 Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 34. 
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του ελληνικού φρονήµατος των συγχωριανών τους43. Αντίστοιχα, ο έλληνας Γενικός 
Πρόξενος Θεσσαλονίκης υπογράµµιζε σε αναφορά του προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών τον ∆εκέµβριο του 1908 ότι «ἡ ἀρτισύστατος ἀδελφότης τῶν ἐκ ∆ίβρης 
ἐγκατεστηµένων ὁµογενῶν δύναται τά µέγιστα νά συντελέση πρός ἀπόσπασιν τῶν 
ὑπό τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας παραπλανηθέντων ἐνταύθα συµπατριωτῶν τῶν, 
ἀλλά καί ἐπί τῆς ἐπαρχίας ∆ίβρης δύναται ν’ ἀσκήση ἐπωφελῆ ἐπίδρασιν, διότι 
πολλοί χριστιανοί κατερχόµενοι εἰς Θεσσαλονίκη κατά τούς χειµερινούς µήνας 
ἐξασκοῦντες διάφορα µικροεπαγγέλµατα, καί πλεῖστον µεταβαίνοντες εἰς διάφορα 
ἄλλα Ἑλληνικά µέρη, διερχόµενοι ἐντεῦθεν, δύνανται καταλλήλως νά διαφωτίζονται 
ὑπό τῆς ἐν λόγῳ ἀδελφότητος, ὥστε νά χρησιµεύσωσιν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ∆ίβρης ὡς 
φορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῶν Ἑλληνικῶν ἰδεῶν»44. Ταυτόχρονα, ο 
έντονος ανταγωνισµός των Εβραίων στην αγορά της πόλης45 και η εθνοτική 
κατανοµή της εµπορικής εργασίας στη Θεσσαλονίκη προσέδιδαν πρόσθετη σηµασία 
στην αναγκαιότητα της κυριαρχίας στο εµπόριο µε την ενδοχώρα. Συνακόλουθα, το 
κοινωνικό κύρος στον γενέθλιο τόπο και η προνοµιούχα θέση στην τοπική αγορά που 
εξασφάλιζε στους επιχειρηµατίες η προεδρία σε έναν τοπικό σύλλογο, 
αναβαθµίζονταν σε ένα απολύτως ζωτικό πλεονέκτηµα. 

Τέλος, η τοπικότητα ως «τοπική υπερηφάνεια» ήταν αντικείµενο περιοδικής 
επίκλησης µέσω της διεξαγωγής συλλογικών εράνων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και 
στη «µικρή» πατρίδα. Οι έρανοι αυτοί στόχευαν είτε να τιµήσουν σηµαίνοντα µέλη 
του γενέθλιου τόπου, είτε να διασφαλίσουν την επιβίωση των θεµελιωδών του 
πυλώνων, της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και του ελληνορθόδοξου σχολείου. Το 
1911 µοναστηριώτες έµποροι εγκατεστηµένοι στη Θεσσαλονίκη συνεισέφεραν στον 
έρανο «διά τό τιµητικόν δῶρον εἰς τούς παλαιµάχους διδασκάλους κ. Κ. Παπαναούµ 
καί Κ. Κτενάν»46. Αντίστοιχη ήταν η δραστηριοποίηση των σιατιστινών εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης για την ανοικοδόµηση του ναού της πόλης τους. Όπως ανέφερε η Νέα 
Αλήθεια στις 28 Ιουλίου 1910, 

«Τήν ∆ευτέραν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἐγκρίτου συµπολίτου µας κ. ∆. Σερέφα κατόπιν 
προσκλήσεως συνῆλθον οἱ τά πρῶτα παρ’ἠµίν φέροντες Σιατιστεῖς καί ὑπό τήν 
προεδρείαν τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου κ. Ἰεροθέου συνεσκέφθησαν περί τοῦ 
ἀποτεφρωθέντος µητροπολιτκοῦ ναοῦ Σιατίστης. Μετά θερµήν καί συγκινητικήν 
προσλαλιάν τοῦ Προέδρου ἤνοιξε κατάλογος συνεισφορῶν, ἀµέσως δέ συνήχθη τό 
στρογγυλόν ποσόν τῶν 300 λιρῶν. Ἡ ἐπιτροπή περιέρχεται τά καταστήµατα τῶν 
Σιατιστέων συλλέγουσα ἐράνους»47. 

Κατά ανάλογο τρόπο, ατοµικές δωρεές, εν ζωή και µετά θάνατον, διασφάλιζαν 
ότι η µνήµη του εµπόρου θα διατηρούνταν µέσα από τη διάχυσή της στον αστικό ιστό 
του πατρώου τόπου. Πριν από το 1860, οι σηµαίνοντες θεσσαλονικείς έµποροι 

                                                 
43 Ιστοσελίδα της Συνοµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης 
(http://odsth.org/somatia.asp?menu=4) (Πρόσβαση 10.02.2011). 
44 Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Εξωτερικών (01.12.1908). Αρχείο Υπουργείου 
Εξωτερικών. Μικροφίλµ στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (στο εξής ΜΜΑ) ΜΜΑ5. 
45 Ευστράτιος Ευστρατιάδης, Μακεδονία. Η πρώτη περιοδεία Έλληνος δηµοσιογράφου. ∆ηµοσιευθείσα 
εις το «Σκριπ» (Αθήνα, 1903), σ. 71. 
46 Το Φως (Μοναστήρι) 03.07.1911. 
47 Νέα Αλήθεια 28.07.1910. Ο δερµατέµπορος ∆ηµήτριος Σερέφας ήταν από τους σηµαντικότερους 
έλληνες ορθοδόξους εµπόρους µε περιουσία που πλησίαζε το 1906 τις 15.000 λίρες. Χεκίµογλου, 
Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 
1900-1940, σσ. 400-404. 
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θεωρούσαν την ελληνορθόδοξη κοινότητα της πόλης ως το βασικό τόπο 
µνηµόνευσής τους και κατά συνέπεια κληροδοτούσαν µεγάλα ποσά για την ανέγερση 
πολυάριθµων κοινοτικών ευαγών ιδρυµάτων. Κορυφαία µεταξύ αυτών ήταν το 
Ορφανοτροφείο «Ο Μελιτεύς», δωρεά του Κωνσταντίνου Παπάφη, και το Χαρίσειο 
γηροκοµείο και Θεαγένειο νοσοκοµείο, δωρεές του Θεαγένους Χαρίση48. Ωστόσο, 
στο γύρισµα του αιώνα, η γεωγραφία της ευεργεσίας είχε µετατοπιστεί προς τον τόπο 
καταγωγής. Αν και σηµαίνον µέλος µιας σειράς φιλανθρωπικών καταστηµάτων της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Κύρτσης αισθανόταν τόσο 
ισχυρό το δεσµό µε τη γενέθλια πόλη ώστε κατά τη διάρκεια της ζωής του 
χρηµατοδότησε την κατασκευή ενός υδραγωγείου και ενός πύργου µε ρολόι στην 
κεντρική πλατεία της Νάουσας. Αντίστοιχα, το 1906, η διαθήκη του προνοούσε για 
την ανέγερση µιας εκκλησίας και τη χρηµατοδότηση των σχολείων της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας της πόλης του µέσω των εισοδηµάτων που θα τους 
προσπόριζε η εκµετάλλευση επικερδών ακινήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης49. 

Με το να επιτελείται διαρκώς, η τοπικότητα κάλυπτε εποµένως το σύνολο της 
ζωής του ελληνορθόδοξου εµπόρου αστού χωροθετώντας τα κεντρικά διαβατήρια 
έθιµά της, το γάµο και το θάνατο. Ως σύνολο δηµοσίων επιτελέσεων προσέδιδε 
νόηµα και αξία σε έναν λόγο δηµοσίου καθήκοντος και σε µια νέα αντίληψη της 
ιδιότητας του πολίτη καθώς παρείχε ένα προνοµιακό πεδίο για την άρθρωσή τους. 
Τέλος, ήταν επίσης µια διατοπική ταυτότητα. Μέσω της επιτέλεσής της 
σφυρηλατούσε ένα «συµβολικό χωριό» εντός της ίδιας της πόλης και δηµιουργούσε 
µια κοινότητα συναισθήµατος που θα µπορούσε ιδεατά να αµβλύνει την ανωνυµία 
του άστεως50. 

 
Η «ελληνοµακεδονικότητα». Η παραγωγή µιας αστικής εθνικής ταυτότητας 
Ωστόσο, πέρα από το να είναι µοναδικές, αυτοτελείς και αυτάρκεις, στην περίπτωση 
του ελληνορθόδοξου εµπορικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης, οι τοπικές ταυτότητες 
ήταν στην ουσία τµήµατα µιας ευρύτερης, εµφατικά προβαλλόµενης και πολύ 
περισσότερο πολιτικοποιηµένης περιφερειακής ταυτότητας, αυτής της (ελληνικής) 
«Μακεδονίας». Ήταν µέσα από την έννοια της περιφέρειας που σφυρηλατήθηκε ο 
δεσµός του στρώµατος αυτού µε τον ελληνικό εθνικισµό. Κατά το δέκατο όγδοο 
αιώνα, η «Μακεδονία» δεν σηµατοδοτούσε τίποτε περισσότερο από µια θολά 
προσδιορισµένη γεωγραφική περιοχή, όπως άλλωστε και ο µη συστηµατικά 
χρησιµοποιούµενος όρος «Μακεδόνας». Αυτή φαίνεται ότι ήταν η χρήση του όρου 
από τις αψβουργικές αρχές όταν κατέγραφαν τον τόπο προέλευσης των εισερχόµενων 
στην Αψβουργική Αυτοκρατορία βαλκάνιων εµπόρων. Οι ίδιοι οι µακεδόνες έµποροι 
σπάνια τον χρησιµοποιούσαν καταφεύγοντας σε άλλους προσδιορισµούς µε τοπικό 
(«Θεσσαλονικιός»), θρησκευτικό («χριστιανός»), ή εθνογλωσσικό περιεχόµενο 
(«Βλάχος»), όπως υποδεικνύει η αλληλογραφία των ελληνορθόδοξων θεσσαλονικέων 
εµπόρων της οικογένειας Πόνδικα51. Μοναδική εξαίρεση φαίνεται ότι ήταν η λόγια 
σε κάθε περίπτωση Γεωγραφία Νεωτερική των ∆ανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου 
Κωνσταντά του 1791. Στο σύγγραµα αυτό η «Μακεδονία» προσδιοριζόταν ευθέως ως 

                                                 
48 Ιωάννης Α. Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης 
(1840-1928) (Θεσσαλονίκη, 1994). 
49 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 178. 
50 Για την έννοια του «συµβολικού χωρίου», βλέπε Anna Caraveli, “The Symbolic Village: 
Community Born in Performance”, The Journal of American Folklore 98/389 (1985), σσ. 259-286. 
51 Ευχαριστώ την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου για την πληροφόρηση αυτή. 
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ελληνική γη52. Ωστόσο, γύρω στα µέσα του δέκατου ένατου αιώνα, ο όρος 
ανασηµασιοδοτήθηκε, εξελληνίστηκε και εποµένως αναβαθµίστηκε σε έναν διακριτό 
ενδείκτη ταυτότητας. Η δηµιουργία πολλαπλών περιφερειακών ταυτοτήτων, όπως η 
«Μακεδονία», ήταν ουσιαστικά το άµεσο αποτέλεσµα την κυριαρχίας της έννοιας του 
«Ελληνισµού» στον ελληνικό εθνικιστικό λόγο. Μέσω του «Ελληνισµού» ο εθνικός 
χρόνος οµοιογενοποιήθηκε. ∆ιάφορες ιστορικές περίοδοι, όπως αυτή της αρχαίας 
Μακεδονίας, ανακτήθηκαν ως τµήµατα µιας αδιάσπαστης ιστορίας του ελληνικού 
έθνους. Κατά συνέπεια, καθώς ο εθνικός χώρος «παραγόταν ιστοριογραφικά»53, η 
«Μακεδονία» νοήθηκε ως µια διακριτή, αλλά ελληνική, γη54. Επιπλέον, οι 
αφοµοιωτικές πολιτισµικές ιδιότητες που αποδίδονταν στον «Ελληνισµό» σήµαιναν 
ότι στο πλαίσιο των µεταβαλλόµενων πολιτικών πραγµατικοτήτων µετά τον 
Κριµαϊκό Πόλεµο και ιδίως µετά το Βουλγαρικό Σχίσµα, ο εξελληνισµός θα έπαιρνε 
τη µορφή ενός «πνευµατικού [παρά επαναστατικού] αγώνα» για την προώθηση και 
διάδοση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στους ορθόδοξους πληθυσµούς της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας55. Το αποτέλεσµα ήταν η ανάδυση και εξάπλωση 
εκπαιδευτικών συλλόγων µε ένα περιφερειακό πλαίσιο αναφοράς56. «Μακεδονικοί» 
φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι συστήθηκαν εποµένως στην Κωνσταντινούπολη το 1871, 
καθώς και στην ίδια τη Μακεδονία, στις Σέρρες το 187057, στην Καβάλα το 187958 
και στη Θεσσαλονίκη το 187259. 

Παρά την ονοµασία του, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είχε ως 
πεδίο δράσης του ολόκληρη τη Μακεδονία60. Το κοινωνικό του κύρος ήταν 
                                                 
52 Νίκος Σιγάλας, «‘Ελληνισµός’ και εξελληνισµός: ο σχηµατισµός της νεοελληνικής έννοιας 
ελληνισµός», Τα Ιστορικά 34 (2001), σσ. 13-14. Οι οθωµανικές κρατικές αρχές µε τη σειρά τους 
µοιάζουν να αντιλήφθηκαν το όνοµα «Μακεδονία» µόνο µετά τη Συνθήκη του Βερολίνου (1878) και 
κυρίως µετά τις Μεταρρυθµίσεις στη Μακεδονία το 1903. Εντούτοις, δεν φαίνεται να τον 
χρησιµοποίησαν συστηµατικά ούτε και τότε, προτιµώντας αντίθετα να αναφέρονται στα «τρία 
βιλαέτια» του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος. Vemund Aarbakke, Ethnic rivalry and the quest for 
Macedonia, 1870-1913 (Μπάουλντερ, 2003), σ. 6. 
53 Για µια διαυγή ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους ο εθνικός χώρος παραγόταν ιστοριογραφικά 
εντός του µεταβαλλόµενου περιεχοµένου του «Ελληνισµού», βλέπε Σιγάλας, «‘Ελληνισµός’ και 
εξελληνισµός», σσ. 13-24. 
54 Μια περιεκτική, αλλά διαφωτιστική περιγραφή των µεταβαλλόµενων νοηµάτων της «Μακεδονίας» 
και της ανάδυσης της έννοιας µιας ελληνικής Μακεδονίας δίνεται από τον Αλέξη Πολίτη. Αλέξης 
Πολίτης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880 (Αθήνα, 1998), σσ. 
39-47. Χρήσιµες πληροφορίες για την πολυπλοκότητα της µεταβολής παρέχονται επίσης στα 
Παρασκευάς Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες µιας σχέσης. Από το «Ελλαδικό» στο 
βουλγαρικό σχίσµα (Ηράκλειο, 2001), σσ. 133-138, 172-181· και ιδίως στο Σιγάλας, «‘Ελληνισµός’ και 
εξελληνισµός». 
55 Στο ίδιο, σσ. 42-46. 
56 Μόνο στην Κωνσταντινούπολη, µε πρωτοβουλία του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, 
τέσσερις τέτοιοι περιφερειακοί σύλλογοι συστήθηκαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 µια 
δεκαετία µετά την ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου το 1861: ο Ηπειρωτικός, ο Θρακικός, και ο 
Θεσσαλικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος και η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα. Κυριάκος 
Θ. Μπονίδης, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισµού στη 
διαφιλονικούµενη Μακεδονία (1869-1914) (Θεσσαλονίκη, 1996), σ. 47, σηµ. 31. 
57 Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών. Στο ίδιο, σ. 53. 
58 Η Φιλόµουσος Αδελφότης Μακεδονίας. Στο ίδιο, σ. 54. 
59 Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Για µια ανάλυση του Συλλόγου, βλέπε Κυριάκος Θ. 
Μπονίδης, «Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος», στο Συµπόσιο: Τα ελληνικά σχολεία στη 
Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας (Θεσσαλονίκη, 1994), σσ. 93-116. 
60 Το αρχικό καταστατικό του Συλλόγου προσδιόριζε τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της ως το πεδίο 
της εκπαιδευτικής δράσης του Συλλόγου. Ωστόσο, το 1881, το πλαίσιο δράσης διευρύνθηκε και 
περιέλαβε «τό ἐσωτερικόν της Μακεδονίας». Κανονισµός του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου (Θεσσαλονίκη, 1872), σ. 3. Κανονισµός του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
(όπως τροποποιήθηκε κατά την λήξη της τρίτης τριετούς περιόδου του Συλλόγου) [1881], σ. 3. Σε κάθε 
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αδιαµφισβήτητο καθώς καταλάµβανε κεντρική θέση τόσο ανάµεσα στους 
πολυάριθµους φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους της Μακεδονίας όσο και µεταξύ των 
ελληνορθόδοξων συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Η µακρά, σεβάσµια ιστορία του 
εγγυόταν ότι ακόµη και στα τελευταία, λιγότερο παραγωγικά χρόνια της ύπαρξής του, 
συνέχιζε να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνορθόδοξη ανώτερη αστική τάξη 
της πόλης. Το 1903, ο αθηναίος δηµοσιογράφος Ευστράτιος Ευστρατιάδης σηµείωνε 
ότι ο Σύλλογος κατείχε τα «πρωτεῖα» ανάµεσα στους ελληνορθόδοξους συλλόγους 
της πόλης «λόγω ἀρχαιότητος καί σοβαρότητος» καθώς «ἐπί 29 ἔτη, ἀφ’ ὅτου ἔπηξε 
τήν φωτεινήν του ἑστίαν εἰς τήν Θεσσαλονίκην, ἔκαµε διά τόν Μακεδονικόν 
ἐθνισµόν τᾶς περισσοτέρας πνευµατικᾶς ἐκδουλεύσεις. Εἶνε ὁ ‘Παρνασσός’ τῆς 
Μακεδονίας»61. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έφερνε κοντά γηγενείς 
Θεσσαλονικιούς και σταδιακά και νεοεγκατεστηµένους στην πόλη. Το 1910, 
τουλάχιστον τέσσερα από τα εννέα µέλη του διοικητικού του συµβουλίου ήταν 
επιτυχηµένοι δυτικοµακεδόνες έµποροι και καθηγητές, ενώ κανένα µέλος δεν 
προερχόταν πλέον από κάποια οικογένεια παλαιών, γηγενών Θεσσαλονικέων όπως 
συνέβαινε στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Ο κλεισουριέας Νικόλαος Μάου, ο 
κρουσοβίτης Αλέξανδρος Κράλλης, ο µοναστηριώτης Βασίλειος Μάνος και ο 
σιατιστινός ∆ηµήτριος Σερέφας είχαν αντικαταστήσει τον Αλφρέδο Άββοτ, τον 
Περικλή Χατζηλάζαρου, τον Τάσκο Παπαγεωργίου και τον Μιχαήλ Παπαδόπουλο62. 
Αρκετά µέλη του Συλλόγου ασκούσαν ελευθέρια επαγγέλµατα, αλλά η πλειοψηφία 
αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς και εµπόρους. Η κυριαρχία τους δεν ήταν µόνο 
µια αντανάκλαση της µεσοαστικής σύνθεσης των µελών του συλλόγου, των 
ιδιαίτερων σκοπών του ή της κοινωνικής δοµής της ελληνορθόδοξης κοινότητας 
Θεσσαλονίκης. Έχοντας σπουδάσει σε ελληνόγλωσσα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και 
οι έµποροι ήταν οι δύο επαγγελµατικές οµάδες που είχαν εκτεθεί περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη στη λειτουργία του «Ελληνισµού» ως µιας «στρατηγικής της 
ταυτότητας» κατά την εύστοχη έκφραση του Νίκου Σιγάλα, στρατηγική, η οποία και 
ρύθµιζε την είσοδό τους στη νεωτερικότητα και προσδιόριζε τη σχέση τους µε το 
ελληνικό έθνος63. Για το λόγο αυτό συναποτελούσαν τον πυρήνα ενός συλλόγου που 
προωθούσε τον εκπαιδευτικό εξελληνισµό της περιοχής και εποµένως παρήγαγε τόσο 
την ίδια ως (ελληνική) «Μακεδονία» όσο και τους ίδιους ως (έλληνες) «Μακεδόνες». 

Η δηµόσια ρητορική και οι συλλογικές πρακτικές του Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου επενεργούσαν συνδυαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η επωνυµία του 
«Μακεδόνα» παρήγαγε έναν (αστικό) κόσµο ισότιµων ανδρών από το άθροισµα των 
κοινωνικά άνισων, γεωγραφικά διασκορπισµένων και ιδίως πολιτικά διαιρεµένων 
µελών του συλλόγου. Ο Σύλλογος λειτουργούσε ως στοιχείο συνοχής στο δηµόσιο 
χώρο µιας ελληνορθόδοξης κοινότητας, η οποία είχε ουσιαστικά παραλύσει από τις 
έντονες εσωτερικές αντιπαλότητες κατά το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου 
αιώνα 64. Οι φίλοι του Συλλόγου ήταν «διακεκριµένοι Μακεδόνες»65, και οι ευεργέτες 

                                                                                                                                            
περίπτωση, ο Σύλλογος ήταν ενεργός στην µακεδονική ενδοχώρα ήδη από την ίδρυσή του. Βλέπε 
ενδεικτικά ∆εύτερον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 
13 Οκτωβρίου 1874 υπό του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου (Θεσσαλονίκη, 1874), σσ. 9-10. 
61 Ευστρατιάδης, Μακεδονία. Η πρώτη περιοδεία Έλληνος δηµοσιογράφου, σσ. 81-82. 
62 Πρώτον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 6ην 
Οκτωβρίου 1873 υπό του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου (Θεσσαλονίκη, 1874) σσ. 30-31. 38ον έτος. 
Λογοδοσία Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης απαγγελθείσα τη 19η Σεπτεµβρίου 1910 υπό του 
προέδρου ∆ηµητρίου Ι. Ρίζου (ιατρού) (Θεσσαλονίκη, 1910), σ. 11. 
63 Σιγάλας, «‘Ελληνισµός’ και εξελληνισµός», σσ. 49-56. 
64 Σταµατούλα Σ. Ζαπάντη, «Οι ενδοκοινοτικές έριδες στην Ελληνική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης 
από 1881 µέχρι το 1912», στο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Η΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 
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του «µεγάθυµοι τῆς Μακεδονίας γόνοι»66. Τα ίδια τα µέλη του συλλόγου 
αυτοσυστήνονταν µε περηφάνια ως «γνήσιοι Ἕλληνες, γνήσιοι Μακεδόνες, ἀπόγονοι 
ἐνδόξων προγόνων καί πατέρων»67. Αυτό που τους ένωνε ήταν η έγνοιά τους για την 
«µακεδονική πρόοδο»68, καθώς η Μακεδονία αποτελούσε πλέον την «κοινήν 
πατρίδα»69. Επιπρόσθετα, αυτή η «Μακεδονία» παραγόταν γνωστικά και εποµένως 
γινόταν αντικείµενο οικειοποίησης µέσω µιας σειράς µοντέρνων, «επιστηµονικών» 
πρακτικών. Η συλλογή πληροφοριών µε επιτόπιες επισκέψεις επιτροπών του 
συλλόγου, η σύνταξη εκθέσεων που θα αποστέλλονταν στην Αθήνα και στην 
Κωνσταντινούπολη, η σύσταση αρχαιολογικής επιτροπής για τη συλλογή αρχαίων 
µνηµείων και για την καταγραφή των ηθών και εθίµων της περιοχής, και κυρίως, η 
διαρκής παρότρυνση για την υιοθέτηση της στατιστικής µεθόδου, πρόδιδαν µια 
ελληνορθόδοξη, αλλά συνάµα και µια αστική «εξηµέρωση» και οικειοποίηση της 
πολυµορφίας του εσωτερικού της Μακεδονίας µέσω του εξορθολογισµού και της 
ταξινόµησής του70. 

                                                                                                                                            
1989). Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 1989), σσ. 121-147. Μια συστηµατική ανάλυση του διακυβεύµατος 
των αντιπαραθέσεων εκκρεµεί. Ωστόσο, εκφεύγει από το στόχο αυτού του υποκεφαλαίου που είναι η 
παρουσίαση των βασικών στοιχείων που όριζαν την ελληνορθόδοξη εµπορική αρχηγεσία τα τελευταία 
χρόνια της χαµιτικής περιόδου και όχι µια παρουσίαση της διαµόρφωσής της. Άλλωστε, οι 
ενδοκοινοτικές αντιπαραθέσεις, όσο έντονες και αν ήταν, ούτε αναζωπυρώθηκαν ούτε και άφησαν το 
στίγµα τους στη µετέπειτα περίοδο. 
65 ∆εύτερον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 13η 
Οκτωβρίου 1874 υπό του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου, σ. 13. 
66 18ο έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις των κατά το 18ο συλλογικόν έτος 
πεπραγµένων αναγνωσθείσα τη 17η Μαρτίου 1891 εν γενική των µελών συνεδρία υπό του προέδρου 
Γρηγορίου Γράβαρη, ιατρού (Athens 1891), σ. 23. 
67 Πέµπτον και Έκτον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 
5 Νοεµβρίου 1878 (Θεσσαλονίκη, 1879), σ. 29. 
68 ∆εύτερον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 13η 
Οκτωβρίου 1874 υπό του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου, σ. 15. 
69 Επρόκειτο για ένα διαρκώς επανερχόµενο ρητορικό µοτίβο. Βλέπε ενδεικτικά Έβδοµον έτος του εν 
Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 9 ∆εκεµβρίου εν γενική 
συνεδριάσει των µελών υπό του Προέδρου Αλφρέδου Άββοτ (Θεσσαλονίκη, 1880), σ. 13. Ο όρος 
«πατρίδα» δεν χρησιµοποιείτο αποκλειστικά για τη Μακεδονία καθώς µπορούσε συγχρόνως να 
αναφέρεται στο συγκεκριµένο τόπο καταγωγής, ή ευρύτερα στην Ελλάδα ή ακόµη και στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, η σηµασία του έγκειται ακριβώς στο ότι τώρα υιοθετούνταν και 
για την περιφέρεια αποκτώντας µε τον τρόπο αυτό µια πιο νεωτερική χρήση. Όπως και η εθνική 
ταυτότητα, έτσι και η τοπική πρέπει να νοηθούν ως νεωτερικές κατηγορίες. Για την ανάλογα ποικίλη 
σηµασιολογία µιας οµόλογης έννοιας, αυτής της “Heimat”, βλέπε Celia Applegate, “Localism and the 
German bourgeoisie: the ‘Heimat’ movement in the Rhenish Palatinate before 1914”, στο Richard J. 
Evans & David Blackbourn (επιµ.), The German bourgeoisie (Λονδίνο, 1991), σ. 239. Celia Applegate, 
A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat (Μπέρκλεϋ, 1990), ιδιαίτερα Κεφάλαιο 1. 
70 ∆έκατον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 14 
Νοεµβρίου εν γενική συνεδριάσει των µελών υπό του αντιπροέδρου Κ.Γ. Σχινά (Θεσσαλονίκη, 1882), σ. 
12. 14ο, 15ο και 16ο έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις των κατά την 
διάλυσιν και ανασύστασιν του συλλόγου και των κατά το 16ο συλλογικόν έτος πεπραγµένων 
αναγνωσθείσα τη 19η Μαρτίου 1889 εν γενική συνεδρία των µελών υπό του προέδρου Γρηγορίου 
Γράβαρη ιατρού (Αθήνα, 1889), σσ. 48-49. Τέταρτον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 24 Οκτωβρίου 1876 υπό του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου 
(Θεσσαλονίκη, 1877), σσ. 24-25. Για µια ενδελεχή συζήτηση της έλξης που ασκούσαν οι θετικές 
επιστήµες στα αστικά σωµατεία, βλέπε Carol E. Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century 
France. Gender, sociability, and the uses of emulation (Οξφόρδη, 1999). ιδίως Κεφάλαιο 3. Για τη 
σύνδεση µεταξύ επιστήµης και πατριωτισµού στη συλλογική ζωή των αστικών σωµατείων, βλέπε 
Joseph Bradley, Voluntary Associations in Tsarist Russia. Science, Patriotism and Civil Society 
(Κέιµπριτζ Μασαχουσέτη, 2009). 
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Εν τέλει, στο γύρισµα του αιώνα, η «Μακεδονία» υπερέβη τα όρια των 
επιχειρηµατικών στρατηγικών και της κοινωνικής ζωής και ενοφθαλµίστηκε ακόµη 
βαθύτερα στις ζωές των ελληνορθόδοξων εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Καθώς η 
σύγκρουση µεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών ανταρτικών σωµάτων στο εσωτερικό 
κλιµακώθηκε µεταξύ του 1904 και του 1908, η «Μακεδονία» κατέστη ένας 
πολεµικός στόχος –τόσο κυριολεκτικά όσο και µεταφορικά. Αρκετοί θεσσαλονικείς 
έµποροι συµµετείχαν σε αυτό που ενδεικτικά ονοµάστηκε «Μακεδονικός Αγώνας», 
επανδρώνοντας αρχικά το «κέντρο άµυνας» του ελληνικού προξενείου στη 
Θεσσαλονίκη και αργότερα στελεχώνοντας την «Οργάνωση Θεσσαλονίκης» του 
έλληνα αξιωµατικού Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη71. Ταυτόχρονα, πολλοί 
περισσότεροι ανασύστηναν συµβολικά τη µάχη για τη «Μακεδονία» µέσω εκδροµών 
στο εσωτερικό. Η φυσιολατρική εκδροµή δεν περιορίστηκε στο να καταστήσει την 
καταφυγή στη φύση ένα απαραίτητο συστατικό µιας αστικής περιφερειακής 
ταυτότητας, συνδέοντας την απόλαυσή της υπαίθρου µε έναν µετριοπαθή 
πατριωτισµό72. Οι εκδροµές στρατιωτικοποιήθηκαν και µετατράπηκαν σε 
εκστρατείες κατάκτησης και δηµόσιες επιδείξεις της οικειοποίησης της µακεδονικής 
ενδοχώρας. Περιλάµβαναν πλέον πεζοπορίες, τις οποίες πλαισίωναν τραγούδια για τη 
Μακεδονία, επισκέψεις και γεύµατα σε ελληνορθόδοξα χωριά και (σε µία 
τουλάχιστον περίπτωση) µια «τελετή λήξης» µε συντεταγµένη παρέλαση των 
εκδροµέων στους δρόµους της ίδιας της Θεσσαλονίκης υπό τις ζητωκραυγές του 
ελληνορθόδοξου πλήθους73. 

Η ανάπτυξη του ανώτερου στρώµατος των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών της 
Θεσσαλονίκης στο γύρισµα του αιώνα δεν στηρίχτηκε εποµένως ούτε στην 
αναπαραγωγή και οικονοµική εξάπλωση των γηγενών οικογενειών που κυριάρχησαν 
στην αγορά της πόλης στα µέσα του δέκατου ένατου αιώνα ούτε και σε µία τοπική 
διαγενεακή ανοδική κινητικότητα74. Αντίθετα, η φυσιογνωµία του διαµορφώθηκε 
κυρίως από τους νεοεγκατεστηµένους στην πόλη επιχειρηµατίες. Σε αντίθεση όµως 
µε τη Σµύρνη ή την Κωνσταντινούπολη, για το στρώµα αυτό η πόλη δεν αποτέλεσε 
το πρωτεύον πεδίο επεξεργασίας της ταυτότητάς του είτε ως αστών είτε ως 
«Ελλήνων»75. Τα αποσπασµατικά στοιχεία που διαθέτουµε φαίνεται να υποδεικνύουν 
ότι η παρουσία του ελληνορθόδοξου ανώτερου στρώµατος στους διεθνοτικούς 
συλλογικούς θεσµούς ήταν περιορισµένη, είτε επρόκειτο για τη Λέσχη 
Θεσσαλονίκης76, είτε για τα αθλητικά σωµατεία είτε, κυρίως, για τις µασονικές 

                                                 
71 Ι.Α. Νικολαΐδης, «Ο Μακεδονικός Αγώνας στη Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη 3 (1992), σσ. 194-200. 
Αθανάσιος Σουλιώτης Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών. Η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης», 1906-1908. 
Αποµνηµονεύµατα (Θεσσαλονίκη, 1959), σ. 37. 
72 Celia Applegate, “Localism and the German bourgeoisie”, σ. 237-239. 
73 Νικόλαος Κ. Χριστοδούλου, Ο Γυµναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής» και η εξέλιξης 
του αθλητισµού εν Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη, 1927), σ. 18. 
74 Ανάλογη ήταν η διαδικασία διαµόρφωσης της αστικής τάξης και στον Πειραιά µετά το 1880. 
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σ. 135. 
75 Βλέπε για την Κωνσταντινούπολη τις έµµεσες διάσπαρτες αναφορές της Έφης Κάννερ στην 
ηγεµονία που ασκούσαν οι Έλληνες στο πεδίο της φιλανθρωπίας και στη συγκρότηση µιας διεθνοτικής 
φιλάνθρωπης κοινότητας. Έφη Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης, 1753-1912 (Αθήνα, 2004), σσ. 147, 160-165, 170-172, 205, 251, 274, 276. Για 
τον συµβολικό εξελληνισµό της Σµύρνης, βλέπε Βαγγέλης Κεχριώτης, «Η ελληνική Σµύρνη: 
κοινότητες στο πάνθεον της ιστορίας», στο Μαρία-Κάρµεν Σµυρνέλη (επιµ.), Σµύρνη, η λησµονηµένη 
πόλη; 1830-1930: µνήµες ενός µεγάλου µεσογειακού λιµανιού (µετάφραση Μαρίνα Κουνέζη, Αθήνα, 
2006), σσ. 75-91. 
76 Βλέπε τον κατάλογο µελών που παραθέτει η Ρένα Μόλχο. Ρένα Μόλχο, «Le Cercle de Salonique, 
1873-1958. Λέσχη Θεσσαλονικέων: συµβολή στη µελέτη της αστικής τάξης της Θεσσαλονίκης», στο 
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού, Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο. Ζητήµατα ιστορίας στη 
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στοές77. Η ολιγάριθµη συµµετοχή συνοδευόταν και από µια δυσπιστία προς τις 
διεθνοτικές συσσωµατώσεις. Αυτή άλλοτε έπαιρνε τη µορφή της αποχής του 
ελληνορθόδοξου ποδοσφαιρικού συλλόγου Όµιλος Φιλοµούσων από το τοπικό 
πρωτάθληµα78, και άλλοτε τη µορφή άρθρων στον τύπο τα οποία και εφιστούσαν την 
προσοχή των ελληνορθόδοξων γυναικών «στις ξενικές συγχρωτίσεις» και οικτίρανε 
τη ροπή «πρός τόν Εὐρωπαϊκόν δῆθεν πολιτισµόν» που καλλιεργούσαν σύλλογοι 
όπως το Lawn Tennis and Croquet Club79. Οι στάσεις αυτές συµπληρώνονταν από τη 
σύσταση αντίστοιχων συλλόγων αµιγώς ελληνορθόδοξων όπως η «Νέα Λέσχη»80, ο 
αθλητικός «Όµιλος Φιλοµούσων»81 και η µασονική στοά «Φίλιππος»82. Οι σύλλογοι 
αυτοί επέκτειναν δραµατικά το πεδίο άρθρωσης µιας ελληνορθόδοξης τυπικής 
κοινωνικότητας σε τοµείς πέρα από εκείνους όπου αυτή παραδοσιακά συγκροτούνταν 
µέσα από φιλανθρωπικούς και φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους. Το ιδιαίτερο όµως 
χαρακτηριστικό τους ήταν ότι λειτουργούσαν ανταγωνιστικά προς τους διεθνοτικούς 
συλλόγους. ∆ηµιουργούσαν εποµένως έναν εναλλακτικό, ελληνορθόδοξο χώρο 
κοινωνικών επαφών παράλληλο προς τον αντίστοιχο διεθνοτικό που συγκροτούσαν 
οι τελευταίοι. Η µορφή και η λειτουργία τους υποδεικνύει την ανάδυση στην 
υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη ενός κλειστού συστήµατος εσωστρεφούς 
ελληνορθόδοξης κοινωνικότητας, δηλαδή τη συγκρότηση ενός περιθωριακού 
πολιτισµικού σύµπαντoς83. Η ανάπτυξη του σύµπαντος αυτού και η περιθωριακή 
θέση του ανώτερου ελληνορθόδοξου κοινωνικού στρώµατος στη δοµή της 
διεθνοτικής κοινωνικότητας της πόλης συνδέονταν εποµένως οργανικά και 
αλληλοτροφοδοτούνταν. Τα δύο φαινόµενα είχαν άλλωστε κοινή αιτιακή καταγωγή. 
Το µικρό δηµογραφικό µέγεθος της ελληνορθόδοξης κοινότητας84, οι ασθενείς δεσµοί 

                                                                                                                                            
µακρά διάρκεια. Πρακτικά του Α΄Συµποσίου Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 23-24/11/1991 (Αθήνα, 1995), σσ. 
103-127. 
77 Μεταξύ του 1904 (χρονιά της ίδρυσής της) και του 1908, από τα 150 µέλη της Μασονικής Στοάς 
Veritas µόνο τέσσερις ήταν έλληνες ορθόδοξοι, κανένας δε εκ των οποίων έµπορος. Paul Dumont, “La 
Franc-maçonnerie d’ obédience française a Salonique au début du XXe siècle”, Turcica 16 (1984), σσ. 
70-71. 
78 Journal de Salonique 08.01.1906. Το άρθρο της εφηµερίδας δεν παρέχει στοιχεία για τους λόγους 
της αποχής. 
79 Φάρος της Θεσσαλονίκης 08.01.1908. 
80 Βλέπε εδώ Κεφάλαιο 2, σσ. 153-155. 
81 Ιδρύθηκε το 1899. Meropi Anastassiadou, “Sports d’ élite et élites sportives à Salonique au tournant 
du siècle”, στο Paul Dumont & François Georgeon (επιµ.), Vivre dans L’Empire Ottoman. Sociabilités 
et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles) (Παρίσι, 1997), σ. 146. 
82 Ιδρύθηκε το 1907 και υπαγόταν στην Grand Orient de France της Ελλάδος. Κανονισµός της Σ. Στ. 
Φίλιππος εν Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη, 1920), σ. 3. 
83 Αναφερόµενος στην ενδοεθνοτική κοινωνικότητα των Εβραίων του Μπρέσλαου, ο Till van Rahden 
χρησιµοποιεί τον όρο “subculture” για να προσδιορίσει το πολιτισµικό αυτό σύµπαν. Till van Rahden, 
Jews and other Germans. Civil society, religious diversity, and urban politics in Breslau, 1860-1925 
(Μάντισον, 2008), σσ. 89-93. Ωστόσο, η απόδοσή του στα ελληνικά ως «υποκουλτούρα» δηµιουργεί 
περισσότερα σηµασιολογικά προβλήµατα από όσα επιλύει, καθώς ο όρος έχει καθιερωθεί να 
αναφέρεται στον εναλλακτικό πολιτισµό υπάλληλων νεανικών στρωµάτων. Βλέπε Dick Hebdidge, 
Υπο-κουλτούρα: Το νόηµα του στυλ (µετάφραση Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα, 1988). 
84 Λόγω των θεωρούµενων εγγενών προβληµάτων των οθωµανικών στατιστικών, στην ελληνική 
ιστοριογραφία ο ελληνορθόδοξος πληθυσµός της υστεροθωµανικής Θεσσαλονίκης υπολογίζεται 
κυρίως µε βάση την απογραφή που διεξήγαγε ο πρώτος έλληνας κυβερνήτης της Κωνσταντίνος 
Ρακτιβάν λίγο πριν από τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεµο στις 28 Απριλίου 1913. Η απογραφή εκείνη 
ανέβαζε τον ελληνορθόδοξο πληθυσµό της πόλης σε 39.956 άτοµα σε σύνολο πληθυσµού 157.889, 
ήτοι 25,3%. Αυτό είναι και το ποσοστό που έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται. Ωστόσο, άλλες 
ελληνικές πηγές καταδεικνύουν πόσο πιο ισχνή ήταν στην πραγµατικότητα η «ελληνική» παρουσία 
στην πόλη. Η απόρρητη στατιστική που συνέταξε το ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης λίγο πριν από 
την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων κατέβαζε τον «ελληνικό» πληθυσµό της Θεσσαλονίκης στο 
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που τα περισσότερα σηµαίνοντα µέλη της διατηρούσαν µε την πόλη (καθότι πολύ 
πρόσφατα εγκατεστηµένα σε αυτήν), η περιορισµένη ακόµη ενσωµάτωσή τους στα 
τοπικά κοινωνικά δίκτυα, τα φοβικά και αµυντικά σύνδροµα που παρήγαγε η 
αντιπαράθεση µε τους Βουλγάρους και η οικονοµική πίεση που ασκούσαν οι Εβραίοι 
καθώς και η διείσδυση του ελληνικού εθνικισµού έθεταν πολλαπλούς συµβολικούς 
φραγµούς στη διεθνοτική κοινωνικότητα και ταυτόχρονα ωθούσαν προς την εθνοτική 
περιχαράκωση σε κάθε είδος κοινωνικής δραστηριότητας. Εν τέλει, το ανώτερο 
ελληνορθόδοξο κοινωνικό στρώµα δεν συµµετείχε στη διεθνοτική συλλογική ζωή για 
έναν διττό λόγο: τόσο επειδή προτιµούσε και µπορούσε να παραµείνει εκτός αυτής 
όσο και επειδή, σε αντίθεση µε τους Εβραίους, η συµµετοχή του σε αυτή από µια 
ασθενή θέση δεν προοικονοµούσε την οικοδόµηση µιας εθνοτικής ηγεµονίας. 

Αντίθετα, οικονοµικά κεφάλαια, οικογενειακή τεχνογνωσία, ατοµικές 
διαδροµές, πεδία επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και επιχειρηµατικές στρατηγικές 
συνέδεαν τον τόπο καταγωγής µε τον τόπο εγκατάστασης και καθόριζαν τη µεταξύ 
τους σχέση συγκροτώντας τους ως τµήµατα ενός ενιαίου χώρου. Ως µια οικονοµική 
περιφέρεια, ένα άθροισµα τόπων, ένα σύνολο πρακτικών και εν κατακλείδι ως λόγος, 
η «Μακεδονία» άσκησε τελικά µια ιδιαίτερη επιρροή στη διαµόρφωση της 
κοινωνικής σύνθεσης και της πολιτισµικής ταυτότητας του ανώτερου 
ελληνορθόδοξου επιχειρηµατικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης. Κατά µία έννοια, 
ήταν η περιφέρεια και όχι η πόλη που συνιστούσε το κύριο σηµείο χωρικής αναφοράς 
του στρώµατος αυτού, µέχρι του σηµείου να προσδιορίζει την ίδια τη θεώρηση αυτής 
καθαυτής της Θεσσαλονίκης. Για τους Εβραίους της ύστερης Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και τους Μουσουλµάνους της ∆εύτερης Συνταγµατικής Περιόδου η 
Θεσσαλονίκη ήταν αντίστοιχα, η «Μητέρα του Ισραήλ» και το λίκνο της 
επανάστασης των Νεότουρκων. Με άλλα λόγια, ήταν ορισµένα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ίδιας της πόλης που την καθιστούσαν αυτονόητα εβραϊκή, 
µουσουλµανική ή ακόµη και οθωµανική. Ωστόσο, για την ελληνορθόδοξη αστική της 
τάξη, η Θεσσαλονίκη προσδιοριζόταν τεθλασµένα, δηλαδή µέσα από την περιφέρειά 
της. Ήταν η «πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας», η «κεφαλή» της, η πόλη της οποίας οι 
εκπαιδευτικοί θεσµοί συνιστούσαν την «πνευµατική ἀκρόπολη ἁπάσης της 
Μακεδονίας», και που εντός των οποίων «ἀνάγκη [ἦταν] νά καταρτίζωνται ὅσον τό 
δυνατόν τελειότερον οἱ µέλλοντες ἐργᾶται τῆς µακεδονικῆς εὐδαιµονίας». Ως µια 
κοινωνική οµάδα εποµένως, το ανώτερο ελληνορθόδοξο επιχειρηµατικό στρώµα της 
Θεσσαλονίκης µπορεί να χρωµάτιζε µε την παρουσία του το αστικό τοπίο της πόλης. 
Ωστόσο, µε πολλούς άλλους τρόπους η παραγωγή του εκτεινόταν πολύ πέρα από 
αυτό. Παράγωγο οικονοµικών µετασχηµατισµών και µεταναστευτικών κινήσεων, είχε 
εν τέλει ένα διπλό πλαίσιο επιχειρηµατικής αναφοράς, την πόλη και τη µακεδονική 
ενδοχώρα. Τελικά, οι επιχειρηµατίες αυτοί, ακόµη και οι ισχυρότεροι ανάµεσά τους 
όπως οι Ναουσαίοι, δεν συγκρότησαν µια κυρίαρχη διατοπική οµάδα κεφαλαιούχων. 
Ωστόσο, αποτέλεσαν συµβολικά την επιχειρηµατική τάξη µιας περιφέρειας, της 
Μακεδονίας. Για αυτόν τον λόγο το συγκεκριµένο στρώµα δεν εγγραφόταν απλώς 
στο χώρο. Αντίθετα, παραγόταν χωρικά. Καθώς εγκαθίσταντο στη Θεσσαλονίκη, οι 

                                                                                                                                            
13,2% (27.100 σε σύνολο 205.061 (sic) κατοίκων). Αντίστοιχα, ο Αργυρόπουλος προσδιόριζε τον 
«ελληνικό» της πληθυσµό µε βάση τους πίνακες της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης σε 19.000 σε 
σύνολο 160.000, δηλαδή σε 11,87%! Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 43. Σπύρος Καράβας, 
«Εκατόν ένας κανονιοβολισµοί για τη Θεσσαλονίκη», στο Στρατής Μπουρνάζος Άννα Ματθαίου & 
Πόπη Πολέµη (επιµ.), Στην τροχιά του Φιλίππου Ηλιού. Ιδεολογικές χρήσεις και εµµονές στην ιστορία 
και την πολιτική (Αθήνα, 2008), σ. 84 σηµ. 19. 
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ελληνορθόδοξοι έµποροι γίνονταν όχι έµποροι του Θερµαϊκού, αλλά «έλληνες 
µακεδόνες» επιχειρηµατίες. 

 
Υποκεφάλαιο 2 

Αφανείς Μουσουλµάνοι και επώνυµοι Ντονµέ 
Εµπορικές εκδοχές της µουσουλµανικότητας 

 
∆ύο σύνολα απαρτίζουν το στρώµα των µουσουλµάνων µεγαλεµπόρων της 
Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε και το σύνολο του µουσουλµανικού πληθυσµού της 
πόλης. Αφενός οι Ντονµέ, οι εβραίοι οπαδοί του «ψευδοµεσσία» Σαµπετάι Τσβι, οι 
οποίοι ακολουθώντας το παράδειγµά του ασπάστηκαν µαζικά τον ισλαµισµό µετά το 
1666 διατηρώντας ωστόσο ορισµένες λατρευτικές και δογµατικές ιδιοτυπίες85. 
Αφετέρου, όλοι οι υπόλοιποι Μουσουλµάνοι κάθε εθνοτικής και γεωγραφικής 
προέλευσης. Η παρουσία των Ντονµέ αποτελεί µοναδική ιδιοµορφία της πόλης και 
καθιστά προβληµατική την προσέγγιση του συνόλου των µουσουλµάνων εµπόρων 
της ως µιας οµάδας µε ενιαία εθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά κατ’αναλογία προς 
τους Ελληνορθόδοξους ή τους Εβραίους οµολόγους τους. Κατά συνέπεια, σε 
αντίθεση µε άλλα υστεροθωµανικά αστικά κέντρα, στην περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης ο όρος «Μουσουλµάνος» δεν µπορεί αυτονόητα να θεωρηθεί 
πρωτογενής µονάδα της ιστορικής ανάλυσης86. Όταν αυτό συµβαίνει, τότε η ανάλυση 
µάλλον χάνει σε πολυπλοκότητα παρά κερδίζει σε ευκρίνεια87. 

Ο διαχωρισµός των Ντονµέ από τους υπόλοιπους Μουσουλµάνους διαθέτει όχι 
µόνο ιστορικό βάθος88 αλλά και αναλυτική χρησιµότητα καθώς οι Ντονµέ συνιστούν 
ένα κοινωνικό σύνολο αναγνωρίσιµο τόσο από τους έξω όσο και από τα ίδιά του τα 
µέλη89. Είναι ωστόσο αβέβαιο αν το ίδιο µπορεί να ισχυριστεί κανείς και για τους 
υπόλοιπους Μουσουλµάνους καθώς αυτοί σπάνια προσεγγίζονται ως µία διακριτή 
κοινωνική οµάδα και ακόµη σπανιότερα προσδιορίζονται µε µια ιδιαίτερη ονοµασία. 
Σύγχρονοι δυτικοί παρατηρητές90 όπως και µεταγενέστεροι ιστορικοί της πόλης91 

                                                 
85 Για τις ιδιότυπες λατρευτικές πρακτικές βλέπε Marc Baer, “The Double Bind of Race and Religion: 
The Conversion of the Dönme to Turkish Secular Nationalism”, Comparative Studies in Society and 
History 46/4 (2004), σσ. 682-708. Για την ιστορία του Σαµπετάι Τσβι δες Gershom Scholem, Sabbatai 
Sevi: The Mystical Messiah 1626-76 (Πρίνστον, 1973). 
86 Αντιπαράβαλε π.χ. την προσέγγιση της ιστοριογραφίας στην περίπτωση της Σµύρνης. Fikret Yilmaz, 
«Πορτρέτο µιας παραγνωρισµένης κοινότητας: οι µουσουλµάνοι», στο Μαρία-Κάρµεν Σµυρνέλη 
(επιµ.), Σµύρνη, η λησµονηµένη πόλη; 1830-1930: Μνήµες ενός µεγάλου µεσογειακού λιµανιού 
(µετάφραση Μαρίνα Κουνέζη Αθήνα, 2006), σσ. 63-74. 
87 Έτσι ο Bülent Özdemir, αν και χρησιµοποιεί βρετανική προξενική έκθεση του 1839 προκειµένου να 
τεκµηριώσει την ισχυρή µουσουλµανική εµπορική παρουσία στην Θεσσαλονίκη των αρχών του 
Τανζιµάτ, αποφεύγει να σηµειώσει ότι και οι δέκα µουσουλµανικοί εµπορικοί οίκοι που αναφέρονται 
δηλώνεται ότι ανήκαν σε ντονµέ. Bülent Özdemir, “A local perception of plural Ottoman society: 
Muslim, Orthodox, and Jewish communities of Salonica during the 1840s”, στο Kemal Cicek (επιµ.), 
The Great Ottoman-Turkish Civilization, vol. 2: Economy and Society (Άγκυρα, 2000), σ. 422. 
88 Στα 1839 ο Βρετανός πρόξενος επισήµαινε ότι οι 10 «τουρκικοί» εµπορικοί οίκοι της Θεσσαλονίκης 
ανήκαν σε ντονµέ, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά “Turks (Dummus): 10”. Η πληροφορία αντλείται 
από τον Βακαλόπουλο, «Το εµπόριο της Θεσσαλονίκης, 1796-1840», σ. 152. 
89 Η λέξη ντονµέ συνιστά ετεροπροσδιορισµό. Σηµαίνει τον αλλαξοπιστήσαντα και χρησιµοποιήθηκε 
από τους υπόλοιπους µουσουλµάνους κατά την νεότερη εποχή. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονταν ως 
Maaminim (εβραϊκά «πιστός»). Άλλοι όροι που χρησιµοποιούνται είναι «Σαββαταϊστές» (Sabbatean) 
και (κυρίως στην Τουρκία µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών) «Σαλονικιώτες» (Selanikli). Baer, 
“The Double Bind of Race and Religion”, σ. 682, σηµ. 1. 
90 Ενδεικτικά William Miller, Travels and politics in the Near East (Λονδίνο, 1898), σ. 363. 
91 Πρβλ. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σσ. 318-320. 
Το σχετικό υποκεφάλαιο επιγράφεται “Les musulmans”. 
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συνήθως τους αγνοούν και επιλέγουν να αναφερθούν είτε στο σύνολο του 
µουσουλµανικού πληθυσµού είτε, µεµονωµένα, αποκλειστικά στους Ντονµέ. 
Ουσιαστικά, η ένταξη των µη ντονµέ Μουσουλµάνων στη γενική (και γενικευτική) 
κατηγορία «Μουσουλµάνοι» τους καθιστά αναλυτικά αόρατους. Στις δε ελάχιστες 
περιπτώσεις που συζητιούνται αυτοτελώς, τότε χαρακτηρίζονται µε τον 
οριενταλιστικό, ευρωπαϊκής κοπής όρο «Τούρκοι»92. 

Η διαπραγµάτευση που ακολουθεί διατηρεί την αναλυτική διάκριση µεταξύ 
ντονµέ και µη ντονµέ Μουσουλµάνων και επιχειρεί να προσδιορίσει κατά προσέγγιση 
την έκταση και τις µορφές που αυτή παίρνει όσον αφορά στους εµπόρους της 
Θεσσαλονίκης. Στο δύσκολο ζήτηµα της ονοµατοδοσίας των µη ντονµέ 
µουσουλµάνων εµπόρων, επιλέγεται –ελλείψει καλύτερου– η χρήση του όρου 
«Μουσουλµάνος», µε το συγκεκριµένο όµως µερικό και ιστορικά προσδιορισµένο 
περιεχόµενο που ο όρος αυτός λαµβάνει κατά την υπό εξέταση περίοδο. Στην 
υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη, ο όρος «Μουσουλµάνος» αντιδιαστέλλεται όχι µόνο 
προς τους ελληνορθόδοξους πατριαρχικούς και τους Εβραίους, αλλά σταδιακά και 
προς τους Ντονµέ, οι οποίοι ολοένα και συχνότερα θεωρούνται από τους µη Ντονµέ 
ως ατελείς και εν τέλει µη αποδεκτοί Μουσουλµάνοι93. ∆ιερευνάται ωστόσο, αν στην 
περίπτωση των ντονµέ και των µουσουλµάνων εµπόρων της Θεσσαλονίκης 
διαµορφώνεται επίσης µια κοινή, «δευτερογενής» µουσουλµανικότητα που 
συγκροτείται στη βάση της κοινής εκπαίδευσης94. 
 

                                                 
92 Όπως κάνουν ο François Georgeon και η Μερόπη Αναστασιάδου. Πάντως η χρήση των όρων 
«τούρκος» και «µουσουλµάνος» είναι εξαιρετικά ρευστή και όχι ιδιαίτερα συστηµατική. Έτσι, ενώ 
στον τίτλο ο Georgeon υπαινίσσεται µια διάκριση ανάµεσα στους «µουσουλµάνους» και τους 
«ντονµέδες», στο κείµενό του προσεγγίζει τους «µουσουλµάνους» ως σύνολο για να τους διακρίνει 
στη συνέχεια σε «τούρκους» και «ντονµέδες». Η δε Αναστασιάδου χρησιµοποιεί τους όρους 
«Τούρκος» και «Μουσουλµάνος» εναλλάξ οπότε και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν η αναφορά 
γίνεται στο σύνολο του µουσουλµανικού πληθυσµού ή των µη ντονµέδων µόνο. François Georgeon, 
«Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων και των ντονµέδων», στο Gilles Veinstein (επιµ.), Θεσσαλονίκη 
1850-1918. Η «πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων (µετάφραση Γιώργος Καλαµαντής, 
Αθήνα, 1994), σσ. 117-130. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des 
Réformes, σσ. 73, 318-320. 
93 Baer, “The Double Bind of Race and Religion”, σ. 683. Προς την ίδια κατεύθυνση του ρευστού αλλά 
παρόλα αυτά διακριτού σηµασιολογικού περιεχοµένου της λέξης «µουσουλµάνος» συνηγορεί και η 
µαρτυρία του Leskovikli Mehmet Rauf, ο οποίος στα 1911 διακρίνει τους ντονµέ από τους 
«µουσουλµάνους αδερφούς τους». Παρατίθεται στο ίδιο σ. 689. Ο Νεχαµά γράφοντας στα 1917 κάνει 
και αυτός την διάκριση ανάµεσα σε «Μουσουλµάνους» και «Ντονµέ», αλλά χρησιµοποιεί και τον όρο 
«Τούρκοι» για να προσδιορίσει τους πρώτους. Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σσ. 160-161. 
94 Η απουσία της ιστορικοποίησης της έννοιας της µουσουλµανικότητας και της διάκρισης των 
πολλαπλών επιπέδων λειτουργία της χαρακτηρίζει κυρίως εκείνες τις µελέτες που χρησιµοποιούν τον 
όρο «µουσουλµάνοι» προκειµένου να περιγράψουν τόσο τους µη ντονµέ µουσουλµάνους όσο και το 
σύνολο των πιστών του Ισλάµ. Βλέπε ενδεικτικά Lorans Tanatar-Baruh, A study in commercial life and 
practices in Istanbul at the turn of the century: the textile market (Αδηµοσίευτη πρωτεύουσα 
µεταπτυχιακή εργασία, Bogazici University, 1993), σ. 254, όπου αρχικά η αναφορά σε “Muslim share” 
στο εµπόριο καλτσών και πλεκτών ειδών και στη συνέχεια η διαπίστωση ότι: “it is not easy to 
differentiate the Donmes from the Muslims”. Η περίπτωση της Baruh υποδεικνύει ότι αυτή η διπλή 
ιστοριογραφική χρήση του όρου «µουσουλµάνος» δεν έχει συνοδευτεί και από έναν ευρύτερο 
προβληµατισµό για την παράδοξη σηµασιολογική διπλότητά του, παρόλο που η υιοθέτησή του για να 
εκφραστεί τόσο το γενικό όσο και το επιµέρους υποδεικνύει ότι οι πολλαπλές εκφάνσεις της 
ταυτότητας και της διαφοράς αποτελούν παράγωγο όχι µόνο των ιστορικών διεργασιών αλλά και των 
ιστοριογραφικών αναλύσεών τους, µε τα όρια µεταξύ των δυο να παραµένουν δυσδιάκριτα και 
συνήθως ανοµολόγητα. 
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Οι µουσουλµάνοι έµποροι: Μια ιστοριογραφική απουσία 
Οι µουσουλµάνοι έµποροι των µεγάλων αστικών κέντρων της ύστερης Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και κατ’ επέκταση και της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να αποτελούν 
ένα από τα λιγότερο µελετηµένα πεδία της ιστορικής έρευνας. Η ιστοριογραφία των 
δύο τελευταίων δεκαετιών έχει αµφισβητήσει µε επιτυχία τη στερεοτυπική εικόνα του 
ανύπαρκτου µουσουλµάνου εµπόρου που κατασκεύασε σωρεία δυτικών 
περιηγητικών κειµένων και άκριτα αναπαρήγαγαν εθνικές και µη ιστοριογραφίες95. 
Ωστόσο, την επισήµανση της ύπαρξής τους δεν έχει ακόµη ακολουθήσει η 
συστηµατική διερεύνηση της παρουσίας τους. Ως αποτέλεσµα, οι γνώσεις µας για την 
κοινωνική αυτή οµάδα εξακολουθούν να είναι περιορισµένες και αποσπασµατικές. 

Σε µεγάλο βαθµό η έλλειψη αυτή οφείλεται στις κατευθύνσεις προς τις οποίες 
αναπτύχθηκε η νεότερη ιστοριογραφία της ύστερης οθωµανικής περιόδου. Κατά τη 
δεκαετία του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι µελέτες της οικονοµικής 
ιστορίας διαπραγµατεύθηκαν κυρίως την ένταξη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο 
παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα εστιάζοντας αποκλειστικά στην εξέλιξη των 
τάσεων του εξωτερικού εµπορίου, έναν τοµέα όπου ήδη από τον δέκατο όγδοο αιώνα 
κυριαρχούσαν οι µη Μουσουλµάνοι. Κατά συνέπεια, το εσωτερικό εµπόριο, όπου η 
παρουσία των µουσουλµάνων εµπόρων ήταν σηµαντική, παρέµεινε στην ερευνητική 
αφάνεια96. Την ίδια χρονική περίοδο, η αναδυόµενη νέα κοινωνική ιστορία 
προσανατολίσθηκε στην ανάλυση των υστεροθωµανικών κοινωνικών σχέσεων 
υιοθετώντας (µε µια χρονική καθυστέρηση) παραδεδεγµένες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις της δυτικής ιστοριογραφίας. Συνακόλουθα, στο επίκεντρο της ανάλυσης 
τέθηκαν η κοινωνική διαµαρτυρία και η ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος στα 
µεγάλα οθωµανικά βιοµηχανικά κέντρα, ενώ αντίθετα το στρώµα των εµπόρων και 
βιοµηχάνων θεωρήθηκε ο δεδοµένος ταξικός αντίπαλος και δεν αποτέλεσε 
αντικείµενο αυτοτελούς και συστηµατικής έρευνας97. Τέλος, από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1990, αρκετές µελέτες των µεγάλων πόλεων-λιµανιών της Ανατολικής 
Μεσογείου εστίασαν στα µεσαία και ανώτερα αστικά στρώµατα και κατέδειξαν τα 
ιδιαίτερα, υβριδικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά που πήρε η αναδυόµενη αστικότητά 

                                                 
95 Για ένα ενδεικτικό παράδειγµα περιηγητικού κειµένου, βλ. C.N.E. Elliot, Turkey in Europe 
(Λονδίνο, 1908). Παρατίθεται στο Tanatar-Baruh, A study in commercial life and practices in Istanbul 
at the turn of the century: the textile market, σ. 247. Όπως παρατηρεί η Μερόπη Αναστασιάδου, η 
ιστοριογραφία της Θεσσαλονίκης, αρχίζοντας ήδη από τον Νεχαµά και φτάνοντας µέχρι τον 
Βακαλόπουλο, έχει συµβάλει και αυτή στη διαιώνιση αυτού του στερεοτύπου. Anastassiadou, Meropi, 
Salonique, 1830-1912, σ. 318. Και αυτό παρά την ύπαρξη ήδη από το 1936 µελέτης που εντόπιζε 
µουσουλµάνους εµπόρους και βιοµηχάνους. Γεώργιος Κ. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την 
τελευταίαν εκατονταετίαν. Εµπόριον, Βιοµηχανία, Βιοτεχνία (Θεσσαλονίκη, 1936). Η κοινή στοίχιση 
του εβραίου Νεχαµά και του έλληνα Βακαλόπουλου υποδεικνύει τη σύµπτωση του οριενταλιστικού 
και του εθνικιστικού βλέµµατος. Η ισχύς του στερεότυπου διαφαίνεται και από την υιοθέτηση και 
εσωτερίκευσή του και από τους ίδιους τους µουσουλµάνους, αν και εδώ οι επαναστατικοί, 
δυτικότροποι πολιτικοί προσανατολισµοί ενδεχοµένως αποδεικνύονταν εξίσου καθοριστικοί στον 
τρόπο θεώρησης της «πραγµατικότητας». Μετά από την επίσκεψή του σε διάφορα κατάστήµατα της 
Θεσσαλονίκης τα οποία διακινούσαν µεν τα ίδια προϊόντα αλλά ανήκαν σε εµπόρους διαφορετικών 
εθνοτήτων, ο Ταλάτ Μπέης, ο µετέπειτα Ταλάτ Πασάς και από τους ηγέτες των Νεοτούρκων, 
διαπίστωσε ότι το κατάστηµα του «τούρκου» ήταν το πιο πρωτόγονο και το λιγότερο κερδοφόρο, ενώ 
η οικία του η λιγότερο πολυτελής. «Και παρ’ όλα αυτά», αναφώνησε ο Ταλάτ, «είµαστε οι κύριοι της 
χώρας». Παρατίθεται στο Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 125. 
96 Για την ισχυρή παρουσία µουσουλµάνων εµπόρων στο εσωτερικό εµπόριο βλ. Donald Quataert, The 
Ottoman Empire, 1700-1922 (Κέιµπριτζ, 2000), σ. 128. 
97 Ασφαλής οδηγός για την παρακολούθηση της κυρίαρχης τάσης στην κοινωνική ιστορία της ύστερης 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι οι εµβληµατικές µελέτες του Donald Quataert. Βλέπε µεταξύ 
άλλων, Donald Quataert, Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-
1908 (Νέα Υόρκη, 1983). 
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τους. Εξαιτίας όµως της έµφασης που δόθηκε στην ανάδειξη του «πολυεθνοτικού», 
«πολυπολιτισµικού» και «κοσµοπολίτικου» χαρακτήρα των αστικών αυτών 
κοινωνιών, η καθαυτή µελέτη των µουσουλµανικών µεσαίων και ανώτερων 
στρωµάτων τέθηκε στο περιθώριο της ανάλυσης συχνά προς όφελος της διερεύνησης 
των οµόλογων στρωµάτων άλλων εθνοθρησκευτικών οµάδων98. 

Ωστόσο, το µειωµένο ενδιαφέρον για τους µουσουλµάνους εµπόρους και 
βιοµηχάνους δεν εξηγείται µόνο από τους ιδιαίτερους προσανατολισµούς του κάθε 
ερευνητικού πεδίου. Εδράζεται εξίσου στην κυριαρχία ενός βαθύτερου ερµηνευτικού 
σχήµατος, ενός µεγάλου αφηγήµατος, το οποίο και διατρέχει ως ρητή ή υπόρρητη 
παραδοχή το µεγαλύτερο µέρος της ιστοριογραφίας της ύστερης Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και ιεραρχεί τα ερωτήµατα της έρευνας. To αφήγηµα αυτό 
προσεγγίζει τον οθωµανικό δέκατο ένατο αιώνα υπογραµµίζοντας κυρίως την πλήρη 
εξάρτηση της οθωµανικής οικονοµίας από τα δυτικά κεφάλαια και την ενσωµάτωσή 
της ως «περιφέρειας» στην παγκόσµια οικονοµία. Επισηµαίνει την αδυναµία 
µεταρρύθµισης του κράτους προς νεωτερικές αστικοφιλελεύθερες κατευθύνσεις για 
να συνδέσει στη συνέχεια τις διαδικασίες αυτές µε τις εθνοτικές διαµάχες που 
επέφεραν τελικά τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Σύµφωνα µε δύο από τους 
κυριότερους εισηγητές του, τον Caglar Keyder και την Fatma Müge Göçek, οι 
υστερήσεις αυτές εξηγούνται πρωτίστως ως απόρροια της απουσίας µιας «εθνικής», 
µουσουλµανικής και οθωµανικής, αστικής τάξης βιοµηχάνων. Και αντίστροφα, 
αποδίδονται στην κυριαρχία µιας µη µουσουλµανικής µεταπρατικής αστικής τάξης 
εµπόρων και χρηµατιστών99. Την τελευταία δεκαπενταετία, παρά τη στροφή της 
ιστοριογραφίας προς νέα πεδία και την υιοθέτηση νέων µεθοδολογιών (ή ίσως και εξ 
αιτίας αυτών των εξελίξεων), η ερµηνευτική αυτή θέση έχει µόνο εν µέρει 
αµφισβητηθεί, κυρίως όσον αφορά την οικονοµική συµπεριφορά και την πολιτική 
ιδεολογία των µη µουσουλµανικών επιχειρηµατικών στρωµάτων100. Αντίθετα, το 
επιχείρηµα της απουσίας µιας µουσουλµανικής επιχειρηµατικής αστικής τάξης 
παραµένει ακόµη αρκετά ισχυρό και φαίνεται να επηρεάζει τους προσανατολισµούς 
της έρευνας101. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της µουσουλµανικής αστικότητας 
εξακολουθεί να εστιάζει είτε στα µεσαία στρώµατα που στελεχώνουν τη δηµόσια 
διοίκηση102 (δηλαδή στη δυτικότροπη «γραφειοκρατία» της Göçek, η οποία και 
                                                 
98 Τελευταίο παράδειγµα της ιστοριογραφικής αυτής τάσης είναι η µελέτη του Hervé Georgelin, 
Σµύρνη. Από τον κοσµοπολιτισµό έως τους εθνικισµούς (µετάφραση Μαρία Μαλαφέκα, Αθήνα, 2007). 
Σηµαντική εξαίρεση αποτελεί η ενδελεχής ανάλυση των υστεροθωµανικών νοικοκυριών της 
Κωνσταντινούπολης από τους Alan Duben & Cem Behar, Istanbul households. Marriage, family and 
fertility, 1880-1940 (Κέιµπριτζ, 1991). Για λόγους γλωσσικής ανεπάρκειας, η παρούσα ιστοριογραφική 
περιήγηση δεν περιλαµβάνει ιστορικές µελέτες στα τουρκικά.  
99 Caglar Keyder, State and class in Turkey. A study in capitalist development (Λονδίνο, 1987). Gocek, 
Rise of the bourgeoisie, demise of Empire. Για µια πρωιµότερη εφαρµογή αυτού του µοντέλου στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης, βλέπε Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912. 
100 Για µια επισκόπηση των µετατοπίσεων της ιστοριογραφίας, βλέπε Athanasios Gekas, “Compradors 
to cosmopolitans? The historiographical fortunes of merchants in Eastern Mediterranean ports”, EUI 
Working Paper MWP no. 2008/29 (Φλωρεντία, 2008). Athanasios (Sakis) Gekas, “Class and 
cosmopolitanism: the historiographical fortunes of merchants in Eastern Mediterranean ports”, 
Mediterranean Historical Review 24/2 (2009), σσ. 95-114. Για µια κριτική της ερµηνευτικής αυτής 
θέσης όσον αφορά στο ανώτερο ελληνορθόδοξο επιχειρηµατικό στρώµα, βλέπε Χάρης Εξερτζόγλου, 
«Η ελληνική ιστοριογραφία και το οµογενές κεφάλαιο: προβλήµατα µεθόδου και ερµηνείας», 
Σύγχρονα Θέµατα 35 (1988), σσ. 152-160. 
101 Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Γούναρης υιοθετεί υπόρρητα το επιχείρηµα αυτό 
και ισχυρίζεται ότι οι µουσουλµάνοι δεν εκπροσωπούνταν στο επιχειρηµατικό στρώµα της πόλης. 
Gounaris, “Salonica”, σ. 512. 
102 Paul Dumont & François Georgeon, “Un bourgeois d’Istanbul au début du XXe siècle”, Turcica 17 
(1985), σσ. 127-187. 
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αντιπαραβάλλεται στη µη µουσουλµανική επιχειρηµατική αστική τάξη), είτε στις 
µεταβαλλόµενες καταναλωτικές πρακτικές103. Αντίστοιχα, οι πολλές πλέον µελέτες 
που διαπιστώνουν την ύπαρξη µουσουλµάνων εµπόρων στα διάφορα 
υστεροθωµανικά αστικά κέντρα αρκούνται στην υπενθύµιση της πολυσχιδούς 
παρουσίας τους, χωρίς ωστόσο να επιχειρούν να επεξεργαστούν την ενδεχόµενη 
αντίφαση µεταξύ του κυρίαρχου εξηγητικού µοτίβου της «απουσίας» και εκείνων των 
εµπειρικών δεδοµένων που υποδηλώνουν «παρουσία»104. 

Οι γνώσεις µας εποµένως για τους µουσουλµάνους εµπόρους στη Θεσσαλονίκη 
και αλλού παραµένουν ακόµη αποσπασµατικές. Οι τοµείς και το εύρος των 
δραστηριοτήτων τους, η θέση τους στην αγορά της πόλης και ο βαθµός συµµετοχής 
τους στους εµπορικούς θεσµούς, τα δίκτυα επαφών που διατηρούσαν, οι σχέσεις τους 
µε το κράτος και τις άλλες εθνοθρησκευτικές οµάδες και η ανταπόκρισή τους στις 
ραγδαίες οικονοµικές αλλαγές της περιόδου εξακολουθούν να είναι ζητήµατα 
ανοιχτά105. Επιπλέον, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η εκτίµηση του ειδικού 
βάρους των µουσουλµάνων εµπόρων στην αγορά και στην κοινωνία της πόλης 
καθίσταται αδύνατη όσο παραµένει ανοιχτό το ζήτηµα της ταύτισης των ονοµάτων. 
Λόγω της παρουσίας των Ντονµέ, είναι αδύνατο να θεωρηθεί δεδοµένο εκ των 
προτέρων ότι κάθε «µουσουλµανικό» όνοµα που αναφέρεται στις σχετικές πηγές 
ανήκει σε µουσουλµάνο έµπορο. Και παρόλο που έρευνες εν εξελίξει µας επιτρέπουν 
να ταυτίσουµε µε βεβαιότητα έναν σηµαντικό αριθµό (αλλά όχι το σύνολο των) 
ντονµέ εµπόρων106, η απόλυτη απουσία παρόµοιων προσωπογραφικών µελετών για 
τους µουσουλµάνους εµπόρους της Θεσσαλονίκης, σηµαίνει ότι η ανάλυση δεν 
µπορεί να κάνει χρήση των ποικίλων εµπορικών οδηγών και άλλων συναφών 
αρχειακών τεκµηρίων προκειµένου να καθορίσει το εύρος της παρουσίας τους, να 
ιχνογραφήσει το συλλογικό τους προφίλ, ή έστω να φωτίσει ορισµένες ενδεικτικές 
περιπτώσεις. Για τους γενικότερους και ειδικότερους αυτούς λόγους εποµένως, η 
διαπραγµάτευση του στρώµατος των µουσουλµάνων εµπόρων της Θεσσαλονίκης 
οφείλει ακόµη να αρκεστεί σε ορισµένες µόνο, και αυτές γενικές, διαπιστώσεις. 

 
Εύρος και όψεις της µουσουλµανικής επιχειρηµατικότητας 
Στα 1908 οι Μουσουλµάνοι και οι Ντονµέ µόλις και υπερέβαιναν το ένα τέταρτο του 
πληθυσµού της πόλης, καθιστώντας την Θεσσαλονίκη «τη λιγότερο εξισλαµισµένη 
από τις µεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας»107. Ο αριθµός των Μουσουλµάνων, όπως 
άλλωστε και των Ντονµέ, είναι αδύνατο να υπολογιστεί µε ακρίβεια καθώς οι 
οθωµανικές απογραφές διέκριναν τους πληθυσµούς µόνο στη βάση του 
θρησκεύµατος. Κατά τον Νεχαµά, οι Μουσουλµάνοι περιορίζονταν στο 9% του 
πληθυσµού, κάτω και από τους Ντονµέ που αντιπροσώπευαν το 11%108· ενώ 
                                                 
103 Βλέπε ενδεικτικά Donald Quataert (επιµ.), Consumption studies and the history of the Ottoman 
Empire, 1550-1922. An introduction (Ώλµπανυ, 2000). 
104 Βλέπε χαρακτηριστικά Tanatar-Baruh, A study in commercial life and practices in Istanbul at the 
turn of the century: the textile market. 
105 Αλλά βλέπε µια πρώτη απόπειρα διερεύνησης ορισµένων από τα ζητήµατα αυτά µέσα από τη 
διεξοδική ανάγνωση των επιστολών ενός µουσουλµανικού οικογενειακού εµπορικού οίκου µε γραφεία 
στην Κωνσταντινούπολη, τη Ρίζε και το Μάντσεστερ: Aliye F. Mataraci, Trade letters as instances of 
economy, ideology and subjectivity (Ισταµπούλ, 2005). 
106 Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συγγραφή µονογραφίας για τους ντονµέ της Θεσσαλονίκης από τον 
Marc Baer. Marc David Baer, The Dönme. Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular 
Turks (Στάνφορντ, 2009). Η µονογραφία αυτή συνενώνει προγενέστερες µελέτες σε ένα ενιαίο 
κείµενο. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία οι παραποµπές γίνονται σε αυτές και όχι στη 
µονογραφία. Η Dilek Akyalcin εκπονεί συναφή διδακτορική διατριβή. 
107 Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 122. 
108 Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 160. 
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σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Georgeon, δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τις 15.000. 
Στατιστική του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης του 1911-1912 έδινε τον 
αριθµό των 42.238 Μουσουλµάνων, διακρίνοντας µάλιστα µεταξύ «ιθαγενών» 
(30.860) και «επήλυδων» (11.378) σε ένα συνολικό αστικό πληθυσµό 205.061 
κατοίκων109. Καίτοι κατά µόνας επισφαλείς, συνδυαστικά οι αριθµοί αυτοί 
τεκµηριώνουν το εξαιρετικά µικρό δηµογραφικά µέγεθος των Μουσουλµάνων της 
Θεσσαλονίκης. Και µε δεδοµένο ότι ο πληθυσµός αυτός δεν χαρακτηριζόταν από 
έναν δυσανάλογα έντονο επαγγελµατικό προσανατολισµό προς το εµπόριο –όπως 
συνέβαινε µε τους Ελληνορθοδόξους και τους Εβραίους– οι παραπάνω πληθυσµιακές 
αναφορές αποτελούν και µια πρώτη ένδειξη για τον µικρό αριθµό των µουσουλµάνων 
εµπόρων110. 

Η περιορισµένη δηµογραφικά παρουσία των Μουσουλµάνων στην πόλη ήταν 
το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που συντελέστηκε κυρίως κατά τη διάρκεια του 
δέκατου ένατου αιώνα, όταν ο πληθυσµός των Μουσουλµάνων και των Ντονµέδων 
µειώθηκε από 50% στα 1800 σε 30% στα 1914. Παρά τις συνεχείς αφίξεις 
µουσουλµάνων προσφύγων από τη Βοσνία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική 
Ρωµυλία111, η οικονοµική ανάπτυξη της πόλης προσέλκυσε τόσους µη 
Μουσουλµάνους (Ελληνορθοδόξους αλλά και Εβραίους), ώστε άλλαξε ριζικά τις 
εθνοθρησκευτικές συντεταγµένες της δηµογραφίας της, όπως άλλωστε συνέβη και µε 
τα υπόλοιπα λιµάνια της ανατολικής Μεσογείου112. Κατά συνέπεια, η οικονοµική 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης επιδείνωσε τη θέση των Μουσουλµάνων –τουλάχιστον 
όσον αφορά τα πληθυσµιακά τους µεγέθη– και ενδεχοµένως να οδήγησε στη 
σταδιακή συρρίκνωση της εµπορικής τους παρουσίας στην πόλη. 

Ταυτόχρονα, αυτή η οικονοµική ανάπτυξη δεν κατέστησε το εµπόριο ένα 
προνοµιακό πεδίο επαγγελµατικής δράσης για τα µεσαία και ανώτερα 
µουσουλµανικά στρώµατα. Παρόλο που η δηµόσια διοίκηση και ο στρατός δεν 
αποτελούσαν σε καµία περίπτωση τις µοναδικές τους επιλογές, εξακολουθούσαν 
ωστόσο να προσελκύουν ένα σηµαντικό τους τµήµα113. Την ίδια στιγµή, ο σταδιακός 
εκδυτικισµός της αυτοκρατορίας και ο µονογλωσσικός χαρακτήρας της διοίκησης 
καθιστούσαν εξίσου θελκτικά και ορισµένα ελευθέρια επαγγέλµατα: στα 1879 οι 
                                                 
109 «Στατιστική πληθυσµού Θεσσαλονίκης γενοµένη εκ του Ελληνικού Προξενείου, 1911-1912», 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (στο εξής ΙΑΜ), Αρχείο Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας (στο εξής 
Γ∆Μ), Υποφάκελος 45.3. 
110 Σύµφωνα µε στατιστικές επεξεργασίες της Orly Meron, οι µουσουλµανικές και ντονµέ επιχειρήσεις 
µαζί αντιπροσώπευαν µόλις το 8,4% του συνόλου των επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη κατά το 1912. 
Meron, “Sub ethnicity and elites”, σσ. 270-271. 
111 Gounaris, “Salonica”, σσ. 500-501. Βλέπε και προηγούµενο υποκεφάλαιο. 
112 Keyder, “Port-cities in the Ottoman Empire”, σ. 539. Ωστόσο, η παρουσία στους εµπορικούς 
οδηγούς και στους τραπεζικούς καταλόγους πιστωτών µουσουλµανικών ονοµάτων που δηλώνουν 
καταγωγή από άλλες πόλεις [όπως Γκεριτλί («Κρητικός») Μουσά και Καρατζόβαλι (από την 
Καρατζόβα) Μπιζεντιρλέρ Χατζή], ενδεχοµένως να υποδηλώνει ότι η Θεσσαλονίκη αποτελούσε πόλο 
έλξης και για τους µουσουλµάνους άλλων περιοχών, έστω και σε µικρότερο βαθµό από ό,τι για τις 
άλλες εθνοθρησκευτικές οµάδες. J.S. Modiano, Annuaire Commercial & Administratif du Vilayet de 
Salonique publié par J.S. Modiano sous le patronage de la Chambre de Commerce de Salonique 
(1908) (Θεσσαλονίκη, 1908). Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (στο εξής ΙΑΜ), Αρχείο Τράπεζας της 
Ανατολής, Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης. 11η Ενότητα [εξερχόµενοι τρεχούµενοι ανοικτοί 
λογαριασµοί]. Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις του Cooperman περί µουσουλµανικής γεωγραφικής 
κινητικότητας. Eugene Abraham Cooperman, Turco-Jewish relations in the Ottoman city of Salonica, 
1889-1912: Two communities in support of the Ottoman Empire (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, 
New York University, 1991), σσ. 212-214. 
113 Για την ανίχνευση των γενικών αυτών τάσεων και µεταξύ των µουσουλµάνων της 
Κωνσταντινούπολης δες Tanatar-Baruh, A study in commercial life and practices in Istanbul at the turn 
of the century: the textile market, σσ. 249-256. 
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Μουσουλµάνοι αποτελούσαν την πλειοψηφία των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης114. 
Επιπρόσθετα, οι επαγγελµατικοί προσανατολισµοί των γιων των δοκιµαζόµενων από 
την εισβολή των δυτικών προϊόντων µουσουλµάνων τεχνιτών δείχνουν ότι ο στρατός, 
η δηµόσια διοίκηση και τα ελευθέρια επαγγέλµατα προσέφεραν εξίσου ή και 
περισσότερο από το εµπόριο θελκτικές προοπτικές οικονοµικής εξασφάλισης και 
κοινωνικής ανόδου115. Τέλος, η µαζική εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη 
ευκατάστατων µουσουλµάνων γαιοκτηµόνων από το εσωτερικό της Μακεδονίας 
αλλά και από άλλες πρώην οθωµανικές περιοχές δεν φαίνεται να συνοδεύτηκε από 
την τοποθέτηση κεφαλαίων στο εµπόριο και τη µεταποίηση. Αντίθετα, όπως 
υποδεικνύουν τα υπάρχοντα στοιχεία, οι µουσουλµάνοι κεφαλαιούχοι 
προσανατολίζονταν σε επενδύσεις στην ταχεία αναπτυσσόµενη –και πολύ λιγότερο 
ριψοκίνδυνη– αγορά ακινήτων της πόλης αποτελώντας την πλειοψηφούσα 
εθνοθρησκευτική οµάδα επενδυτών116. Εποµένως, παρά τις ευκαιρίες που πρόσφερε η 
ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, η ύπαρξη µιας πληθώρας 
επαγγελµατικών και επενδυτικών επιλογών για τα µεσαία και ανώτερα 
µουσουλµανικά στρώµατα φαίνεται ότι λειτούργησε ανασταλτικά στην επιτάχυνση 
της διεύρυνσης του κύκλου των µουσουλµάνων εµπόρων. 

Στο γύρισµα του αιώνα το εσωτερικό εµπόριο φαίνεται ότι παρέµενε το κύριο 
πεδίο δράσης των τελευταίων. Ήδη από τις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα οι 
αυξανόµενες εµπορικές συναλλαγές µε την Ευρώπη είχαν συντελέσει καθοριστικά 
στην εξασθένιση της µέχρι τότε σηµαντικής ισχύος των µουσουλµάνων εµπόρων σε 
όλα τα µείζονα εµπορικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Κάνοντας χρήση 
των προνοµίων που τους προσέφεραν οι διοµολογήσεις και αναπτύσσοντας δίκτυα 
οµοεθνών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της αυτοκρατορίας, ελληνορθόδοξοι 
έµποροι (ακολουθούµενοι χρονικά από Εβραίους και Ντονµέ) πρωταγωνίστησαν στο 
εµπόριο µε τη ∆ύση και ενίσχυσαν σηµαντικά τη θέση τους στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Eyal Ginio, οι εξελίξεις αυτές δεν 
οδήγησαν στη µονοπώληση του συνόλου του εµπορίου της πόλης από τους µη 
Μουσουλµάνους, αλλά µάλλον στην ανάδυση µιας ανύπαρκτης έως τότε 
εθνοθρησκευτικής επαγγελµατικής εξειδίκευσης117. Συγκεκριµένα, οι µουσουλµάνοι 
έµποροι της Θεσσαλονίκης προσανατολίστηκαν προς το εσωτερικό εµπόριο, όπως 
άλλωστε έπραξαν και οι οµόθρησκοί τους των άλλων οθωµανικών εµπορικών 
κέντρων118. Κατά τον ύστερο δέκατο όγδοο αιώνα ο Ginio εντοπίζει την έντονη 
δραστηριοποίηση Μουσουλµάνων της Θεσσαλονίκης στο εµπόριο µε την Αίγυπτο119. 
Εκατό και πλέον χρόνια µετά, στο γύρισµα του δέκατου ένατου αιώνα, το εµπόριο 
των οθωµανικών προϊόντων ανάµεσα στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις της 
αυτοκρατορίας, µεταξύ των οποίων και τη Βηρυτό, φαίνεται ότι εξακολουθούσε 

                                                 
114 Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σσ. 346-348. 
Σύµφωνα µε την επετηρίδα του βιλαετιού της Θεσσαλονίκης για το 1906, 16 στους 30 δικηγόρους 
ήταν Μουσουλµάνοι (και Ντονµέ), ενώ από τους 63 µεγαλέµπορους µόλις 13, στην πλειοψηφία τους 
Ντονµέ. Γιάννης Μέγας, Η Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη, 2003), σ. 
27. 
115 Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σ. 258. 
116 Σύµφωνα µε πίνακα που συνέταξε ο Akarli, στα 1885 από τους 69 µεγαλύτερους κατόχους 
ακίνητης περιουσίας στη Θεσσαλονίκη, οι 39 ήταν µουσουλµάνοι και ντονµέ. Akarli, Growth and 
retardation in the Ottoman economy, σ. 326. 
117 Eyal Ginio, “A Forgotten Balkan Elite: The Muslim Merchants and the Egyptian Commerce”, στο 
Kemal Cicek (επιµ.), The Great Ottoman-Turkish Civilization, vol. 2: Economy and Society (Άγκυρα, 
2000), σ. 75. 
118 Gocek, Rise of the bourgeoisie, demise of Empire, σ. 96. 
119 Ginio, Eyal, “A Forgotten Balkan Elite”. 
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ακόµη να διεξάγεται κυρίως από Μουσουλµάνους120. Ωστόσο, µάλλον δεν 
διακρίνονταν στο εµπόριο µε την άµεση περιφέρεια της πόλης. Ενώ συνήθως οι 
µουσουλµάνοι έµποροι κυριαρχούσαν στο εµπόριο των πόλεων-λιµανιών µε την 
ενδοχώρα τους όποτε κατοικούσαν σε αυτήν συµπαγείς µουσουλµανικοί 
πληθυσµοί121, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, και παρά την παρουσία και εδώ 
µεγάλου αριθµού Μουσουλµάνων στο εσωτερικό της Μακεδονίας, το εµπόριο αυτό 
ελεγχόταν κυρίως από τους έλληνες ορθοδόξους εµπόρους122. 

Αυτή η πιθανότατα αποκλειστική ενασχόληση µε το εσωτερικό εµπόριο δεν 
σήµαινε σε καµία περίπτωση και περιθωριοποίηση123. Αν και τα περιθώρια κέρδους 
ήταν χαµηλότερα, µέχρι το τέλος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας το ενδο-
οθωµανικό εµπόριο υπερτερούσε σαφώς του εισαγωγικού εµπορίου σε όγκο και αξία 
συναλλαγών124. Πρόσφερε εποµένως σηµαντικές ευκαιρίες πλουτισµού και για τους 
µουσουλµάνους εµπόρους της Θεσσαλονίκης125. Φαίνεται δε ότι οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες των τελευταίων δεν εστίαζαν µόνο στο εµπόριο, αλλά επεκτείνονταν 
και στη µεταποίηση126. Οι επιχειρηµατικές τους συνεργασίες περιορίζονταν 
πιθανότατα εντός του κύκλου των οµοθρήσκων τους, όπως άλλωστε συνέβαινε και µε 
τους εµπόρους των άλλων εθνοθρησκευτικών οµάδων. Ωστόσο, η παρουσία τους σε 
µη οθωµανικές πηγές δηλώνει επίσης ότι ήταν τόσο αναγνωρίσιµοι και 
ενσωµατωµένοι στην αγορά της πόλης όσο και οι υπόλοιποι έµποροι: Μουσουλµάνοι 
περιλαµβάνονταν στις λίστες των «γνωστών» και «αξιόπιστων» εµπόρων που 
κατάρτιζαν οι ξένες πρεσβείες127, σε καταστάσεις καταθετών και πιστωτών 

                                                 
120 Στα 1911 τέσσερις από τους εννέα εµπόρους αλατζάδων Βηρυτού είχαν µουσουλµανικά ονόµατα 
(έναντι τριών Εβραίων, ενός Έλληνα και ενός Βουλγάρου). Η απουσία αναγνωρισµένων ονοµάτων 
ντονµέ µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι πιθανότατα είναι µουσουλµάνοι. Ιγγλέσης, Οδηγός της 
Ελλάδος, σσ. 34, 147. 
121 Suraiya Faroqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert & Sevket Pamuk, An economic and social 
history of the Ottoman Empire. Τόµος 2 (1600-1914) (Κέιµπριτζ, 1994), σ. 840. 
122 Κοφινάς, Τα οικονοµικά της Μακεδονίας, σ. 163. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 74. Στην 
κατηγορία “Commissionnaires (représentant de maison de l’intérieur)” του Modiano δεν αναφέρεται 
ούτε ένας µουσουλµάνος µεταξύ των 58 παραγγελιοδοτών. Modiano, Annuaire Commercial & 
Administratif, σσ. 152-153. 
123 Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τον οδηγό του Αυστριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου µόνο 
ένας στους 84 εµπορικούς αντιπροσώπους είναι πιθανόν µουσουλµάνος. Αντίστοιχα και ο Ιγγλέσης 
αναφέρει πιθανόν έναν µεταξύ των 35 αντιπροσώπων εργοστασίων. Osterreichisches Handelsmuseum, 
Salonik. Topographisch-Statistische Übersichten (Βιέννη, 1915), σ. 153. Ιγγλέσης, Οδηγός της 
Ελλάδος, σσ. 147-148. 
124 Faroqhi, An economic and social history of the Ottoman Empire, σσ. 827-830. 
125 Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση από την Αναστασιάδου των τοπικών και περιφερειακών 
εµπορικών συναλλαγών ως «µικρεµπορίου» (petit commerce local et regional) είναι λανθασµένη, 
παρότι η ίδια σωστά υπογραµµίζει ότι το εµπόριο της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να εξισούται µε το 
εισαγωγικό εµπόριο και µόνο. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des 
Réformes, σ. 26. 
126 Σύµφωνα µε τον Μοσκώφ, στα 1908 από τις 43 βιοµηχανικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, οι 4 
ανήκουν σε µουσουλµάνους· ενώ από τις 12 µεγάλες εταιρείες επεξεργασίας καπνού η µία είναι 
µουσουλµανική. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σσ. 66, 73. 
127 Horton προς Υπουργείο των Εξωτερικών (02.06.1910), MMA4/b/11. Kehl προς διάφορους 
εµπόρους της Θεσσαλονίκης (31.01.1912), MMA4/b/22. Kehl προς A. Golden & Co. (New York) 
(18.09.1912), MMA4/b/27. Έκθεση (χ.χ. γύρω στο 1909-1910), MMA4/b/6. Horton προς S.L. Allen & 
Co. (Φιλαδέλφεια) (18.07.1910), MMA4/b/20. 
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τραπεζών128, σε εµπορικούς οδηγούς129 και στις δύο ανώτερες κατηγορίες κατάταξης 
των επιχειρήσεων του Εµπορικού Επιµελητηρίου της πόλης130. 

 
Σε αναζήτηση στοιχείων συνοχής 
Παρόλο που οι µουσουλµάνοι έµποροι της Θεσσαλονίκης αποτελούσαν 
αναπόσπαστο τµήµα του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης, είναι 
δύσκολο να διαπιστωθεί αν, σε ποιο βαθµό και µέσα από ποιους µηχανισµούς 
συγκροτούσαν και µια συνεκτική οµάδα µε διακριτή ταυτότητα. Η απουσία 
συστηµατικών µελετών δεν µας επιτρέπει να αποφανθούµε µε βεβαιότητα αν η 
καταγραφόµενη µικρή παρουσία συνεκτικών δεσµών συνιστά όντως ιστορική και όχι 
µόνο ιστοριογραφική απουσία. Τα όσα εποµένως ακολουθούν έχουν περισσότερο το 
χαρακτήρα υποθέσεων παρά ασφαλών συµπερασµάτων. 

Στην περίπτωση των µουσουλµάνων εµπόρων δεν υπήρχαν κοινοτικοί θεσµοί 
που να συγκροτούν µια έννοια «κοινότητας» όπως συνέβαινε µε τις άλλες 
εθνοθρησκευτικές οµάδες131. Όσο για το κράτος, είναι δύσκολο να θεωρηθεί εξαρχής 
ότι τους συνείχε συµβολικά διαχωρίζοντάς τους από τους εµπόρους όλων των 
υπόλοιπων εθνοθρησκευτικών οµάδων. Η αίσθηση µιας ιδιαίτερης σχέσης µε τους 
κρατικούς θεσµούς που εξασφάλιζε η κοινή θρησκεία και οι µοναδικές ευκαιρίες για 
ανάρρηση που αυτή πρόσφερε πρέπει να ήταν ισχυρή. Ωστόσο, αυτή ίσχυε τόσο για 
τους Μουσουλµάνους όσο όµως και για τους Ντονµέ132. 

Λίγοι, αλλά πάντως υπαρκτοί, φαίνεται να ήταν και οι χώροι της αστικής 
κοινωνικότητας όπου συνήθως σφυρηλατούνταν µέσα από συµβολικές πρακτικές οι 
εθνοθρησκευτικοί δεσµοί κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο. Η ύπαρξη µιας 
εθνοθρησκευτικά οµοιογενούς συλλογικής οργάνωσης των ανδρών µουσουλµάνων 
αστών που να παίρνει τη µορφή φιλανθρωπικών συλλόγων, γυµναστικών συνδέσµων, 
ή λεσχών δεν διαπιστώνεται133. Μια τέτοια απουσία παραµένει δυσερµήνευτη καθώς 
µάλιστα η ύπαρξη γυναικείων µουσουλµανικών αστικών συσσωµατώσεων δεν 
επιτρέπει την απόδοσή της στην ελλιπή εισαγωγή νεωτερικών θεσµών στον 
µουσουλµανικό πληθυσµό της πόλης134. Ωστόσο, µόνο µια ενδελεχής έρευνα στον 

                                                 
128 ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 21. 
129 Modiano, Annuaire Commercial & Administratif. Osterreichisches Handelsmuseum, Salonik. 
Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος. 
130 “Noms de Négociants de Salonique enregistrés á la Chambre de Commerce, avec l’indication des 
classes auxquelles ils appartiennent (par ordre alphabetique)”, Modiano, Annuaire Commercial & 
Administratif, σσ. 35-49. Το Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης κατέτασσε τις επιχειρήσεις των 
µελών του σε τέσσερις κατηγορίες. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σ. 126. 
131 Οι συνεχείς αναφορές του Ιάκωβου Ακτσόγλου περί µουσουλµανικής «κοινότητας» και περί 
ύπαρξης ενός συµβουλίου αντιπροσώπων που εκλεγόταν από τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα και 
εκπροσωπούσε τη µουσουλµανική «κοινότητα» στις αρχές, δεν τεκµηριώνονται από τον ίδιο ούτε και 
επιβεβαιώνονται από οποιαδήποτε σύγχρονη πηγή εξέτασα. Iakovos Aktsoglou, Salonika in the late 
Ottoman era (late 19th and early 20th century) (Αδηµοσίευτη πρωτεύουσα µεταπτυχιακή εργασία, 
Bogazici University, 1991), σ. 75. 
132 Πολυάριθµοι ήταν οι ντονµέ που κατέλαβαν υψηλά κρατικά αξιώµατα τον ύστερο δέκατο ένατο 
αιώνα. Baer, Marc, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-
Century Ottoman Salonica” (ανακοίνωση στο 8th Mediterranean Social and Political Research 
Meeting, Φλωρεντία & Μοντεκατίνι Τέρµε, 2007), σ. 5. 
133 Μια πρώτη αποδελτίωση της εφηµερίδας Journal de Salonique για τα έτη 1898 και 1904-1908 δεν 
απέδωσε καµία αναφορά σε µουσουλµανικό σύλλογο, παρόλο που εβραϊκοί και ελληνορθόδοξοι 
σύλλογοι αναφέρονταν συστηµατικά. 
134 Το 1898 η συσταθείσα τοπική επιτροπή της Οθωµανικής Ερυθράς Ηµισελήνου αποτελείτο κυρίως 
από µουσουλµάνες. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το φιλανθρωπικό σωµατείο Sefkat-i Nisvan 
(«Γυναικεία Συµπόνια»), από την Εµινέ Σεµιγιέ, κόρη του διάσηµου ιστορικού και δηµοσίου 
προσώπου Αχµέτ Τσεβδέτ Πασά. Noemi Levy, Salonique et la Guerre Gréco-Turque de 1897: Le 
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τοπικό οθωµανικό τύπο θα επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων 
σχετικά µε τη συλλογική οργάνωση των µουσουλµανικών µεσαίων και ανώτερων 
στρωµάτων, το εύρος της και τις έµφυλες, εθνοτικές και ταξικές συντεταγµένες της. 

Όσον δε αφορά τα σχολικά ιδρύµατα, φαίνεται ότι µόνον οριακά συνιστούσαν 
τόπους όπου µέσα από δηµόσιες πρακτικές συγκροτείτο µια διακριτή 
εθνοθρησκευτική ταυτότητα µε ταξικά προσδιορισµένα χαρακτηριστικά135. 
Πιθανότατα απουσίαζαν οι ετήσιες ανοιχτές εξετάσεις, οι αποφοιτήσεις, η 
συνακόλουθη δηµοσίευση των απαγγελθέντων λόγων, οι σύλλογοι αποφοίτων, οι 
εφορείες και οι σχολικές επιτροπές136. Ωστόσο, αν και πιθανότατα λίγες, οι 
πρωτοβουλίες για την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων µε σκοπό την ενίσχυση 
σχολικών ιδρυµάτων, όπως οι θεατρικές παραστάσεις επ’ ωφελεία νηπιαγωγείων και 
δηµοτικών σχολείων, συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση137. Κυρίως όµως ήταν η 
ύπαρξη της οθωµανικής Εµπορικής Σχολής που πρόσφερε ένα προνοµιακό πεδίο 
οικοδόµησης δεσµών ανάµεσα στους µέλλοντες µουσουλµάνους εµπόρους, οι οποίοι 
και αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών της138. 

Ενδεχοµένως, αυτό που συνείχε περισσότερο τους µουσουλµάνους εµπόρους 
στο συµβολικό πεδίο ήταν µια αίσθηση µουσουλµανικότητας που αρθρωνόταν 
κυρίως γύρω από άλλους, πιο παραδεδεγµένους χώρους: τη µουσουλµανική γειτονιά, 
για όσους κατοικούσαν στην εντός των τειχών πόλη και όχι στη συνοικία των 
Εξοχών139, και τη φιλανθρωπική δράση µε άξονα το κοντινό τζαµί140. Και πιθανώς, 
για ορισµένους άλλους, τη συµµετοχή σε τάγµατα δερβίσηδων141. Αν οι χώροι αυτοί 
παρήγαγαν ταυτότητα, η συµµετοχή σε νεωτερικές πρακτικές αστικής 
κοινωνικότητας ενδεχοµένως να οδηγούσε στην εµπειρία της ετερότητας. Η 
συµµετοχή των µουσουλµάνων εµπόρων σε πολυεθνοτικούς συλλόγους και θεσµούς, 
σε λέσχες όπως το Club de Salonique142 και το Εµπορικό Eπιµελητήριο της πόλης και 

                                                                                                                                            
fragile équilibre d’une ville Ottomane (Αδηµοσίευτη πρωτεύουσα πτυχιακή εργασία, Université Paris 
1, 2002), σ. 66. Ozbek, “Philanthropic activity, Ottoman patriotism and the Hamidian regime”, σ. 68. 
135 Για τον τρόπο που αυτό συµβαίνει στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της ύστερης Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, βλέπε Χάρης, Εξερτζόγλου, «‘Μετά µεγάλης παρατάξεως’: συµβολικές πρακτικές και 
κοινοτική συγκρότηση στις αστικές ορθόδοξες κοινότητες της ύστερης οθωµανικής περιόδου», Τα 
Ιστορικά 31 (1999), σσ. 349-380. 
136 ∆εν υπάρχει καµία αναφορά σε τέτοιου είδους πρακτικές στη Journal de Salonique κατά τα έτη 
1898 και 1904-1908. 
137 Τον Ιανουάριου του 1905 δόθηκε παράσταση του έργου “Le roman d’un jeune homme pauvre” από 
τον Οθωµανικό Θίασο υπέρ των µουσουλµανικών δηµοτικών σχολείων της πόλης στο Θέατρο Eden. 
∆ύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1907, διοργανώθηκε ανάλογη θεατρική παράσταση για την 
ενίσχυση του µουσουλµανικού ιδιωτικού νηπιαγωγείου Hadikai Irfani («Κήπος των Γνώσεων»). Ο 
Cooperman αναφέρει το Hadikai Irfani ως ιδιωτικό σχολείο. Ο δε Κοντογιάννης το αναφέρει ως 
νηπιαγωγείο µε 68 µαθητές. Journal de Salonique 05.01.1905, 17.01.1907. Cooperman, Turco-Jewish 
relations in the Ottoman city of Salonica, σ. 306. Παντελής Μ. Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν 
Θεσσαλονίκη», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον Παµµακεδονικού Συλλόγου (1910), σ. 159. 
138 Η σχολή ιδρύθηκε από τον Ραµή Μπέη και περιγράφεται ως «πλήρης ἀστική σχολή µετά δύο 
ἀνωτέρων ἐµπορικῶν τάξεων» µε 124 µαθητές και 20 καθηγητές. Κοντογιάννης, «Σχολεία 
αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σ. 157. 
139 Για τον µουσουλµανικό µαχαλέ ως προνοµιακό χώρο ανάπτυξης πολλαπλών κοινωνικών δεσµών, 
βλέπε Duben, Istanbul households. 
140 Για ένα παράδειγµα συγκρότησης µια µουσουλµανικής εµπορικής ελίτ µε άξονα την φιλανθρωπία 
κατά το δέκατο όγδοο αιώνα, βλέπε Ginio, “A Forgotten Balkan Elite”. 
141 Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει το προσωνύµιο «δεδέ» του εµπόρου ∆εδέ Ρετζέπ. Ιγγλέσης, Οδηγός 
της Ελλάδος, σ. 38. 
142 Για την συµµετοχή µουσουλµάνων στο Club de Salonique, βλέπε Μόλχο, “Le Cercle de Salonique, 
1873-1958”. 
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σε µασονικές στοές όπως η Veritas και η L’Avenir de l’Orient143, καθώς και η 
ενδιάτριψη σε χώρους αναψυχής όπως το Πάρκο του Μπεχτσινάρ, τα πολυάριθµα 
καφέ της πόλης και οι αίθουσες θεαµάτων και η συναναστροφή στους χώρους αυτούς 
µε τους πιο πολυάριθµους, µη µουσουλµάνους συναδέλφους τους προωθούσε όχι 
µόνο τη διεθνοτική πολιτισµική όσµωση, αλλά και τη συνειδητοποίηση των 
διαφορών144. Επρόκειτο ωστόσο για µια διαδικασία προσωπικής συνειδητοποίησης 
και εξατοµικευµένης διαχείρισης της διαφοράς που δεν συντελούσε στη συγκρότηση 
µιας ευρύτερης, κανονικοποιηµένης, συλλογικής ταυτότητας µεταξύ των 
µουσουλµάνων εµπόρων της Θεσσαλονίκης. 

Ουσιαστικά, η αποκρυστάλλωση µιας πιο διακριτής, πολιτικοποιηµένης 
συλλογικής ταυτότητας θα συντελεστεί µόνο καθώς η µουσουλµανικότητα των 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης θα µεταλλαχθεί σταδιακά σε µια έντονα ισλαµική 
οθωµανικότητα και µετά σε τουρκικότητα. Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για µια 
εξαιρετικά αργόσυρτη διαδικασία, καθώς σε αντίθεση µε τους αλλόθρησκους 
συµπολίτες τους οι Μουσουλµάνοι της Θεσσαλονίκης ήταν η τελευταία 
εθνοθρησκευτική οµάδα που µετεξελίχθηκε σε εθνοτική. Μόλις µετά το 1904 ο 
εντεινόµενος ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισµός για τη Μακεδονία, οι 
µεταρρυθµίσεις που επέβαλε η ∆ύση και η συνακόλουθη περιστολή της οθωµανικής 
κυριαρχίας δηµιούργησαν αισθήµατα ταπείνωσης, αναπροσδιόρισαν τη σχέση των 
Μουσουλµάνων µε τις δυτικές δυνάµεις και τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές οµάδες 
και ώθησαν προς τη διαµόρφωση µιας τουρκικής και όχι πλέον οθωµανικής ή 
ισλαµικής ταυτότητας145. Η έκταση και η ένταση αυτής της διαδικασίας πρέπει να 
ήταν ιδιαίτερα έντονη µεταξύ των Μουσουλµάνων της Θεσσαλονίκης, αν κρίνει 
κανείς από το γεγονός ότι η πόλη είχε έναν από τους πιο ισχυρούς νεοτουρκικούς 
πυρήνες. Αλλά η συµµετοχή των µουσουλµάνων εµπόρων σε αυτόν, αν και άγνωστη, 
ήταν πιθανότατα πολύ µικρότερη από αυτή των αξιωµατικών και των ελευθέριων 
επαγγελµάτων, των βασικών ιστορικά φορέων των νέων ιδεών146. Άλλωστε, και στην 
περίπτωση αυτή, η ισχυρή παρουσία των Ντονµέ φανερώνει ότι στις απαρχές της η 
τουρκικότητα δεν συγκροτείτο ως αποκλειστική ταυτότητα147. Εποµένως, παρόλο που 
στις παραµονές της Επανάστασης των Νεότουρκων η διαµόρφωση µιας διακριτής 
µουσουλµανικής-τουρκικής ταυτότητας και για τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης 
είχε ήδη αρχίσει, η ευκρινής αποτύπωσή της και η αποκλειστική οικειοποίησή της 
από τους µουσουλµάνους εµπόρους θα χρειαστεί να περιµένει την εκδήλωση της 
Επανάστασης και τις ραγδαίες αλλαγές που αυτή θα επιφέρει. 

 
Οι Ντονµέ: Οικογένεια και επιχειρηµατική καινοτοµία 
Ο πληθυσµός των Ντονµέ είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί και οι εκτιµήσεις 
εµφανίζουν σοβαρές αποκλίσεις, κυµαινόµενες µεταξύ των 5.000 και των 18.000148. 

                                                 
143 Όπου και διαπιστώνεται κάποια συµµετοχή µουσουλµάνων εµπόρων. Dumont, “La Franc-
maçonnerie d’ obédience française”, σσ. 72, 87-88. 
144 Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων». 
145 Έλλη Σκοπετέα, «Μακεδονικό και Ανατολικό Ζήτηµα», Τα Ιστορικά 18-19 (1993), σ. 146. 
146 Η υπόθεση αυτή εδράζεται στη µικρή παρουσία µουσουλµάνων εµπόρων στις µασονικές στοές, 
κατεξοχήν τόπους νεοτουρκικών ζυµώσεων, που διαπιστώνει ο Dumont. Από τους 15 Μουσουλµάνους 
και Ντονµέ της Μασονικής Στοάς Veritas, µόλις δύο ήταν έµποροι. Dumont, “La Franc-maçonnerie d’ 
obédience française”, σσ. 72, 87-88. 
147 Για την ευρεία συµµετοχή των Ντονµέ στο κίνηµα των νεότουρκων, βλ. Baer, “The Double Bind of 
Race and Religion”, σ. 689. 
148 Τον µεγαλύτερο αριθµό αναφέρει ο Νεχαµά και τον αναπαράγει ο Georgeon. Αντίθετα, ανώνυµος 
θεσσαλονικέας, αρθρογράφος του Μακεδονικού Ηµερολογίου, τους υπολογίζει σε 5.000. Αν κρίνουµε 
από την υπογραφή ως «Χ.» και τον έντονα αντι-εβραϊκό τόνο του άρθρου που χαρακτηρίζει και άλλα 
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Πάντως, οι περισσότερες πηγές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στις αρχές του 
εικοστού αιώνα πρέπει να αριθµούσαν γύρω στις 10.000-15.000, εκτίµηση που 
υιοθετούν άλλωστε και οι περισσότεροι ερευνητές149. Το πληθυσµιακό τους µέγεθος 
ήταν εποµένως ισοδύναµο µε αυτό των Μουσουλµάνων της Θεσσαλονίκης, 
αποτελώντας περίπου το 12% του πληθυσµού της πόλης. Και όπως και εκείνοι, οι 
Ντονµέ εµφάνιζαν µια εξίσου έντονη κοινωνική και επαγγελµατική διαφοροποίηση. 
Μεγάλο µέρος τους αποτελούνταν από µικροεπαγγελµατίες και χειροτέχνες καθώς 
και από χαµηλόβαθµους διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόµενους στο δήµο ή στο 
Κονάκι150. Ωστόσο, τον τόνο έδιναν κυρίως οι πολυάριθµοι επιχειρηµατίες µαζί µε 
τους ανώτερους κρατικούς αξιωµατούχους. Αυτοί ήταν που πρωταγωνιστούσαν στο 
εµπόριο της πόλης και στελέχωναν τις υψηλότερες βαθµίδες της οθωµανικής 
διοίκησης. Μέσα από την κοινωνική τους δράση καθόριζαν τις πραγµατικότητες της 
οµάδας αυτής, ενώ λόγω της δεσπόζουσας παρουσίας τους διαµόρφωναν, σε βαθµό 
συχνά στρέβλωσης, και την εικόνα που σχηµάτιζαν οι άλλοι για τους Ντονµέ151. 

Αυτό το ανώτερο στρώµα εµπόρων δεν προσδιοριζόταν µόνο µε βάση 
οικονοµικά και επαγγελµατικά κριτήρια. Σε µεγάλο βαθµό αντανακλούσε (και µε τη 
σειρά του αναπαρήγαγε) τη δοµική διαίρεση των Ντονµέ σε τρεις διακριτές οµάδες. 
Οι οµάδες αυτές συχνά έπαιρναν τη µορφή διευρυµένων οικογενειών και συνδέονταν 
επίσης µε διαφορετικές όψεις της διαδικασίας εξισλαµισµού τους152. Επρόκειτο για 
τους Καπαντζί (ή «ιζµιρλί», ενδεχοµένως προς τιµήν του τόπου καταγωγής του 
Σαµπετάι Τσβι), που έφεραν και το χαρακτηριστικό προσωνύµιο “Cavalleros”, 
δηλωτικό της υψηλής κοινωνικής τους θέσης· τους Καρακάς (ή «Γιακουµπί», από το 
όνοµα του διαδόχου του Σεβή, Γιακόβ Κερίδο153)· και το χαµηλότερο κοινωνικά 
στρώµα των «Κουνιόσος»154. Στις αρχές του εικοστού αιώνα το ανώτερο στρώµα των 
                                                                                                                                            
κείµενά του, πιθανότατα πρόκειται για τον Γεώργιο Χατζηκυριακού, πρώην καθηγητή στο Γυµνάσιο 
της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 128. Georgeon, «Η 
‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 122. Χ. [Γεώργιος Χατζηκυριακού], «Νεοτουρκικά», Μακεδονικόν 
Ηµερολόγιον Παµµακεδονικού Συλλόγου 5 (1912), σ. 98. 
149 Τις 15.000 υιοθετεί ο Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 122. Ο Μέγας αναφέρει 
11.000-13.000. Μέγας, Η Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, σ. 289. Αν λάβουµε υπόψη 
ότι η οθωµανική απογραφή του 1903 προσδιορίζει τον µουσουλµανικό πληθυσµό της Θεσσαλονίκης 
σε 24.673 (σε σύνολο αστικού πληθυσµού σχεδόν 100.000) και τον συνδυάσουµε µε τα 
προαναφερθέντα ποσοστά του Νεχαµά (που δίνουν ένα περίπου όµοιο ποσοστό για µουσουλµάνους 
και ντονµέ), τότε φτάνουµε στον αριθµό των περίπου 12.000, το µισό του µουσουλµανικού πληθυσµού 
της πόλης. Για τα στοιχεία της οθωµανικής απογραφής του 1903, βλέπε Journal de Salonique 
06.07.1908. Για τα ποσοστά του Νεχαµά, βλέπε Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 122. 
Το 1911-1912 ο έλληνας πρόξενος έδινε τον αριθµό των 12.480 ντονµέ. «Στατιστική πληθυσµού 
Θεσσαλονίκης γενοµένη εκ του Ελληνικού Προξενείου, 1911-1912», ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Υποφάκελος 
45.3. 
150 Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 128. 
151 Βλέπε Χ. [Γεώργιος Χατζηκυριακού], «Νεοτουρκικά», σ. 98 όπου και η ανάµειξη «ταξικών» και 
«εθνοτικών» στερεοτύπων: «…καί ἠµεῖς οἱ Θεσσαλονικεῖς ἐγνωρίζοµεν µέν αὐτούς [τούς ντονµέ] πρό 
τοῦ Συντάγµατος διακρινοµένους ἐπί ἐµπορική ἰδιοφυΐᾳ, δικαιολογούση τήν ἐξ Ἰουδαίων καταγωγήν 
τῶν». 
152 Ο Νεχαµά τις ονοµάζει «αιρέσεις», η Dilek Akyalcin τις ονοµάζει «σέκτες»,η Αναστασιάδου τις 
ορίζει ως «κλάδους», ενώ ο σύγχρονος Χατζηκυριακού αναφέρεται σε «δύο ή τρία σχίσµατα». Ριζάλ, 
Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 128. Dilek Akyalcin Kaya, “Sabbatians in Salonica in the Late 
Nineteenth Century” (ανακοίνωση στην International Summer Academy “Living Together: Plurality 
and cosmopolitanism in the Ottoman Empire and beyond”, Ισταµπούλ, 2008), σ. 2. Anastassiadou, 
Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σ. 73. Χ. [Γεώργιος Χατζηκυριακού], 
«Νεοτουρκικά», σ. 98. 
153 Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 137. 
154 Όπως αναφέρει ο Νεχαµά και παραθέτει η Αναστασιάδου. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. 
Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σ. 73. 
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ντονµέ εµπόρων συγκροτείτο σε αξιοπρόσεκτο βαθµό από µέλη των δύο αυτών 
επιφανών οικογενειών, κυρίως των Καπαντζί αλλά και των Καρακάς. Φαίνεται 
εποµένως ότι τα νέα κριτήρια κοινωνικής διαφοροποίησης οικοδοµήθηκαν πάνω σε 
παλαιότερα και ενίσχυσαν εν τέλει παρά αµφισβήτησαν τις υφιστάµενες εσωτερικές 
κοινωνικές ιεραρχήσεις και τις παραδοσιακές δοµές εξουσίας. 

Η οικονοµική ισχύς των οικογενειών αυτών φαίνεται ότι εµφάνιζε 
αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα και µεγάλη προσαρµοστικότητα στο χρόνο. Ήδη στα 
1839 ο βρετανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη επισήµαινε ότι και οι δέκα «τουρκικοί» 
εµπορικοί οίκοι ανήκαν σε Ντονµέ155. Αν και τα ονόµατά τους δεν δηλώνονταν, δεν 
υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να µην υποθέσουµε ότι ορισµένοι τουλάχιστον από τους 
δέκα αυτούς οίκους διευθύνονταν από µέλη των Καπαντζί και των Καρακάς. 
Άλλωστε, αν οι παραδοσιακά ισχυρές αυτές οικογένειες κυριαρχούσαν ακόµη στα 
τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, τότε είναι πιθανό ότι θα κυριαρχούσαν και στις 
αρχές του. Εποµένως, µολονότι απουσιάζουν οποιεσδήποτε συστηµατικές µελέτες 
πάνω στις επιπτώσεις που είχε η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη της πόλης στη 
σύνθεση του ανώτερου στρώµατος των ντονµέ εµπόρων, φαίνεται ότι τουλάχιστον 
για τις οικογένειες αυτές ο συνδυασµός οικονοµικού και συµβολικού κεφαλαίου 
συνέβαλε στη διατήρηση και διεύρυνση της ισχύς τους και διευκόλυνε την 
εκµετάλλευση των νέων ευκαιριών πλουτισµού που εµφανίστηκαν στο τελευταίο 
τέταρτο του αιώνα. Από την άποψη αυτή, η διάρκεια που διαπιστώνει κανείς όσον 
αφορά το ανώτερο εµπορικό στρώµα των Ντονµέ έρχεται σε αντίθεση µε τις συνεχείς 
αλλαγές που χαρακτηρίζουν το αντίστοιχο ελληνορθόδοξο, αλλά και τη σύγκρουση 
µε την παραδοσιακή αρχηγεσία στην οποία εξωθήθηκε το ανώτερο στρώµα των 
εβραίων εµπόρων προκειµένου να επιβληθεί στην κοινότητα. Οι διαφορετικές αυτές 
ιστορικές διαδροµές των ανώτερων εµπορικών στρωµάτων της Θεσσαλονίκης κατά 
το δέκατο ένατο αιώνα υποδεικνύουν εν τέλει τις ποικίλες µορφές που προσέλαβε η 
οργάνωση και κοινωνική έκφραση των νέων οικονοµικών σχέσεων µέσα στην ίδια 
πόλη156. 

Στο γύρισµα του αιώνα η παρουσία των ισχυρών ντονµέ εµπόρων ήταν 
σηµαντική και εκτεινόταν σε όλους τους κύριους τοµείς της οικονοµίας της πόλης 
µεταξύ των οποίων στο υφασµατεµπόριο157,στο καπνεµπόριο (όπου κατείχαν δύο από 
τις πέντε µεγάλες οθωµανικές επιχειρήσεις)158, και στην εισαγωγή159 και πώληση µιας 

                                                 
155 Η παρουσία τους είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί µε τους δέκα εβραϊκούς, τους οκτώ των ελλήνων 
οθωµανών υπηκόων και τους τρεις των ελλήνων υπηκόων. Παρατίθεται στο Βακαλόπουλος, «Το 
εµπόριο της Θεσσαλονίκης, 1796-1840», σ. 152. 
156 Για την ελληνορθόδοξη εµπορική αρχηγεσία ως ένα νέο κοινωνικό στρώµα, βλέπε το προηγούµενο 
υποκεφάλαιο. Για την ανάδυση µιας νέας εβραϊκής εµπορικής και κοινοτικής αρχηγεσίας µέσα από τη 
σύγκρουση µε το ραββινικό κατεστηµένο, βλέπε Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 81-85. 
Επίσης το επόµενο υποκεφάλαιο. 
157 Όπου δραστηριοποιούνταν οι αδελφοί Μεχµέτ, Γιουσούφ και Αχµέτ Καπαντζί. Marc Baer, 
“Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul”, Journal 
of World History 18/2 (2007), σσ. 150-151. Ας αναφερθεί εδώ ότι σηµαντικό µέρος των 
πραγµατολογικών στοιχείων που αφορούν στους Ντονµέ αντλείται από τις εργασίες του Marc Baer. 
Ωστόσο, η παρούσα διαπραγµάτευση ακολουθεί µια διαφορετική ανάλυση και νοηµατοδότησή τους. 
158 Τα στοιχεία παρατίθενται στο Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 67. Η καπνεµπορική εταιρεία 
του Χασάν Ακίφ υπαγόταν στην δεύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων του Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
Θεωρείτο δε µια από τις τέσσερις µεγαλύτερες της πόλης. Modiano, Annuaire Commercial & 
Administratif, σ. 40. Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme”, σ. 151. 
159 Η εταιρεία Κιµπάρ Αλή Αδελφοί και Υιοί αναφέρεται ως µία από τις πιο ονοµαστές εταιρείες 
εισαγωγών. Ανήκε στον ντονµέ Μεχµέτ Ριζά. Horton προς S.L. Allen & Co. (Φιλαδέλφεια) 
(18.07.1910). MMA4/b/20. Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-
Twentieth-Century Ottoman Salonica”, σ. 13. 
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ευρείας γκάµας έτοιµων δυτικών προϊόντων160. Συνολικά, οκτώ από τους 54 
µεγάλους εµπορικούς οίκους της πόλης ανήκαν σε Ντονµέ161. Στην αγορά του 
χρήµατος, όντας οι ίδιοι κάτοχοι κεφαλαίων, εκµεταλλεύτηκαν τη µακροχρόνια 
τοπική έλλειψη ρευστού και δραστηριοποιήθηκαν κυρίως µέσα από τη λειτουργία 
πολλών τραπεζιτικών γραφείων ειδικευόµενων στο δανεισµό162. Η επιχειρηµατική 
τους δραστηριότητα δεν περιοριζόταν όµως µόνο στα καθιερωµένα πεδία του 
εµπορίου και της πίστωσης· επεκτεινόταν και στη µεταποίηση. Στα 1908-1909, πέντε 
από τις 43 βιοµηχανικές επιχειρήσεις ανήκαν σε Ντονµέ, µεταξύ των οποίων και η 
φιλόδοξη Ανώνυµος Οθωµανική Εταιρεία Υφασµάτων και Φεσιών163. 

Εµπόριο, µεταποίηση, χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και επενδύσεις σε 
ακίνητα συχνά συνδυάζονταν. Όπως συνέβη και µε εµπόρους των υπόλοιπων 
εθνοθρησκευτικών οµάδων, η πολυσθένεια χαρακτήριζε τις επιχειρηµατικές 
στρατηγικές των ισχυρών ντονµέ εµπόρων. Συνέβαλε τόσο στη διασφάλιση των 
κεφαλαίων τους, µέσω της διασποράς του επιχειρηµατικού ρίσκου, όσο και στην 
ενίσχυση της θέσης τους στην οικονοµία της πόλης, καθώς οι δραστηριότητες που 
ανέπτυσσαν ήταν συνήθως συµπληρωµατικές. Ο έµπορος υφασµάτων Μεχµέτ 
Καπαντζί επέλεξε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον συγγενή τοµέα της 
υφαντουργίας. Παράλληλα, αξιοποίησε τη χρηµατική του ρευστότητα διατηρώντας 
ένα από τα µεγαλύτερα τραπεζιτικά γραφεία, ενώ ενίσχυσε τις δικές του 
δανειοληπτικές και πιστοληπτικές ικανότητες µέσα από συστηµατικές επενδύσεις και 
πιθανόν τοκογλυφία στην ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά ακινήτων της πόλης164. 
Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερα στενή σχέση που οι ντονµέ επιχειρηµατίες σφυρηλάτησαν 
µε την κρατική εξουσία αποτελούσε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους 
ετερόδοξους ανταγωνιστές τους, περισσότερο τους Ελληνορθόδοξους και λιγότερο 
τους Εβραίους. Οι Ντονµέ δεν αποτελούσαν µόνο παραδοσιακούς εκµισθωτές φόρων, 
αλλά και αποδέκτες κρατικών παραγγελιών, σηµαντική πηγή πλουτισµού στο 
διαρκώς επεκτεινόµενο οθωµανικό κράτος165. Ανάλογα, η εξασφάλιση ποικίλων 
προνοµίων διευκόλυνε την επιχειρηµατική τους επέκταση166. Τέλος, η προνοµιακή 
αυτή σχέση µε το κράτος αποτελούσε σύµβολο αξιοπιστίας και ισχύος που οι ντονµέ 
έµποροι φρόντιζαν να εξασφαλίζουν και να εξαργυρώνουν αναλόγως167. 

                                                 
160 Ο εµπορικός οίκος Μεχµέτ Καρακάς & Υιοί δραστηριοποιείτο στο εµπόριο µιας πληθώρας ειδών 
από γαλότσες µέχρι κλινοσκεπάσµατα και είδη µυροποιίας. Αυτός του Οσµάν Τελτζή εµπορευόταν 
από είδη κυνηγιού µέχρι µεταξωτά υφάσµατα.Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σσ. 36, 38, 39, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 148. 
161 Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 73. 
162 Aktsoglou, Salonika in the late Ottoman era (late 19th and early 20th century), σσ. 54-55. 
163 Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 73. Κολώνας, Απαρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, σ. 
34. 
164 Τα στοιχεία για την πολυσχιδή επιχειρηµατική δραστηριότητα του Μεχµέτ Καπαντζί αντλούνται 
από: Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 144, Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 48. 
ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης, Φάκελος 21. Χεκίµογλου, 
Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 
1900-1940, σ. 144. Νεώτερα Μνηµεία της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 1986), σ. 224. Ευάγγελος Α. 
Χεκίµογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη, 1900-1936. Όψεις λειτουργίας και το πρόβληµα της 
χωροθέτησης (Θεσσαλονίκη, 1987), σ 67-68. Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme”, 
σ. 150. 
165 Gounaris, “Salonica”, σ. 512. 
166 Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 51. 
167 Στις 14 Μαρτίου 1895 ο έµπορος της Θεσσαλονίκης Μεχµέτ Καπαντζί Εφένδη ζήτησε συστατική 
επιστολή λόγω των υπηρεσιών που πρόσφερε µαζί µε τον Χαΐµ Σαΐας. Basbakanlik Devlet Arşivleri 
(Οθωµανικά Κρατικά Αρχεία), Tarih: 17/N /1312 (Hicrî) Dosya No:353 Gömlek No:45 Fon Kodu: 
DH.MKT. 
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Ωστόσο, η ισχύς του ανώτερου αυτού εµπορικού στρώµατος δεν εδραζόταν 
µόνο σε παραδεδεγµένες επιχειρηµατικές στρατηγικές, όπως η πολυσθένεια, ή στην 
εκµετάλλευση εξω-οικονοµικών πλεονεκτηµάτων, όπως η πρόσδεση στο κράτος. 
Αντίθετα, το στρώµα αυτό διακρινόταν εξίσου από την υιοθέτηση καινοτόµων 
επιχειρηµατικών πρακτικών. Ντονµέ επιχειρηµατίες εκµεταλλεύτηκαν τα 
πλεονεκτήµατα που πρόσφερε για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων κεφαλαίων και 
τον περιορισµού του ρίσκου η µορφή της ανώνυµης εταιρείας168 και κυρίως εκείνη 
της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης169. Ταυτόχρονα, εφάρµοσαν από πολύ νωρίς 
σύγχρονες στρατηγικές διάθεσης και προώθησης των προϊόντων. Οι αδελφοί Ιπεκτσή 
όχι µόνο υπήρξαν από τους πρώτους που εισήγαγαν το θεσµό του πολυκαταστήµατος 
στη Θεσσαλονίκη (ιδρύοντας το πολυκατάστηµα Bon Marché ήδη το 1872170), αλλά 
και προώθησαν το θεσµό των ετήσιων εκπτώσεων λίγο µετά τις γιορτές του νέου 
έτους, µια επιχειρηµατική πρακτική που εισήγαγε νέα καταναλωτικά ήθη στην αγορά 
της Θεσσαλονίκης171. Η πορεία του πολυκαταστήµατος υπήρξε τόσο πετυχηµένη, 
ώστε αυτό επεκτάθηκε µε τη σύσταση υποκαταστήµατος και στην 
Κωνσταντινούπολη172. 

Όπως µαρτυρεί και η ονοµασία πολλών από τις πλέον επιτυχηµένες εµπορικές 
επιχειρήσεις, η εµπορική δραστηριότητα των Ντονµέ οργανωνόταν κυρίως γύρω από 
την οικογένεια. Από την άποψη αυτή, υιοθετούσαν το µοντέλο της οικογενειακής 
επιχείρησης το οποίο συναντάται και στις άλλες εθνοθρησκευτικές οµάδες της πόλης. 
Ωστόσο, στην περίπτωσή τους, η οικογενειακή µορφή που λάµβανε η εσωτερική 
ιεράρχηση της κοινωνικής οµάδας των Ντονµέ και η αυστηρή τήρηση πρακτικών 
ενδογαµίας στο εσωτερικό της κάθε οικογένειας ενίσχυαν ακόµη περισσότερο την 
οικογενειακή διάσταση της επιχείρησης. Οι στρατηγικές αυτές συντελούσαν στη 
διατήρηση των κεφαλαίων εντός της οικογένειας, στην επανεπένδυσή τους στην 
επιχείρηση και στην επέκταση της τελευταίας µέσα από τη συγκρότηση ευρύτατων 
και ιδιαίτερα συνεκτικών οικογενειακών δικτύων. Τα οικογενειακά δίκτυα των 
Ντονµέ εκτείνονταν στα µείζονα αστικά κέντρα τόσο της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας όσο και της δυτικής Ευρώπης και τους επέτρεπαν να λειτουργούν σαν 
εµπορική διασπορά, παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν µια πληθυσµιακή οµάδα που 

                                                 
168 Βλέπε το παράδειγµα της Ανώνυµης Οθωµανικής Εταιρείας Υφασµάτων και Φεσιών που 
συστήθηκε στα 1909. Κολώνας, Απαρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, σ. 34. 
169 Kaya, “Sabbatians in Salonica”, σ. 4. 
170 Βλέπε διαφήµιση του πολυκαταστήµατος στο Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 
266. Το κατάστηµα ιδρύθηκε τρία µόλις χρόνια µετά τη διάνοιξη της οδού Σαµπρή Πασά (σηµερινή 
οδός Βενιζέλου), που µεταβλήθηκε γρήγορα στον κεντρικό εµπορικό δρόµο της πόλης –καθρέφτη των 
νέων δυτικότροπων καταναλωτικών ηθών. Αν και δεν διαθέτουµε στοιχεία για τις χρονολογίες 
σύστασης όλων των υπόλοιπων πολυκαταστηµάτων, είναι χαρακτηριστικό της καινοτοµίας των 
Ιπεκτσί ότι υποκατάστηµα του γνωστού πολυκαταστήµατος Orosdi-Back ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη 
µόλις τη δεκαετία του 1880. Uri Kupferschmidt, European department stores and Middle Eastern 
consumers: the Orosdi-Back saga (Ισταµπούλ, 2007), σ. 26. 
171 Journal de Salonique 14.02.1907 και 27.01.1908, όπου και σηµειώνεται χαρακτηριστικά: “La 
liquidation au Bon Marché a commencé hier. On nous assure que le succès a dépassé les espérances les 
plus optimistes. La foule d’acheteurs était très compacte et le personnel, doublé pour la circonstance, 
avait toutes les peines du mode pour satisfaire le flot humain qui se présentait devant chaque rayon”. 
172 Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 266. Οι Ιπεκτσί δεν ήταν οι µόνοι ντονµέ 
έµποροι που δραστηριοποιήθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αδελφοί Ντιλµπέρ Ζαδέ 
διατηρούσαν καταστήµατα διάθεσης καλτσών και πλεκτών ειδών και στις δύο πόλεις. Ανάλογα και οι 
Υιοί Μεχµέτ Καρακάς, µε κεντρικό όµως κατάστηµα νεωτερισµών στην Κωνσταντινούπολη και 
υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη. Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 38, 276. 
Tanatar-Baruh, A study in commercial life and practices in Istanbul at the turn of the century: the 
textile market, σ. 254.  
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απαντούσε µόνο στη Θεσσαλονίκη173. Η πρακτική αυτή ασφαλώς συνέβαλε στην 
επιτυχία των ντονµέ εµπόρων στο εµπόριο µακεδονικών προϊόντων µε διεθνή 
ζήτηση, όπως ήταν ο καπνός174. Ωστόσο, ο ισχυρισµός του Marc Baer ότι οι Ντονµέ 
επέλεγαν να κατέχουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις τους και για το λόγο αυτό απέφευγαν 
τους συνεταίρους προτιµώντας τους συγγενείς τους δεν ισχύει καθ’ ολοκληρία –
τουλάχιστον όσον αφορά στη µεταποίηση175. Η σύσταση της µεγάλης επιχείρησης 
«Καπαντζί-Καζάζη & Σία» το 1905 αποτελεί από την άποψη αυτή ένα σπάνιο αλλά 
εµβληµατικό παράδειγµα176. Υποδεικνύει ότι ακόµη και για την πλουσιότερη 
οικογένεια Ντονµέ177, το οικογενειακό µοντέλο οργάνωσης της επιχείρησης δεν 
επαρκούσε για να στηρίξει µεγάλες και τεχνολογικά απαιτητικές επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες. Συνειδητοποιώντας έγκαιρα τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης, ο 
Μεχµέτ Καπαντζί στράφηκε προς τις συµπράξεις, και µάλιστα µε επιχειρηµατίες 
εκτός της οµάδας των Ντονµέ, προκειµένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στα αναγκαία 
µεγάλα κεφάλαια και κυρίως στην απαραίτητη τεχνογνωσία. Για τους λόγους αυτούς 
φαίνεται ότι συνεργάστηκε αφενός µε τον εβραίο Γ. Γιαχιέλ και αφετέρου µε τον 
πρόσφατα αφιχθέντα στη Θεσσαλονίκη, µοναστηριώτη Νικόλαο Καζάζη –
ειδικευµένο στην υφαντουργία178. Η µετατροπή της επιχείρησης σε ανώνυµη εταιρεία 
στα 1909 µε τη συµµετοχή τεσσάρων Ντονµέ και τριών Εβραίων πιστοποιεί ότι η 
στρατηγική αυτή αποτελούσε συνειδητή και όχι ευκαιριακή επιλογή179. 

 
Πέρα από την «αποµόνωση» και τον «κοσµοπολιτισµό»: κοινωνικές πρακτικές και 
συµβολικές αξίες µιας ντονµέ επιχειρηµατικής συλλογικότητας 
Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα σειρά µελετών περιέγραφε τους Ντονµέ σαν µια 
κλειστή και µυστική οµάδα σε πλήρη αποµόνωση από τις υπόλοιπες 
εθνοθρησκευτικές κοινότητες. Η βαθύτατα ιδεολογική αυτή προσέγγιση, µε σαφείς 
πολιτικές στοχεύσεις, διέκρινε κυρίως την ευρύτερη τουρκική δευτερογενή 
βιβλιογραφία, αλλά έφτασε να επηρεάζει ειδικότερα και την ιστοριογραφία για τους 
Ντονµέ της Θεσσαλονίκης κατά το µακρύ δέκατο ένατο αιώνα. Η έντονη 
εσωστρέφεια θεωρήθηκε το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους και η κύρια 

                                                 
173 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σσ. 4-5. 
174 Ο µεγάλος καπνεµπορικός οίκος Χασάν Ακίφ διατηρούσε γραφεία σε Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία 
και Αγγλία και εξήγαγε καπνό µέχρι τις Ηνωµένες Πολιτείες. Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, 
and the Dönme”, σ. 151. 
175 Στο ίδιο, σ. 151. 
176 Η επιχείρηση περιλάµβανε υφαντουργείο µάλλινων υφασµάτων, βαφείο και φεσοποιείο. 
Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 143. 
177 Η περιουσία του Μεχµέτ Καπαντζί ανερχόταν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της 
Ανατολής στις 60.000 τουρκικές λίρες καθιστώντας τον έναν από τους πιο πλούσιους θεσσαλονικείς. 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος 21. 
178 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 142-143. Η ερµηνεία της Akyalcin Kaya ότι η συνεργασία του Καπαντζί 
µε τον Γιαχιέλ ενδυνάµωσε την θέση του πρώτου στην αναδυόµενη, αλλά κυριαρχούµενη από 
Εβραίους, αστική τάξη της Θεσσαλονίκης ισχύει, αλλά δεν αποτελούσε τον κύριο στόχο της 
σύµπραξης. Ως πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου ο Καπαντζί αποτελούσε ήδη ένα από τα 
πλέον σηµαίνοντα µέλη του ανώτερου στρώµατος των εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Kaya, “Sabbatians 
in Salonica”, σ. 4. 
179 Στη νέα εταιρεία συµµετείχαν µε κεφάλαια 20.000 λιρών Τουρκίας οι Αχµέτ και Γιουσούφ 
Καπαντζί, Σαµί Τελτζή, Οσµάν Ντερβίς, Μπ. Μπενσουσσάν, Γ. Γιαχέλ και Σαούλ Αµάρ. Κολώνας, 
Απαρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, σ. 34. 
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διαχρονική αρχή της οργάνωσης των κοινωνικών τους σχέσεων ήδη από τη σύστασή 
τους κατά τον ύστερο δέκατο έβδοµο αιώνα180. 

Πρόσφατα ωστόσο, ο Marc Baer προσέγγισε τους Ντονµέ ως την κατεξοχήν 
κοσµοπολίτικη εθνοθρησκευτική οµάδα στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη. Ο Baer 
ορίζει τον κοσµοπολιτισµό ως τον «ενσυνείδητο συνδυασµό διαφορετικών στοιχείων, 
τοπικών και διεθνών, και την ανάπλασή τους κατά τρόπο ώστε να αποκτούν νόηµα 
τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές πλαίσιο»181. Υποστηρίζει δηλαδή ότι οι Ντονµέ 
υιοθέτησαν σειρά δυτικών στοιχείων και συγκρότησαν εκτεταµένα διεθνή εµπορικά 
δίκτυα, αλλά παράλληλα διατήρησαν αναλλοίωτες τις ιδιαίτερες ηθικές και 
θρησκευτικές αξίες που τους διέκριναν ως οµάδα. Αυτή η διπλή στρατηγική µας 
επιτρέπει, κατά τον Baer, να τους θεωρήσουµε «κοσµοπολίτες». 

Η προσέγγιση του Baer εκλογικεύει το σχήµα της αποµόνωσης και 
αναδιατυπώνει µε σύγχρονους όρους µια σειρά από χαρακτηριστικά των Ντονµέ που 
είχαν ήδη επισηµάνει ορισµένοι σύγχρονοι µελετητές τους182. Ταυτόχρονα όµως 
αγνοεί ότι η εσωστρέφεια δεν χαρακτηρίζει πλήρως αρκετές πρακτικές τους –από τις 
επιχειρηµατικές στρατηγικές µέχρι την ανατροφή των παιδιών183. Επιπλέον, ο 
ιδιαίτερος «κοσµοπολιτισµός» που διακρίνει ο Baer, αφενός δεν χαρακτηρίζει όλους 
τους Ντονµέ στον ίδιο βαθµό184, αφετέρου απαντάται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό σε όλες τις εθνοθρησκευτικές οµάδες της πόλης, κυρίως δε στους Εβραίους. Ο 
Baer εξετάζει τους Ντονµέ της Θεσσαλονίκης εκτός του πλαισίου της δυτικότροπης, 
πολυεθνοτικής κοινωνίας στην οποία αυτοί εντάσσονταν οργανικά. Κατά συνέπεια, η 
απουσία µιας συγκριτικής και συσχετικής οπτικής δεν του επιτρέπει να διερωτηθεί τι 
ακριβώς καθιστούσε ιδιαίτερες τις ηθικές τους αξίες σε σχέση µε εκείνες των αστικών 
στρωµάτων άλλων εθνοτικών οµάδων. O Baer δεν φαίνεται να αντιλαµβάνεται ότι η 
υιοθέτηση δυτικών, νεωτερικών στοιχείων και η παράλληλη εµµονή στην 
«παράδοση» συνιστούν αλληλοσυνδεόµενες και ευρύτατα παρατηρούµενες ιστορικές 
διαδικασίες που δεν χαρακτηρίζουν µόνο τον ιδιότυπο «κοσµοπολιτισµό» των 
Ντονµέ. Η έµφαση στις αξίες της εθνοθρησκευτικής οµάδας και η πρόνοια για τη 
συστηµατοποίησή τους, την αποκάθαρσή τους από «ξένα» στοιχεία και την 
αναπαραγωγή τους αποτέλεσε ένα ακόµη παρακολούθηµα της εισόδου των 
εθνοτήτων της ύστερης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στη νεωτερικότητα185. Για το 
                                                 
180 Kaya, “Sabbatians in Salonica”, σσ. 1-2. Για ένα παράδειγµα εφαρµογής του σχήµατος της 
αποµόνωσης, βλέπε Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων». 
181 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 6. 
182 Ο Νεχαµά επισήµαινε τόσο την εσωστρέφεια των Ντονµέ όσο και το γεγονός ότι αποτελούσαν «το 
πλέον χειραφετηµένο πνεύµα…άνθρωποι χωρίς προκαταλήψεις». Παρατίθεται στο Georgeon, «Η 
‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 130. 
183 Ντονµέ αστικές οικογένειες προσλάµβαναν συχνά τροφούς που προέρχονταν όχι µόνο από την 
ευρύτερη µουσουλµανική οµάδα (Καυκάσιες, Αλβανίδες και Τουρκάλες), αλλά και από άλλες 
εθνοθρησκευτικές κοινότητες, όπως την ελληνορθόδοξη. Η σχέση που αναπτύσσονταν ανάµεσα στις 
τροφούς και στην οικογένεια ήταν ιδιαίτερα στενή µε τα παιδιά να συνδέονται ως «οµογάλακτα» για 
όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Ahmed Emin Yalman, Turkey in my time (Νόρµαν, 1956), σ. 10. 
184 Αν και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, ο θείος του Ahmed Emin Yalman ήταν ένας συνεπέστατος 
µουσουλµάνος, «εξαιρετικά συντηρητικός» και ταυτόχρονα έντονα καχύποπτος απέναντι στις δυτικές 
αισθητικές και τεχνολογικές καινοτοµίες –από τη χρήση της γραβάτας και τα µουσικά και θεατρικά 
θεάµατα µέχρι τη φωτογραφία. Αντίθετα, ο µικρότερος αδελφός του και πατέρας του Yalman ήταν 
ενθουσιώδης θιασώτης κάθε δυτικής καινοτοµίας και πληµµελέστατος στην άσκηση των 
θρησκευτικών του καθηκόντων «προσευχόµενος µια ή δύο φορές τον χρόνο στις µεγάλες γιορτές και 
αυτό για λόγους κοινωνικού καθήκοντος». Στο ίδιο, σσ. 11-13. 
185 Για µια ανάλυση του τρόπου που «εκδυτικισµός» και «αντιδυτικισµός» παράχθηκαν ταυτόχρονα 
και αλληλονοηµατοδοτήθηκαν στο εσωτερικό των ελληνορθόδοξων µεσοαστικών της 
Κωνσταντινούπολης, βλέπε Haris Exertzoglou, “Metaphors of change: tradition and the East/West 
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λόγο αυτό άλλωστε η εκπαίδευση αναδείχθηκε στο πιο κρίσιµο ίσως πεδίο της 
ιστορικής αυτής διαδικασίας. 

Παρά τις έγκυρες πραγµατολογικές τους επισηµάνσεις, τα ερµηνευτικά σχήµατα 
της «αποµόνωσης» και του «κοσµοπολιτισµού» δεν αρκούν εποµένως για την 
κατανόηση των στοιχείων που συνέχουν συµβολικά το ανώτερο στρώµα των ντονµέ 
εµπόρων. Στις αρχές του εικοστού αιώνα τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται σε τρεις 
κυρίως τοµείς της κοινωνικής τους δράσης. Ο πρώτος περιλαµβάνει τις πρακτικές 
που διακρίνουν τους Ντονµέ από τους υπόλοιπους Μουσουλµάνους, ο δεύτερος την 
εκπαίδευση και ο τρίτος τη σχέση τους µε τους τοπικούς κρατικούς θεσµούς. 

Η συνοχή του ανώτερου στρώµατος των ντονµέ εµπόρων στηριζόταν καταρχήν 
σε µια σειρά από παραδεδεγµένες πρακτικές πάνω στις οποίες θεµελιωνόταν άλλωστε 
και η ευρύτερη συγκρότησή τους ως κοινωνικής οµάδας. Οι πρακτικές αυτές 
διαχώριζαν τους Ντονµέ από τους Μουσουλµάνους παρά τη δηµόσια οµολογία σε 
µια κοινή ισλαµική πίστη. Εκτείνονταν δε πέρα από το πεδίο της ιδιωτικής λατρείας 
και επηρέαζαν το σύνολο της κοινωνικής τους οργάνωσης. Η ιδιαίτερη 
θρησκευτικότητά τους, στο σηµείο συνάντησης του ιουδαϊκού και του ισλαµικού 
µυστικισµού186, εκδηλωνόταν µόνο ιδιωτικά, αλλά ταυτόχρονα επέβαλε την αυστηρή 
τήρηση της ενδογαµίας, την ταφή των νεκρών σε χωριστό νεκροταφείο και την 
αποφυγή των σχέσεων µε τους Εβραίους187. Επιπρόσθετα, οι Ντονµέ κατοικούσαν σε 
χωριστές συνοικίες, στα όρια µεταξύ των µουσουλµανικών και των εβραϊκών 
γειτονιών188, ενώ φαίνεται ότι Μουσουλµάνοι και Εβραίοι τους αντιµετώπιζαν µε 
δυσπιστία ή και εχθρότητα ως ατελείς Μουσουλµάνους οι µεν και ως αποστάτες οι 
δε189. Οι πρακτικές αυτές κατέστησαν τους Ντονµέ µια ουσιαστικά διακριτή 
κοινότητα και συνέβαλαν στη συνοχή του ανώτερου εµπορικού τους στρώµατος. Από 
την άποψη αυτή καθοριστική υπήρξε κυρίως η τήρηση της ενδογαµίας καθώς ρύθµιζε 
την είσοδο στο στρώµα αυτό και επέτρεπε τον έλεγχο της σύνθεσής του και τον 
περιορισµό του σε ένα µικρό αριθµό εκτεταµένων οικογενειών, όπως οι Καπαντζί και 
οι Καρακάς. Ωστόσο, όσο και αν διατηρούσε ευκρινή τα όριά του, η ενδογαµία δεν 
απέτρεπε τις ρήξεις εντός του στρώµατος αυτού. Αντιθέτως, µπορούσε ακόµη να τις 
ενισχύσει καθώς δεν ενθάρρυνε τη σφυρηλάτηση δια-οικογενειακών συγγενικών 
δεσµών. Στις αρχές του εικοστού αιώνα ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των 
Καπαντζί και των Καρακάς για την εξασφάλιση άδειας σύστασης εργοστασίου 
κατασκευής φεσιών ενδεχοµένως να οφειλόταν και σε αυτή την έλλειψη 
αλληλεγγύης190. 

Το δεύτερο πεδίο παραγωγής συνεκτικών δεσµών µεταξύ των ανώτερων ντονµέ 
εµπόρων ήταν η εκπαίδευση. Όπως και στην περίπτωση των Μουσουλµάνων, η 
απουσία συλλογικής οργάνωσης µεταξύ των Ντονµέ ήταν εµφανής. Σε αντίθεση 
όµως µε εκείνους, η σύσταση των δύο σύγχρονων ιδιωτικών σχολών «Τερρεκί» και 

                                                                                                                                            
discourse in the late Ottoman Empire”, στο Caglar Keyder & Anna Frangoudaki (επιµ.), Ways to 
modernity in Greece and Turkey. Encounters with Europe, 1850-1950 (Λονδίνο, 2007), σσ. 43-59. 
186 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 6. 
187 Baer, Marc, “The Double Bind of Race and Religion”, σ. 682. Είναι ωστόσο πιθανό, όπως φάνηκε 
και από τα παραπάνω παραδείγµατα επιχειρηµατικών συνεργασιών, ότι η τήρηση της εντολής του 
Σαµπετάι Τσβι για αποφυγή σχέσεων µε τους Εβραίους δεν τηρείτο πλέον απόλυτα στο γύρισµα του 
αιώνα. 
188 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 6. 
189 Georgeon, «Η ‘Σελανίκ’ των µουσουλµάνων», σ. 127. 
190 Kaya, “Sabbatians in Salonica”. 
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«Φεϊζιέ» υπήρξε καθοριστική. Οι δύο σχολές αποτέλεσαν τον πυρήνα γύρω από τον 
οποίο οι ντονµέ έµποροι συγκρότησαν τη διακριτή αστικότητά τους. 

Έµποροι από τις µεγάλες ντονµέ οικογένειες συµµετείχαν ενεργά στις επιτροπές 
σύστασης και λειτουργίας των δύο σχολείων. Το 1879, η επιτροπή ίδρυσης του 
σχολείου «Τερρεκί» (Πρόοδος, Ανανέωση) αποτελούνταν από δεκαέξι µέλη της 
ευρύτερης οικογένειας Καπαντζί µεταξύ των οποίων περιώνυµοι έµποροι. Κατά τις 
επόµενες δεκαετίες επιχειρηµατίες όπως ο Αχµέτ Καπαντζί και ο καπνέµπορος 
Χασάν Ακίφ στελέχωσαν το διοικητικό συµβούλιο της σχολής191. Αντίστοιχα, µέλη 
της οικογένειας των Καρακάς ίδρυσαν τη σχολή «Φεϊζιέ» (Αριστεία) το 1883 και 
έµποροι µε κύρος όπως ο Ισµαΐλ Ιπεκτσή, ο Μουσταφά Σεζάρ και ο Μεχµέτ Καρακάς 
συµµετείχαν στο πρώτο διοικητικό της συµβούλιο192. Ταυτόχρονα, τα δύο σχολεία 
όχι µόνο αποτέλεσαν το κυριότερο πεδίο έκφρασης της αγαθοεργούς δράσης των 
ντονµέ εµπόρων της Θεσσαλονίκης193, αλλά και τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των δύο 
µεγάλων οικογενειών. Το 1907, ο Μεχµέτ Καπαντζί πρόσφερε στη διευθυνόµενη από 
µέλη της οικογένειας Καρακάς σχολή Φεϊζιέ το ποσό των 3.000 τουρκικών λιρών για 
την κάλυψη των εξόδων φοίτησης 80 απόρων µαθητών, 40 αγοριών και 40 
κοριτσιών194. Η κοινωνική δράση που αναπτύχθηκε γύρω από τις σχολές δεν 
περιοριζόταν στη φιλανθρωπία. Τόσο η Τερρεκί όσο και η Φεϊζιέ αποτέλεσαν τους 
κατεξοχήν χώρους εκδίπλωσης µιας πολυσχιδούς αστικής κοινωνικότητας που 
αφορούσε και στα δύο φύλα. Το 1907 µόνο, τα δύο σχολεία συντηρούσαν ένα πυκνό 
πλέγµα αστικών δραστηριοτήτων που περιλάµβανε τη λειτουργία συλλόγου 
αποφοίτων της σχολής θηλέων της Τερρεκί, τη διοργάνωση εκδροµής στην παραλία 
Λιτοχώρου από το διοικητικό συµβούλιο της Φεϊζιέ και βέβαια τις δηµόσιες τελετές 
των ετήσιων εξετάσεων, της απονοµής βραβείων και του εορτασµού της επετείου 
ιδρύσεων των σχολών195. Οι κοινωνικές δραστηριότητες αυτού του τύπου συνείχαν 
τους ντονµέ εµπόρους σε δύο επίπεδα. Αφένος δοµούσαν µια κοινή, δηµόσια 
αστικότητα για τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα και αφετέρου αναπαρήγαν και 
επανανοηµατοδοτούσαν µέσα από νεωτερικές πρακτικές την ταυτότητά τους ως 
διακριτής εθνοθρησκευτικής οµάδας κατά τα πρότυπα των άλλων κοινοτήτων της 
πόλης. 

Το τρίτο πεδίο το οποίο συνείχε συµβολικά τους ντονµέ εµπόρους ήταν η 
κρατική εξουσία. Στο γύρισµα του αιώνα η στενή σχέση που είχαν αναπτύξει οι 
Ντονµέ µε το οθωµανικό κράτος τους διαχώριζε από τις µη µουσουλµανικές οµάδες 
της πόλης. Ακόµη και µετά τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, Ελληνορθόδοξοι, 
Αρµένιοι και Εβραίοι δεν είχαν συνήθως πρόσβαση στα ανώτερα κλιµάκια της 
οθωµανικής δηµόσιας διοίκησης λόγω διαφορετικού θρησκεύµατος. Αντίθετα, µε 
δεδοµένο ότι το οθωµανικό κράτος δεν έκανε διάκριση µεταξύ των Μουσουλµάνων, 
οι οθωµανικές αρχές δεν παρακώλυαν την ανάρρηση των Ντονµέ στα αξιώµατα του 
δηµάρχου, του κυβερνήτη και του στρατηγού. Μάλιστα, σε σύγκριση µε τους 
Μουσουλµάνους είχαν καταφέρει να υπεραντιπροσωπεύονται στις υψηλότερες θέσεις 
της οθωµανικής γραφειοκρατίας. Η πληθωρική παρουσία τους οφειλόταν στο 
υψηλότερο πολιτισµικό τους κεφάλαιο αλλά πιθανότατα και στη δηµογραφική 

                                                 
191 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 10. 
192 Στο ίδιο, σ. 11. 
193 To 1907 η Εµινέ Χανούµ, χήρα του «εύπορου εµπόρου» Οσµάν Τελτζί Εφέντη, συνεισέφερε ένα 
σηµαντικό ποσό για την ανέγερση παραρτήµατος της σχολής Τερρεκί. Journal de Salonique 
04.03.1907. 
194 Journal de Salonique 22.08.1907. 
195 Journal de Salonique 04.03.1907, 07.07.1907, 27.06.1907, 26.09.1907, 07.10.1907, 16.12.1907. 
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ολιγαριθµία τους. Αυτή τους ωθούσε στο να καλλιεργούν τις στενές σχέσεις µε το 
κράτος ακόµη περισσότερο από τους Μουσουλµάνους για λόγους ασφάλειας. 
Ταυτόχρονα όµως, το επιπρόσθετο αυτό συµβολικό κεφάλαιο που αποκτούσαν, τους 
έκανε να «φαίνονται» και αριθµητικά περισσότεροι ενώ καθόριζε και τη 
στερεοτυπική δηµόσια πρόσληψή τους ως µιας ταξικά ανώτερης κοινωνικής 
οµάδας196. 

Για τους ντονµέ εµπόρους της Θεσσαλονίκης, η πρόσδεση στο κράτος 
αποτέλεσε προνοµιακό µηχανισµό άντλησης δύναµης και σηµαντικό στοιχείο της 
ταυτότητάς τους. Επιτυχηµένοι έµποροι αποτελούσαν µέλη του δηµοτικού 
συµβουλίου φτάνοντας µέχρι και στο αξίωµα του δηµάρχου µε κορυφαίο παράδειγµα 
τον Χάµντι Μπέη, τον αναµορφωτή δήµαρχο της πόλης197. Στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο καταλάµβαναν συνήθως όλες τις θέσεις του διοικητικού συµβουλίου 
που αναλογούσαν στους Μουσουλµάνους, ενώ η προεδρία αποτελούσε περίπου 
οικογενειακή υπόθεση µε τον Μεχµέτ Καπαντζί, τον πρώτο και περίπου ισόβιο 
πρόεδρό του, να εναλλάσσεται µε τον νεότερο αδερφό του Αχµέτ Καπαντζί198. Η 
βαρύνουσα συµµετοχή των ντονµέ εµπόρων στους ηµικρατικούς αυτούς θεσµούς199 
έρχεται σε αντίθεση µε τη µικρή παρουσία τους στο δηµόσιο χώρο της πόλης και σε 
πρωτοβουλίες µιας πρώιµης «κοινωνίας των πολιτών»200. Και υποδεικνύει ότι σε 
αντίθεση µε τους Εβραίους, η παρέµβαση στον αστικό χώρο και στην οργάνωση της 
αγοράς πραγµατοποιούνταν κυρίως µέσα από το κράτος και όχι τη σωµατειακή 
συλλογική δράση201. Άλλωστε, για τους ντονµέ εµπόρους η ταύτιση µε την κρατική 
εξουσία αποτελούσε σταθερή επιδίωξη που δεν εξαντλείτο στην ατοµική συµµετοχή 
σε ήδη υπάρχοντες κρατικούς και ηµικρατικούς θεσµούς. Τα σχολεία, δείκτης 
αυτονοµίας και αυτοδιοίκησης για τις υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές κοινότητες, 
αποτέλεσαν αντιθέτως για τους Ντονµέ το µέσο της ταύτισής τους µε το οθωµανικό 
κράτος. Οι στολές των µαθητών της σχολής Τερρεκί ήταν παρόµοιες µε αυτές των 
υπόλοιπων κρατικών σχολείων, ενώ το διδακτικό προσωπικό της σχολής Φεϊζιέ 
περιλάµβανε πολυάριθµους αποφοίτους των οθωµανικών ανώτερων σχολών. Κυρίως 
όµως, το διοικητικό συµβούλιο της σχολής είχε εξετάσει σοβαρά το ζήτηµα 
µετατροπής της σε «Οθωµανική Εµπορική Σχολή»202. Τη στιγµή εποµένως που οι 
υπόλοιπες εθνοθρησκευτικές οµάδες προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισχύ τους 
περιορίζοντας στο ελάχιστο τις παρεµβάσεις των οθωµανικών αρχών στους 
                                                 
196 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 5. 
197 Για τον Χάµντι Μπέη, βλέπε Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme”, σ. 152. Όλα 
τα σηµαίνοντα µέλη της οικογένειας Καπαντζί διετέλεσαν µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. Στα 1906 
ο Μεχµέτ Καπαντζί, στα 1908 ο Ναµίκ Καπαντζί, ενώ ο Αχµέτ Καπαντζί υπήρξε για ένα διάστηµα και 
δήµαρχος. Cooperman, “Turco-Jewish relations in the Ottoman city of Salonica”, σ. 214. Μέγας, Η 
Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, σ 63. Κολώνας, Η εκτός των τειχών επέκταση της 
Θεσσαλονίκης, σ. 157. 
198 Ο Μεχµέτ Καπαντζί αναφέρεται ως πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου ήδη από το 1889: 
Blunt (Salonica) to White (Constantinople), Foreign Office (στο εξής FO) 195/1654, (14.05.1889). Ο 
Αχµέτ Καπαντζί ήταν πρόεδρος του Επιµελητηρίου το 1907, ενώ ο Μεχµέτ Καπαντζί φαίνεται ότι 
επανήλθε το 1908. Journal de Salonique 13.06.1907 και 13.04.1908. 
199 Για τον έλεγχο που ασκούσαν οι κρατικές αρχές στους θεσµούς των Εµπορικών Επιµελητηρίων και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη βαρύνουσα γνώµη των αρχών του βιλαετιού στην επιλογή των 
µελών της διοίκησής τους, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 124-125. 
200 Με την εξαίρεση του Μεχµέτ Καπαντζί, ονόµατα ντονµέ εµπόρων δεν εµφανίζονται στους 
διάφορους καταλόγους συνεισφορών επιφανών θεσσαλονικέων για θύµατα φυσικών καταστροφών. 
Βλέπε ενδεικτικά Journal de Salonique 15.04.1907 και 16.05.1907. 
201 Για τη σχέση των Εβραίων µε το δηµόσιο χώρο της πόλης, βλέπε το επόµενο υποκεφάλαιο. 
202 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σ. 11, 13. 
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κοινοτικούς θεσµούς, οι ντονµέ έµποροι επιχειρούσαν αντίθετα να ενισχύσουν τη 
θέση τους µέσα από τη µετατροπή τους σε συγκροτητικό πυλώνα της οθωµανικής 
εξουσίας. 

Οι προνεωτερικές πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί και η στενή σχέση µε το 
οθωµανικό κράτος συνιστούν τα τρία πεδία στα οποία διαµορφώνονταν οι δεσµοί που 
συνείχαν το ανώτερο στρώµα των ντονµέ εµπόρων και το διαχώριζαν από τους 
εµπόρους των άλλων εθνοθρησκευτικών οµάδων. Κεντρική οργανωτική αρχή και των 
τριών αυτών πεδίων είναι η θρησκεία, είτε ως σύνολο ιδιαίτερων πρακτικών που 
οργανώνουν τα βασικά στάδια της ζωής ενός νέου άντρα, είτε ως ηθικές αξίες που 
ενσταλάζει η διδασκαλία, ή και ως οµολογία που ρυθµίζει τις σχέσεις µε τις αρχές. Η 
θρησκεία αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς για την ταυτόχρονη αυτοθεώρηση 
των ντονµέ εµπόρων κατά πρώτον ως µελών µιας κοινότητας, κατά δεύτερον ως 
κατόχων µιας αστικής ταυτότητας και κατά τρίτον ως πολιτών ενός κράτους. Η 
θρησκευτικότητά τους µπορεί να ποικίλλει κατά περίπτωση. Όµως είναι η θρησκεία 
που στις πολλαπλές, µεταβαλλόµενες εκφάνσεις της, τόσο «ιδιωτικά» όσο και 
«δηµόσια», τόσο ως προνεωτερική πρακτική όσο και ως νεωτερική αξία, 
διαµεσολαβεί και εν τέλει καθορίζει το σύνολο των συµβολικών δεσµών που 
συνάπτουν µεταξύ τους οι ντονµέ έµποροι προσδίδοντάς τους µε αυτούς τους 
πολλαπλούς τρόπους συνοχή. Αν εποµένως η πολιτισµική συνάφεια µεταξύ των 
ελληνορθόδοξων εµπόρων οικοδοµείται στη βάση µιας «ελληνοµακεδονικής» 
τοπικότητας και των Εβραίων, όπως θα δειχθεί, µιας πολυπρισµατικής εβραϊκότητας, 
οι ντονµέ έµποροι δοµούν µε τη σειρά τους τη συλλογικότητά τους µε αναφορά σε 
µια πολυλειτουργική µουσουλµανικότητα. 

 
Μουσουλµάνοι και ντονµέ έµποροι: οι εφήµερες ταυτίσεις µιας µουσουλµανικής 
οθωµανικότητας 
Οι µουσουλµάνοι και οι ντονµέ έµποροι της Θεσσαλονίκης αποτελούν δύο διακριτές 
οµάδες. Τις διαχωρίζει κυρίως µια σειρά από λατρευτικές διαφορές, οι οποίες και 
προσδίδουν στους Ντονµέ µια ιδιαίτερη ταυτότητα. Οι διαφορές αυτές 
αποτυπώνονται στο χώρο και καθορίζουν την ξεχωριστή µορφή που παίρνει η 
οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και της επιχειρηµατικής δράσης της κάθε 
οµάδας. Ταυτόχρονα, οι δύο οµάδες, όπως άλλωστε και οι εξωτερικοί παρατηρητές, 
έχουν συνείδηση των διαφορών αυτών, οι οποίες µπορεί να φτάσουν µέχρι την 
καχυποψία και την περιχαράκωση. 

Στην περίπτωση εποµένως των µουσουλµάνων και των ντονµέ εµπόρων η 
δηµόσια κατάφαση στην ισλαµική θρησκεία δεν τους συνείχε πρωτογενώς. Ωστόσο, 
κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο η ισλαµική θρησκεία αναγορεύθηκε σε κρίσιµο 
στοιχείο πολιτικής νοµιµοποίησης και σε συγκροτητικό στοιχείο µιας οθωµανικής 
ταυτότητας προσδίδοντας περιεχόµενο σε µια σειρά θεσµών του νεωτερικού 
κράτους203. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτικοποίηση της θρησκείας και η ανάγκη 
προώθησής της µέσα από νεωτερικούς εκπαιδευτικούς θεσµούς συνέβαλαν 
καθοριστικά στη διαµόρφωση ενός κοινού πεδίου συνεύρεσης µουσουλµάνων και 
ντονµέ εµπόρων. Κατά τον πολύ συγκεκριµένο αυτό τρόπο, µια 

                                                 
203 Βλέπε Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimisation of Power in 
the Ottoman Empire, 1876-1909 (Λονδίνο, 1998)· και Kemal H. Karpat, The politicization of Islam: 
reconstructing identity, state, faith, and community in the late Ottoman state (Οξφόρδη, 2002). Για τον 
τρόπο µε τον οποίο η µαζική εκπαίδευση αποτέλεσε φορέα προώθησης ισλαµικών αξιών, βλέπε 
Benjamin Fortna, Imperial classroom: Islam, the state, and education in the late Ottoman Empire (Νέα 
Υόρκη, 2002). 
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επαναπροσδιορισµένη «µουσουλµανικότητα» αποτέλεσε εποµένως τον συνεκτικό 
συµβολικό τους δεσµό. 

Οι σχολές Τερρεκί και Φεϊζιέ αποτέλεσαν το κύριο πεδίο εκδίπλωσης αυτής της 
διαδικασίας καθώς συνιστούσαν τον βασικό χώρο όσµωσης των µελλοντικών 
µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων. Προσέλκυαν τόσο ντονµέ όσο και 
µουσουλµάνους µαθητές, έστω και αν τα διοικητικά τους συµβούλια απάρτιζαν 
ντονµέ έµποροι. Το υψηλότατο επίπεδο των σπουδών και ο προσανατολισµός τους 
προς το εµπόριο καθιστούσαν τις δύο σχολές ιδιαίτερα θελκτικές για το ανώτερο 
στρώµα των µουσουλµάνων εµπόρων. Μεταξύ των αποφοίτων της Τερρεκί 
συγκαταλέγονταν, σύµφωνα µε σύγχρονες µαρτυρίες, οι πιο σηµαντικοί «οθωµανοί 
έµποροι»204, ενώ ο πατέρας του νεαρού Μουσταφά Κεµάλ δεν πρέπει να ήταν ο 
µόνος Μουσουλµάνος που αποφάσισε να στείλει το γιο του σε σχολείο των 
Ντονµέ205. Αντίθετα, αισθητά µικρότερη ήταν η παρουσία µουσουλµάνων µαθητών 
στα ονοµαστά ξένα σχολεία, όπως αντίστροφα εξαιρετικά µικρή ήταν η παρουσία 
αλλόδοξων και στις δύο σχολές206. Η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού προωθούσε 
εποµένως κυρίως το συγχρωτισµό µεταξύ των νεαρών Ντονµέ και Μουσουλµάνων. 

Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα σπουδών, µε την έµφαση που έδινε στην 
καλλιέργεια των ισλαµικών ηθικών αξιών, προσέδιδε σε αυτόν τον συγχρωτισµό ένα 
ιδιαίτερο περιεχόµενο. Οι δύο σχολές σφυρηλατούσαν δεσµούς συνοχής µεταξύ των 
µουσουλµάνων και ντονµέ µαθητών όχι µόνο µέσα από την προώθηση της 
κοινωνικοποίησής τους, αλλά και µέσα από τη µέριµνα για την παραγωγή ενός 
κοινού τύπου µουσουλµάνου εµπόρου όπου η δυτική γνώση συνδυαζόταν µε την 
ενοφθάλµιση των ιδιαίτερων ισλαµικών ηθικών αξιών. Η διδασκαλία ήταν σαφώς 
προσανατολισµένη στην παραγωγή άριστα καταρτισµένων εµπόρων µέσα από την 
υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών µεθόδων. Το πρόγραµµα µαθηµάτων της σχολής 
Τερρεκί έδινε έµφαση στο εµπόριο, τη λογιστική, και τα γαλλικά, ενώ στη Φεϊζιέ 
διδάσκονταν επίσης η πολιτική οικονοµία, το εµπορικό δίκαιο, τα οικονοµικά και η 
οικονοµική γεωγραφία207. Ταυτόχρονα όµως, ανάλογα συστηµατική ήταν και η 
διδασκαλία των τριών σηµαντικότερων ισλαµικών γλωσσών, όπως και της ισλαµικής 
και οθωµανικής ιστορίας, ενώ η κατήχηση περιλαµβανόταν επίσης στο πρόγραµµα208. 
Κατά συνέπεια, η θρησκεία και η ηθική αποτελούσαν τον έτερο πόλο της 
διδασκαλίας συνιστώντας καταστατικό στοιχείο της συγκρότησης µιας κοινής 
ταυτότητας µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων. Οι δύο σχολές συνέβαλαν εποµένως 
στη σύγκλιση των ανώτερων µουσουλµανικών και ντονµέ επιχειρηµατικών 
στρωµάτων όχι µόνο επειδή µεταξύ των αποφοίτων τους συµπεριλαµβάνονταν 
ορισµένοι από τους πιο επιτυχηµένους µουσουλµάνους και ντονµέ επιχειρηµατίες209, 
αλλά και επειδή προσέδωσαν σε αυτούς µια κοινή φυσιογνωµία. Άλλωστε, ο 
κεντρικός ρόλος των δύο σχολείων στη διαµόρφωση της ταυτότητας και των νεαρών 
µουσουλµάνων εµπόρων είχε αναγνωριστεί και από τις ίδιες τις οθωµανικές αρχές. 

                                                 
204 Όπως ανέφερε η εφηµερίδα Mutalla της 14.07.1897. Παρατίθεται στο Baer, “Cosmopolitanism and 
Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman Salonica”, σ. 13. 
205 Αναφέρεται στο ίδιο, σ. 9. 
206 Στην Γερµανική Σχολή ο αριθµός των «τούρκων» µαθητών κατά τα έτη 1904-1907 κυµαινόταν 
γύρω στο 10%. Στην Τερρεκί από τους 21 οικότροφους οι τέσσερις ήταν «Έλληνες», ενώ στο 
εµπορικό τµήµα της Φεϊζιέ από τους οκτώ φοιτώντες µόνον ο ένας. Κοντογιάννης, «Σχολεία 
αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 160-161, 163. 
207 Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century Ottoman 
Salonica”, σσ. 11-13. 
208 Στο ίδιο, σσ. 11-12. 
209 Για τους επαγγελµατικούς προσανατολισµούς των αποφοίτων των δύο σχολών, βλέπε στο ίδιο, σσ. 
11, 13. 
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Το 1904, ο Γενικός Επιθεωρητής των ευρωπαϊκών επαρχιών της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας υπέδειξε να στηρίξει το κράτος την ίδρυση ανώτερου τµήµατος 
εµπορικών σπουδών µε δύο τάξεις και στις δύο σχολές, ώστε να µην χρειάζεται οι 
µελλοντικοί µουσουλµάνοι έµποροι να καταφεύγουν για σπουδές σε ξένες εµπορικές 
σχολές, στο εξωτερικό ή στη Θεσσαλονίκη, όπου και ελλόχευε ο κίνδυνος 
«διαφθοράς» των µουσουλµανικών τους ηθών210. Η επιχειρηµατολογία των 
οθωµανικών αρχών φανερώνει ότι στην περίπτωση των µουσουλµάνων και των 
ντονµέ εµπόρων, η διαµόρφωση µιας κοινής µουσουλµανικής ταυτότητας 
αποτελούσε ουσιαστικά παράγωγο της ευρύτερης διαδικασίας κατασκευής 
νεωτερικών πολιτικών ταυτοτήτων στην ύστερη οθωµανική αυτοκρατορία. 

Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ο βαθµός συνοχής που εξασφάλιζε αυτή η 
αναδιατυπωµένη µουσουλµανικότητα καθώς και η αντοχή της στο χρόνο. Στο 
επίπεδο που βρίσκεται σήµερα η έρευνα δεν γνωρίζουµε αν στήριξε εµπορικές 
συνεργασίες, αν ο συγχρωτισµός Μουσουλµάνων και Ντονµέ επεκτάθηκε και σε 
άλλους χώρους αστικής κοινωνικότητας ή αν εκφράστηκε και σε άλλα πεδία 
επικοινωνίας, όπως ίσως ο τύπος. Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για µια διαδικασία 
που πιθανότατα έµεινε µετέωρη. Το 1908 η επανάσταση των Νεότουρκων άλλαξε 
άρδην όλα τα δεδοµένα. Η µουσουλµανικότητα προσδιορίστηκε εκ νέου και οι 
σχέσεις µεταξύ Μουσουλµάνων και Ντονµέ εισήλθαν και πάλι σε µια νέα φάση. 

 
Υποκεφάλαιο 3 

Οι εβραίοι έµποροι της Θεσσαλονίκης 
Τα πεδία άρθρωσης µιας πολυπρισµατικής εβραϊκότητας 

 
Στις αρχές του εικοστού αιώνα ένα πυκνό πλέγµα δραστηριοτήτων συνείχε τους 
εβραίους εµπόρους και βιοµήχανους της Θεσσαλονίκης. Όπως θα αναλυθεί στο 
υποκεφάλαιο αυτό, οι κοινοτικοί θεσµοί, ο τοπικός µηχανισµός της Αλιάνς211, οι 
πολυάριθµοι σύλλογοι, αλλά και η ατοµική προσφορά αποτέλεσαν τους κύριους 
διαύλους εκδήλωσης της κοινωνικής τους δράσης και τα κύρια πεδία σφυρηλάτησης 
δεσµών συνοχής µε συγκεκριµένα έµφυλα και ταξικά χαρακτηριστικά. Οι 
πολύµορφες και πολύσηµες δραστηριότητές τους συνετέλεσαν ταυτόχρονα στο 
µετασχηµατισµό της εβραϊκής τους ταυτότητας και στον εµπλουτισµό των σηµείων 
αναφοράς της. Η «κοινότητα», η «Αλιάνς», η «Θεσσαλονίκη» και (για τους ιταλούς 
εβραίους επιχειρηµατίες) η «Ιταλία» συναπάρτιζαν πλέον τους κύριους 
σηµασιολογικούς άξονες συγκρότησής της και προσδιόριζαν το πολύτροπο 
συµβολικό της περιεχόµενο. Τάξη και εθνότητα διαπλέκονταν διαµορφώνοντας µια 
εβραϊκότητα µε αστικά χαρακτηριστικά, αλλά και αντίστροφα, µια αστικότητα 

                                                 
210 Αναφέρεται στο ίδιο, σ. 16. 
211 Η Alliance Israélite Universelle (Παγκόσµια Ισραηλιτική Συµµαχία) ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1860. 
Προέκυψε ως αποτέλεσµα του αντίκτυπου που είχε στο δυτικοευρωπαϊκό εβραϊσµό η «Υπόθεση της 
∆αµασκού», η συκοφαντία του αίµατος, η σύλληψη και ο βασανισµός Εβραίων της ∆αµασκού το 
1840, όπως και µια σειρά από άλλες συκοφαντίες του αίµατος στη οθωµανική Ανατολική Μεσόγειο 
κατά την επόµενη εικοσαετία. Σκοπός της ήταν η ανόρθωση των Εβραίων της Ανατολής µέσα από την 
παροχή δυτικού τύπου παιδείας. Στη Θεσσαλονίκη, η Αλιάνς ίδρυσε το 1873 ένα από τα πρώτα της 
σχολεία αρρένων. Σύντοµα το δίκτυό της στην πόλη αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθµό ώστε µέχρι το 1910 
να λειτουργούν εννέα σχολεία όλων των βαθµίδων, µεταξύ των οποίων η σχολή αρρένων Μωύς 
Αλλατίνι (µε 1.000 µαθητές το 1912), έξι παρθεναγωγεία και τρεις επαγγελµατικές σχολές. Για τις 
συνθήκες σύστασης της Αλιάνς, βλέπε Aron Rodrigue, French Jews, Turkish Jews. The Alliance 
Israélite Universelle and the politics of Jewish schooling in Turkey, 1860-1925 (Μπλούµινγκτον, 
1990), σσ. 17-24. Για την πολυσχιδή εκπαιδευτική δράση της στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Μόλχο, Οι 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 147-180. 
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ιδιότυπα εβραϊκή. Η «κοινότητα» προσέδιδε στην εβραϊκότητα των επιχειρηµατιών 
έναν οικουµενικό και εβραϊκό χαρακτήρα, η «Αλιάνς» την προσέδενε σε µια 
δυτικότροπη αστικότητα, ενώ η «Ιταλία» τη συνέδεε µε την κοινωνική και πολιτική 
ισχύ. 

Ωστόσο, όπως θα φανεί παρακάτω, αυτή η πολυπρισµατική συλλογική 
ταυτότητα του ανώτερου στρώµατος των εβραίων επιχειρηµατιών της 
υστεροθωµανικής Θεσσαλονίκης δεν ήταν ούτε υβριδική ούτε και πληθυντική –παρά 
την ποικιλία των πολιτισµικών της αναφορών. Ο βαρύνοντας ρόλος των µιλλέτ ως 
πολιτισµικών αναπαραστάσεων και πολιτικών δοµών οδηγούσε (ιδίως µετά τις 
µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ) στην εννοιολόγηση και οργάνωση των κοινωνικών 
σχέσεων στην πόλη µε βάση τη διάκριση µεταξύ Εβραίων, Ελληνορθόδοξων και 
Μουσουλµάνων212. Στην περίπτωση µάλιστα των εβραίων επιχειρηµατιών, η 
πολυσηµία της κοινωνικής τους ταυτότητας όξυνε µάλλον παρά άµβλυνε την 
εθνοτική διαφορά µπολιάζοντάς την µε νέα περιεχόµενα. ∆ίπλα στη θρησκεία, η 
εκτεταµένη υιοθέτηση δυτικών γλωσσικών κωδίκων, όπως η γαλλοφωνία, καθώς και 
η οικειοποίηση του δηµόσιου χώρου της πόλης συνέβαλαν εξίσου στο διαχωρισµό 
των εβραίων επιχειρηµατιών από τις οµόλογες οµάδες των Χριστιανών και των 
Μουσουλµάνων. Ειδοµένα ως ένα σύνολο πολιτισµικών πρακτικών που επιτελούνταν 
κυρίως από Εβραίους, ο εξευρωπαϊσµός και η αστικότητα (urbanity) συνδέθηκαν 
οργανικά µε την εβραϊκότητα και για τον λόγο αυτό µετασχηµατίστηκαν τα ίδια σε 
βασικούς άξονες άρθρωσης του καθεστώτος της εθνοτικής διαφοράς που διείπε το 
ανώτερο αστικό στρώµα της υστεροθωµανικής Θεσσαλονίκης. Η ∆ύση και η πόλη 
ταυτίστηκαν εποµένως µε τους Εβραίους στον ίδιο ακριβώς βαθµό που οι Εβραίοι 
είχαν ταυτίσει τον εαυτό τους µε αυτές. 
 
Κοινοτικοί θεσµοί και εµπορική ταυτότητα 
Οι κοινοτικοί θεσµοί αποτέλεσαν έναν από τους πρωτεύοντες µηχανισµούς 
εξασφάλισης της συνοχής των εβραίων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης µε δύο 
κυρίως τρόπους. Αφενός, δίπλα στο ύψος του εισοδήµατος, η ενασχόληση µε το 
εµπόριο αποτελούσε τον δεύτερο πυλώνα οργάνωσης του συστήµατος της άµεσης 
κοινοτικής φορολόγησης. Και αφετέρου, τα όργανα διοίκησης της κοινότητας, όπως 
και οι επιτροπές διαχείρισης των πολυάριθµων ιδρυµάτων της, στελεχώνονταν 
κυρίως από ιταλούς και οθωµανούς επιχειρηµατίες. 

Σύµφωνα µε το σύστηµα των διοµολογήσεων, οι εβραίοι κάτοχοι ξένης 
υπηκοότητας απαλλάσσονταν από τη φορολογία που επέβαλε το οθωµανικό κράτος. 
Ωστόσο, το προνόµιο αυτό δεν τους έθετε και εκτός του κοινοτικού φορολογικού 
συστήµατος. Οι εβραίοι ξένοι υπήκοοι κατέβαλαν συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό 
τόσο για την αποπληρωµή του φόρου που απέδιδε η κοινότητα στο οθωµανικό 
κράτος όσο και για την ενίσχυση των κοινοτικών θεσµών πρόνοιας213. Χάρη στη 
ρύθµιση αυτή, η κοινοτική φορολογία ενσωµάτωνε τους ξένους Εβραίους, κυρίως δε 
τους οικονοµικά ισχυρούς ιταλούς εβραίους εµπόρους. Απέτρεπε τη θεσµική 
οριοθέτηση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης µε βάση το διαιρετικό κριτήριο της 
υπηκοότητας και συγκροτούσε το σύνολο των εύπορων Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
ως ένα ενιαίο φορολογικό υποκείµενο. 

                                                 
212 Stein, Sarah Abrevaya, “The permeable boundaries of Ottoman Jewry”, στο Joel S. Migdal (επιµ.), 
Boundaries and belongings. States and societies in the struggle to shape identities and local practices 
(Κέιµπριτζ, 2004), σσ. 49-70. Για την πολιτική διάσταση που αποκτούν οι κοινοτικοί θεσµοί µετά το 
Τανζιµάτ, βλέπε Κώστας Κωστής, «Κοινότητες, Εκκλησία και µιλλέτ στις ‘ελληνικές περιοχές’ της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των Μεταρρυθµίσεων», Μνήµων 13 (1991), σσ. 57-75. 
213 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 74. 
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Ταυτόχρονα, η άµεση φορολόγηση της εµπορικής δραστηριότητας παρήγαγε 
την έννοια του «εβραίου εµπόρου» ως διακριτή φορολογική κατηγορία. Από το 1744 
το σύνολο των εβραίων εµπόρων της πόλης, οθωµανών και ξένων, κατέβαλλε ως 
άµεσο κοινοτικό φόρο το 1% του κύκλου των εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών 
τους. Οι οθωµανικές µεταρρυθµίσεις και η προώθησή τους στο εσωτερικό της 
κοινότητας έδωσαν πρόσθετη ώθηση προς την ίδια κατεύθυνση. Το 1856 
ιταλοεβραίοι έµποροι σύστησαν το κοινοτικό ίδρυµα «Χεσσέδ Ολάµ» (Εγκόσµια 
Χάρις) µε σκοπό τη χρηµατοδότηση και την υλοποίηση των κοινοτικών 
µεταρρυθµίσεων καθώς και τη συµπαράσταση των ανέργων και των ενδεών. Η 
λειτουργία του στηριζόταν στην απόδοση φόρου δέκα παράδων για κάθε δέµα που 
αυτοί εισήγαγαν ή εξήγαγαν από την πόλη214. Στην περίπτωση εποµένως των εβραίων 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης, η εθνοτική και επαγγελµατική ταυτότητα διαπλέκονταν 
και αλληλονοηµατοδοτούνταν. Η µορφή που έπαιρνε η (φορολογική) σχέση µε την 
κοινότητα καθοριζόταν (και) από το επάγγελµα, ενώ το επάγγελµα προσδιοριζόταν 
(και) από την ιδιαίτερη φορολογική σχέση µε την κοινότητα. Για το λόγο αυτό, ενώ η 
φορολόγηση µε βάση το εισόδηµα λειτουργούσε διαιρετικά, η φορολόγηση του 
εισαγωγικού και του εξαγωγικού εµπορίου οµαδοποίησε τους εβραίους εµπόρους της 
Θεσσαλονίκης στη βάση µιας κοινής κοινοτικής φορολογικής υποχρέωσης και 
ταυτόχρονα τους διέκρινε από τις υπόλοιπες φορολογητέες οµάδες της κοινότητας. 
∆ηµιουργώντας κοινές και ταυτόχρονα διακριτές υποχρεώσεις βασισµένες στην 
επαγγελµατική διαφοροποίηση, το φορολογικό σύστηµα της κοινότητας λειτούργησε 
εποµένως ως ένα σύστηµα κοινωνικών αναπαραστάσεων που οργάνωνε συµβολικά 
τον κόσµο της κοινότητας. Ταυτόχρονα, σηµασιοδότησε µε ένα ιδιαίτερο 
περιεχόµενο την εβραϊκότητα των εβραίων εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Συνέτεινε 
δηλαδή στη µετατροπή της έννοιας του «εβραίου εµπόρου» σε δείκτη κοινωνικής 
διάκρισης και, εποµένως, σε δυνητικά αναγνωρίσιµη και θετικά αξιοδοτούµενη 
συλλογική οντότητα. 

Αν οι κοινοτικές φορολογικές ρυθµίσεις ευνοούσαν τη φορµαλιστική, 
λογοθετική παραγωγή του συλλογικού υποκειµένου «εβραίος έµπορος», οι κοινοτικοί 
θεσµοί διοίκησης πρόσφεραν το απαραίτητο πεδίο για την ανάπτυξη της συλλογικής 
δράσης των ίδιων των δρώντων υποκειµένων. Η αναµόρφωση των κοινοτικών 
οργάνων και η διεύρυνση της συµµετοχής των λαϊκών σε αυτά, που επέφεραν οι 
µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, ωφέλησαν ιδιαίτερα το ανώτερο στρώµα των εβραίων 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης215. Στο γύρισµα του αιώνα η παρουσία τους στα 
κοινοτικά όργανα ήταν εκτεταµένη. Η εβδοµηκονταµελής γενική συνέλευση (σώµα 
µε νοµοθετικές αρµοδιότητες) εκλεγόταν από όσους οικογενειάρχες µπορούσαν να 
καταβάλουν την «πέτσα»216, δηλαδή από ένα µικρό, κλειστό σώµα που δεν 

                                                 
214 Στο ίδιο, σσ. 75, 82, 143. Σύµφωνα όµως µε την Minna Rozen το φόρο κατέβαλαν µόνο οι έµποροι-
µέλη του ιδρύµατος. Minna Rozen, The Last Ottoman Century and Beyond: the Jews in Turkey and the 
Balkans, 1808-1945 (µετάφραση Karen Gold, Τελ Αβίβ, 2005), σ. 144. 
215 Για την εισαγωγή των γενικών κανονισµών στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, βλέπε 
Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 84-88. 
216 Στο ίδιο, σ. 85. Οι εβραϊκές γραφές όριζαν την «πέτσα» (αποζηµίωση) ως υποχρεωτική εισφορά, 
ποσοστό επί του φόρου που κάθε µέλος της κοινότητας πλήρωνε στο κράτος. Όµως στις εβραϊκές 
κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας η κατανοµή της πέτσα στα άρρενα µέλη γινόταν 
αντίστροφα, σύµφωνα δηλαδή µε το συνολικό ποσό του κεφαλικού φόρου που οι αρχές απαιτούσαν 
από την εθνότητα. Τα χαµηλότερα στρώµατα του πληθυσµού απαλλάσσονταν από την καταβολή της, 
ενώ αντίθετα το µεγαλύτερο µέρος της καταβαλλόταν από τους πλουσιότερους. Η πέτσα ήταν ένας 
διακριτός φόρος, που δεν πρέπει να συγχέεται µε τους άµεσους φόρους επί των προϊόντων που 
προαναφέρθηκαν. Για µια ενδελεχή παρουσίαση του τρόπου κατανοµής και είσπραξης της πέτσα 
βλέπε στο ίδιο, σσ. 73-75. 
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υπερέβαινε το 10% του εβραϊκού πληθυσµού της πόλης. Αντίστοιχα, στο 
δωδεκαµελές κοινοτικό συµβούλιο επιφανείς επιχειρηµατίες συµµετείχαν ως µέλη 
και χρηµάτισαν πρόεδροί του καθόλο το διάστηµα της λειτουργίας του217. Ανάλογα 
σηµαντική πρέπει να ήταν και η έκταση της συµµετοχής τους και στο εννεαµελές 
οικονοµικό συµβούλιο (Γκασµί) το οποίο διαχειριζόταν τα οικονοµικά ζητήµατα της 
κοινότητας µε τις οθωµανικές αρχές218. 

Ωστόσο, η προϋπόθεση της καταβολής της «πέτσα» καθιστούσε τη συµµετοχή 
στην κοινοτική διοίκηση αποκλειστικό δικαίωµα των εβραίων οθωµανών υπηκόων 
και περιθωριοποιούσε τους εβραίους κατόχους ξένης υπηκοότητας. Οι δυνητικά 
διασπαστικές συνέπειες αυτής της αυτοκρατορικής διάταξης παρακάµφθηκαν µε τη 
θέσπιση του εξαµελούς συµπληρωµατικού συµβουλίου ξένων, ένα σώµα εκλεγόµενο 
από τη γενική συνέλευση219. Γνωστό ως «συµβουλευτικό συµβούλιο», το όργανο 
αυτό κατέστησε δυνατή την ενσωµάτωση των σηµαινόντων ιταλών εβραίων 
επιχειρηµατιών στα κοινοτικά όργανα αντιπροσώπευσης220. Παρά τις «άτυπες», 
συµβουλευτικές του αρµοδιότητες, η λειτουργία του συµβουλίου πιθανότατα δεν είχε 
µόνο συµβολική διάσταση. Αντίθετα, αν κρίνει κανείς από το κύρος των προσώπων 
που το επάνδρωναν, την οικονοµική τους επιφάνεια και την κοινωνική τους επιρροή, 
µάλλον ασκούσε πραγµατική εξουσία στη διαχείριση των κοινοτικών πραγµάτων, 
έστω και µε έµµεσο τρόπο. 

∆ίπλα στα όργανα διοίκησης, τα πολυάριθµα ιδρύµατα κοινής ωφέλειας 
συµπλήρωναν το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και διεύρυναν σηµαντικά το πεδίο 
δραστηριοποίησης των εβραίων εµπόρων. Μέχρι το τελευταίο τρίτο του δέκατου 
ένατου αιώνα τα κοινοτικά ιδρύµατα ήταν λίγα και διοικούνταν από υπαλλήλους της 
κοινότητας. Ωστόσο, η εφαρµογή των γενικών κανονισµών οδήγησε στην 
αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησής τους, ενώ η βελτίωση στη διαχείριση των 
οικονοµικών της κοινότητας και η γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη του εβραϊκού 
πληθυσµού της πόλης, στον πολλαπλασιασµό τους. Τα ανανεωµένα ιδρύµατα 
αναδιέταξαν την οργάνωση του θεσµικού χώρου της κοινότητας και τον κατέστησαν 
πεδίο δραστηριοποίησης του ανώτερου στρώµατός της. Αφενός, γιατί πολλά από 
αυτά ιδρύθηκαν µε ιδιωτική πρωτοβουλία προτού καταστούν σύντοµα κοινοτικοί 
θεσµοί. Και αφετέρου γιατί η ευθύνη της διαχείρισής τους πέρασε από τα χέρια των 
ολιγάριθµων υπαλλήλων στην ευθύνη πολυάριθµων «επιτροπών» αποτελούµενων 
από τα πλέον σηµαίνοντα κοινοτικά πρόσωπα221. Μέλη των οικογενειών Αλλατίνι, 
Μοδιάνο, Μισραχί και Σαλτιέλ στελέχωναν τις διοικητικές επιτροπές του Μπικούρ 
Χολίµ, του νοσοκοµείου Χίρς, του Ματανότ Λεβιονίµ και του Ταλµούδ Τορά222. Η 

                                                 
217 Πρώτος πρόεδρος του συσταθέντος κοινοτικού συµβουλίου γύρω στο 1875-1876 ήταν ο επιφανής 
τραπεζίτης Σαούλ Μοδιάνο. Στα 1911, πρόεδρος του συµβουλίου ήταν ο Σαµουήλ ∆ανιήλ Μοδιάνο 
και µέλος ο έµπορος υφασµάτων Ηλίας Μπενουζίλιο. Στο ίδιο, σ. 85. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, 
σ. 29. 
218 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 88. Στα 1911 µέλος του οικονοµικού συµβουλίου είναι ο 
έµπορος υφασµάτων Ηλία Μπενουζίλιο και ο σηµαντικός έµπορος Μπενιήστ (Μπενίκο) Σαλτιέλ. 
Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 29. 
219 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 86. 
220 Κατά το 1911 το συµβουλευτικό συµβούλιο περιλάµβανε τους Γιακώβ Μοδιάνο και Γιακώβ Καζές, 
δύο από τους ισχυρότερους επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 29. 
221 Ενδεικτικά, το Ματανότ Λαεβιονίµ ιδρύθηκε πιθανότατα από µέλη της αδελφότητας του Μπικούρ 
Χολίµ. Ωστόσο, το 1908-1909, το κοινοτικό συµβούλιο το επιχορηγούσε µε 750 φράγκα ετησίως και 
διόριζε την διοικητική του επιτροπή. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 104-106. 
222 Για την ιστορία των ιδρυµάτων αυτών, βλέπε στο ίδιο, σσ. 93-107. Το Μπικούρ Χολίµ ήταν το 
ιστορικό κοινοτικό ίδρυµα περίθαλψης των ασθενών. Το νοσοκοµείο Χιρς ιδρύθηκε το 1908 και 
αποτελούσε το σύγχρονο, δυτικού τύπου νοσοκοµείο της Κοινότητας. Το Ματανότ Λαεβιονίµ 
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«ιδιωτική πρωτοβουλία» για τη σύσταση των κοινοτικών ιδρυµάτων και η 
συγκρότηση «επιτροπών» για τη διοίκησή τους απηχούσαν µια νέα πολιτισµική 
λογική οργάνωσης των κοινοτικών θεσµών καθώς αποτελούσαν δύο πρακτικές που 
χαρακτήριζαν κυρίως την οργάνωση της αστικής συλλογικότητας. Η επέκτασή τους 
στο χώρο των κοινοτικών θεσµών αποτέλεσε εποµένως την απαραίτητη υλική και 
συµβολική προϋπόθεση για τη µετατροπή των τελευταίων σε προνοµιακό χώρο 
συλλογικής δράσης των εβραίων εµπόρων. Οι ανανεωµένοι κοινοτικοί θεσµοί 
συνέδεαν τους εµπόρους από τη στιγµή που έγιναν (και) πολιτισµικά «οικείοι», που 
αναδιοργανώθηκαν δηλαδή µε βάση τις γνώριµες µορφές της αστικής σωµατειακής 
οργάνωσης. 

Οι εβραίοι έµποροι της Θεσσαλονίκης προσδέθηκαν εποµένως στενά στους 
κοινοτικούς θεσµούς νοούµενους ως µηχανισµό παραγωγής κανονιστικών 
κατηγοριών και ως πεδίο συλλογικής δράσης. Με τη σειρά τους, οι κοινοτικοί θεσµοί 
τους ενοποιούσαν διπλά. Κατά πρώτον, ο µη καταστατικός αποκλεισµός και η έντονη 
συµµετοχή των ιταλών Εβραίων σε αυτούς απέτρεψε τον θεσµικό διαχωρισµό τους 
από τους οθωµανούς Εβραίους. Σε αντίθεση µε τους ιταλούς Εβραίους της 
Κωνσταντινούπολης, οι ιταλοί Εβραίοι της Θεσσαλονίκης δεν ωθήθηκαν ούτε και 
επιδίωξαν τη δηµιουργία ξεχωριστής κοινότητας. Απεναντίας, δραστηριοποιήθηκαν 
εντός του υπάρχοντος κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε συνεργασία µε τους 
οθωµανούς Εβραίους οµολόγους τους223. Κατά δεύτερον, η έντονη παρουσία των 
εµπόρων στους κοινοτικούς θεσµούς δεν επέτρεψε (όπως συνέβη στην 
ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σµύρνης) την εµφάνιση και εδραίωση µιας 
«γραφειοκρατικής» αστικής τάξης, η οποία σε αντίθεση µε την «εµπορική» αστική 
τάξη αντλούσε δύναµη από την οικειοποίηση των κοινοτικών θεσµών και την 
αποκλειστική διαχείριση των κοινοτικών ιδρυµάτων224. Οι θεσµοί αποτέλεσαν 
ενοποιητικό µηχανισµό και όχι αίτιο της διάσπασης του ανώτερου στρώµατος της 
εβραϊκής κοινότητας προωθώντας την πρωτοκαθεδρία των πιο σηµαντικών εβραίων 
επιχειρηµατιών. Μετουσιώνοντας ρητορικά την άσκηση της οικονοµικής και 
πολιτικής τους ηγεµονίας σε κοινοτική µέριµνα, η δραστηριοποίησή τους στα 
κοινοτικά όργανα αποτελούσε πλέον στο γύρισµα του αιώνα συστατικό στοιχείο της 
ταυτότητάς τους. 

Η κοινοτική δράση δεν συνιστούσε βέβαια αποκλειστικό χαρακτηριστικό της 
δηµόσιας παρουσίας µόνο των εβραίων επιχειρηµατιών. Οι έλληνορθόδοξοι έµποροι 
είχαν επίσης αξιοσηµείωτη εµπλοκή στα κοινοτικά όργανα. Όπως µάλιστα σωστά 
παρατηρεί ο Ευάγγελος Χεκίµογλου αναφερόµενος σε αυτούς, «το κοινοτικό 
φαινόµενο δεν µπορεί να κατανοηθεί σωστά αν προσεγγιστεί µόνο ως ζήτηµα 
εκπροσώπησης και όχι ως ζήτηµα επιχειρηµατικής συµπεριφοράς»225. Ωστόσο, µόνο 
στην περίπτωση των Εβραίων η κοινότητα έπαιξε ρόλο στη διαµόρφωση µιας 
επαγγελµατικής συλλογικότητας και όχι µόνο µιας εθνοτικής ταυτότητας. Ο 
«έµπορος» ως φορολογητέο υποκείµενο αποτελούσε εβραϊκή ιδιαιτερότητα. Το 
φορολογικό καθεστώς της ελληνορθόδοξης κοινότητας δεν προέβλεπε παρόµοιες 
                                                                                                                                            
ιδρύθηκε το 1901 ως ίδρυµα παροχής συσσιτίων στους πένητες και τους ενδεείς. Το Ταλµούδ Τορά 
ήταν το παραδοσιακό κοινοτικό σχολικό ίδρυµα. 
223 Για την απόσχιση των Ιταλών Εβραίων από την εβραϊκή κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, βλέπε 
Rozen, The Last Ottoman Century and Beyond, σ. 143. 
224 Για τη διάκριση µεταξύ µιας «γραφειοκρατικής» και µιας «εµπορικής» αστικής τάξης στην 
ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σµύρνης βλέπε Vangelis Kechriotis, The Greeks of Izmir at the end of 
the empire. A non-Muslim Ottoman community between autonomy and patriotism (αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, University of Leiden, 2005), κεφάλαιο 3. 
225 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ.15. 
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κατηγορίες226. Ταυτόχρονα, η αριθµητική παρουσία των εβραίων µεγαλεµπόρων στα 
κοινοτικά όργανα όπως και το ειδικό τους βάρος υπερέβαιναν κατά πολύ, τόσο 
ποσοτικά όσο και ποιοτικά, την ανάµειξη των ελληνορθοδόξων επιχειρηµατιών. Στην 
περίπτωση της ελληνορθόδοξης κοινότητας, η παρουσία και άλλων επαγγελµατικών 
κατηγοριών στα κοινοτικά όργανα –γιατρών, δικηγόρων και εκπαιδευτικών– ήταν 
επίσης σηµαίνουσα227. Οι εκπαιδευτικοί µάλιστα, παρά την περιορισµένη οικονοµική 
τους επιφάνεια, κατείχαν το πιο σηµαντικό συµβολικό κεφάλαιο, δεδοµένης της 
σηµασίας που έδινε ο ελληνικός εθνικισµός στην εκπαίδευση. Αντίθετα, στην 
εβραϊκή κοινότητα το κεφάλαιο αυτό µονοπωλείτο σχεδόν αποκλειστικά από τους 
εβραίους µεγαλεµπόρους. Αυτοί είχαν καταγραφεί στην κοινοτική µνήµη ως οι 
«αναµορφωτές». Επιπρόσθετα, το εµπόριο µαζί µε την ηλικία αναγνωρίζονταν στο 
δηµόσιο χώρο ως τα κύρια και αδιαµφισβήτητα προσόντα για την ανάδειξη στα 
κοινοτικά αξιώµατα, τουλάχιστον µέχρι την Επανάσταση των Νεότουρκων228. 
Προσδιόριζαν δηλαδή τα χαρακτηριστικά της κοινοτικής αρχηγεσίας προσδίδοντας 
στην ταυτότητα του «εβραίου µεγαλεµπόρου» και µια πολιτική απόχρωση. Σε µια 
περίοδο που στην ελληνορθόδοξη κοινότητα οι οξύτατες εσωτερικές διενέξεις 
διαιρούσαν κάθετα το ανώτερο στρώµα της και µετέτρεπαν την ίδια την κοινότητα σε 
πεδίο σύγκρουσης παρά συναίνεσης229, η ταύτιση της εβραϊκής επιχειρηµατικότητας 
µε την κοινοτική εξουσία µετέτρεπε εντέλει την «κοινότητα» σε κρίσιµο µηχανισµό 
συνοχής και εξασφάλιζε την ιδεολογική ηγεµονία των εβραίων µεγαλεµπόρων. 

 
Σωµατειακή ζωή και κοινοτική συγκρότηση 
Στις αρχές του εικοστού αιώνα οι εβραίοι έµποροι δραστηριοποιούνταν σε ένα 
πλήθος συλλόγων. Η σωµατειακή δράση αποτέλεσε µια πολιτισµική εκδήλωση που 
συγκέρανε την αστικότητα µε την εβραϊκότητα µέσα από έµφυλα προσδιορισµένες 
πρακτικές και λόγους. Εξέθρεψε µια αστική εκδοχή της εβραϊκότητας, η οποία 
συνείχε τους εµπόρους ως (άνδρες) εβραίους αστούς. Ως προς τη διαµόρφωση µιας 
αστικής ταυτότητας, η λειτουργία των εβραϊκών σωµατείων µπορεί εποµένως να 
θεωρηθεί ενδεικτική και για άλλες εθνοθρησκευτικές οµάδες, ιδίως δε τους 
Ελληνορθόδοξους. Τόσο οι εβραϊκοί όσο και οι ελληνορθόδοξοι σύλλογοι εισήγαγαν 
και καλλιέργησαν κοινές πρακτικές αστικής κοινωνικότητας230. Η διαφοροποίησή 
                                                 
226 Βλέπε τους Κανονισµούς της ελληνορθόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης των ετών 1886 και 1904 
στο Χαράλαµπος Παπαστάθης, Οι κανονισµοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του οθωµανικού 
κράτους και της διασποράς. Τόµος πρώτος. Νοµοθετικές πηγές-κανονισµοί Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 
1984), σσ. 147-179. 
227 Το 1911, η εξαµελής δηµογεροντία της κοινότητας αποτελείτο από τρεις επιχειρηµατίες 
(Κ.Πλατσούκας, Γ. Τουρπάλης, Κ. Παπαγεωργίου), ένα δηµοσιογράφο (Ι. Κούσκουρας), έναν γιατρό 
(∆. Ρίζος), και ένα δικηγόρο (Κ. Καµµώνα). Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 29. Από την άποψη 
αυτή είναι ενδεικτικό ότι κατά τα σαράντα χρόνια της «οθωµανικής» ύπαρξης του Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πρόεδροί του εξελέγησαν δύο έµποροι (Αλφρέδος Άββοττ και Τιµολέων 
Μαυρουδής), τρεις γιατροί (Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Γρηγόριος Γράβαρης, ∆ηµήτριος Ρίζος), ένας 
δικηγόρος (Κωνσταντίνος Καµµώνας) και ένας κτηµατίας (Κωνσταντίνος Αγγελάκης). Βλέπε 
λογοδοσίες των ετών 1873, 1880, 1889, 1895, 1905, 1909, 1910. 
228 Για να αµφισβητηθούν µετά από αυτήν. “Kale tener oy komo rejidores ombres kompetentes, no solo 
en edad i en komersyo (sic), ma tambyen en las altas kestyones de interes superyor dela komunidad, de 
la nasyon i de la patria”, ανέφερε η La Nation, το περιοδικό του Nouveau Cercle des Intimes το 
Μάρτιο του 1911. “Lo ke devemos azer”, La Nation 01.03.1911, σ. 1. 
229 Βλέπε υποκεφάλαιο 1. 
230 Επειδή ήταν εποµένως οµόλογες, οι πρακτικές των ελληνορθόδοξων συλλόγων δεν παρουσιάζονται 
αυτόνοµα στην παρούσα εργασία. Ό,τι θα ειπωθεί στη συνέχεια για τη συγκρότηση της έµφυλης 
αστικότητας µεταξύ των εβραίων εµπόρων ισχύει και για τους Ελληνορθόδοξους. Άλλωστε, όψεις της 
αστικής κοινωνικότητας των ελληνορθόδοξων µεσαίων στρωµάτων της ύστερης οθωµανικής περιόδου 
έχουν ήδη αναλυθεί διεξοδικά από τον Χάρη Εξερτζόγλου. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα 
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τους έγκειται στα συµβολικά νοήµατα µε τα οποία επένδυαν τις πρακτικές αυτές. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο υποκεφάλαιο, για τους ελληνορθόδοξους εµπόρους 
η «ελληνική Μακεδονία» ήταν η κύρια ρητορική που νοηµατοδοτούσε τις αστικές 
τους πρακτικές και τους συγκροτούσε ως «έλληνες Μακεδόνες» (αστούς). Αντίθετα, 
οι εβραϊκοί σύλλογοι απέβλεπαν στην αρωγή και στη συνεισφορά προς το σύνολο 
των οµοθρήσκων –τόσο στην πόλη όσο όµως και αλλού. Συνέτειναν εποµένως, µέσα 
από τη ρητορική τους, στη λογοθετική συγκρότηση του συλλογικού υποκειµένου της 
(εβραϊκής) «κοινότητας» και του (εβραϊκού) «λαού». Η επίκληση των δύο αυτών 
οντοτήτων και της προσφοράς προς αυτές προσέδωσε νόηµα στη δηµόσια, 
εξωστρεφή δραστηριότητα των συλλόγων. Η «κοινότητα», πρωτίστως, και, 
δευτερευόντως, ο «λαός» αποτέλεσαν ως εκ τούτου δύο από τους συµβολικούς 
τόπους παραγωγής της κοινής εβραϊκότητας των εβραίων εµπόρων µελών τους. 

Η σύνθεση, δράση και ρητορική του Συλλόγου των Παλαιών Μαθητών της 
Αλιάνς (Association des Anciens Élèves de l’Alliance Israélite Universelle) υπήρξε 
από την άποψη αυτή παραδειγµατική. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1897 από µια οµάδα 
επτά αποφοίτων της Αλιάνς µετά από προτροπή του διευθυντή της σχολής αρρένων 
Ζωζέφ Ματαλόν. ∆έκα µόλις χρόνια αργότερα είχε φτάσει να αριθµεί κοντά 300 
µέλη, να στεγάζεται σε δικό του ιδιόκτητο οίκηµα και να συγκαταλέγεται µεταξύ των 
σηµαντικότερων και πλέον δραστήριων εβραϊκών σωµατείων της Θεσσαλονίκης231. 
Σε αντίθεση µε τις κλειστές, ταξικά οµοιογενείς µορφές σωµατείων όπως η Μεγάλη 
Ισραηλιτική Λέσχη (Grande Cercle Israélite)232, ο σύλλογος συνένωνε Εβραίους από 
διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Τα ενεργά µέλη του προέρχονταν κυρίως από το νέο 
µεσαίο και κατώτερο µεσαίο στρώµα των εµπόρων και των εµποροϋπαλλήλων, ενώ η 
τιµητική επιτροπή, τα επίτιµα µέλη και οι ευεργέτες περιλάµβαναν ορισµένους από 
τους σηµαντικότερους εβραίους επιχειρηµατίες, όπως οι Γιακώβ Μοδιάνο, Κάρολος 
Αλλατίνι, Μωύς Μορπούργο, Ζωζέφ Μισραχί, και Γιακώβ Ε. Σίδες233. 

Η συνύπαρξη των διαφορετικών αυτών κοινωνικών οµάδων εξασφαλιζόταν από 
τη σηµασία που είχε για κάθε µία από αυτές η δυτικού τύπου παιδεία καθώς και από 
την ευέλικτη θεσµική οργάνωση του Συλλόγου. Για τα ενεργά µέλη, απόφοιτοι όλοι 
των σχολείων αρρένων της Αλιάνς, η δυτική παιδεία, υποστασιοποιηµένη στο 
σχολικό «απολυτήριο», αποτελούσε, ελλείψει οικονοµικής ευρωστίας (ή ακόµη και 
οικονοµικής ανεξαρτησίας όσον αφορά στους εµποροϋπαλλήλους), το σηµαντικότερο 
κριτήριο διαχωρισµού τους από τον κόσµο της εξαρτηµένης χειρωνακτικής εργασίας· 
και ο σύλλογος αποφοίτων, το καταλληλότερο µέσο δηµόσιας αναγνώρισής τους ως 
φορέων αστικότητας µέσα από την προβολή των τυπικών προσόντων τους και τη 
δραστηριοποίησή τους στη στήριξη της (εβραϊκής) εκπαίδευσης234. Αντίστοιχα, για 
                                                                                                                                            
στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 
1861-1912 (Αθήνα, 1996). Χάρης Εξερτζόγλου, «Η συγκρότηση του δηµόσιου χώρου στην 
Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα», στο Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη, 1800-1922 (Αθήνα, 1998), σσ. 15-36. 
Χάρης Εξερτζόγλου, Οι «χαµένες πατρίδες» πέρα από τη νοσταλγία. Μια κοινωνικο-πολιτισµική ιστορία 
των Ρωµιών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (µέσα 19ου-αρχές 20ού αιώνα) (Αθήνα 2010). 
231 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année) (Θεσσαλονίκη, 1908), σσ. 10, 16-17. 
232 Οι πληροφορίες για το σωµατείο αυτό είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε σποραδικές αναφορές 
στον εβραϊκό τύπο και σε οδηγούς της πόλης. Τη Λέσχη διοικούσε δωδεκαµελής επιτροπή και 
πρόεδρός της το 1911 ήταν ο Γιακώβ Καζές. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 147. 
233 Βλέπε ενδεικτικά Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. 
Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 4. 
234 Για µια ανάλογη προσέγγιση της κοινωνικής σηµασίας της εκπαίδευσης και των συλλόγων 
αποφοίτων για τα µικροαστικά στρώµατα των επαρχιακών πόλεων της ανατολικής Γαλλίας, βλέπε 
Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century France, σσ. 191-200. 
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τα επίτιµα µέλη και τους ευεργέτες η προώθηση της δυτικής εκπαίδευσης ήταν 
κεφαλαιώδους σηµασίας για την παραγωγή ενός καλά καταρτισµένου και 
εξειδικευµένου υπαλληλικού δυναµικού προοριζόµενου να στελεχώσει τις 
επεκτεινόµενες επιχειρήσεις τους. Η συµµετοχή στο Σύλλογο Αποφοίτων αποτελούσε 
εποµένως µια ακόµη συµβολική έκφραση της κοινωνικής σηµασίας που αυτοί 
απέδιδαν στην «παιδεία». Ταυτόχρονα, τους προσέδιδε το αναγκαίο «ηθικό 
κεφάλαιο» που από µόνη της η κατοχή πλούτου δεν µπορούσε να εξασφαλίσει. Η 
κοινωνική τους καταξίωση καθίστατο δυνατή µόνο όταν ο πλούτος εµφανιζόταν να 
υπηρετεί ένα ευρύτερα αποδεκτό σύστηµα αξιών. Η οικονοµική στήριξη και οι 
δωρεές προς το σύλλογο συνετέλεσαν εποµένως στην κοινωνική τους αποδοχή 
ακριβώς γιατί ενοφθάλµιζαν τον πλούτο µέσα σε ένα ευρύτερα αποδεκτό 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο και απέδιδε ιδιαίτερη σηµασία στην παιδεία και στον 
πολιτισµό235. 

Παράλληλα, η θεσµική οργάνωση του συλλόγου ως «δηµοκρατίας 
συνδροµητών» που χαρακτηριζόταν όµως από ένα σύνθετο συµβολικό σύστηµα 
εσωτερικών ιεραρχήσεων, επέτρεπε τόσο την αναγνώριση της σηµασίας των εννοιών 
της «ισότητας» και της «ατοµικότητας» ως οργανωτικών αρχών του αξιακού 
συστήµατος των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων όσο και την παραδοχή των 
ανισοτήτων που χαρακτήριζαν τις σχέσεις µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων τους236. 
Αυτή η διφυής λογική της οργανωτικής διάρθρωσης του συλλόγου κατέστησε 
εποµένως δυνατή τη συγκρότηση µιας κοινής αστικής ταυτότητας µεταξύ των 
εβραίων εµπόρων και ταυτόχρονα επέτρεψε στο ανώτερο στρώµα τους να 
επιβεβαιώσει την οικονοµική και πολιτισµική του ηγεµονία, κυρίως µέσα από 
πρακτικές πατρωνίας. Όπως υποδεικνύει το παράδειγµα του Γιακώβ Μοδιάνο, µέλους 
της τιµητικής επιτροπής του Συλλόγου επί σειρά ετών237, ο Σύλλογος των Παλαιών 
Μαθητών δεν συνείχε µόνο το µεσαίο στρώµα των εµπόρων, αλλά συγκροτούσε 
ευρύτερες συσσωµατώσεις. Παράλληλα µε τη σηµαντική οικονοµική βοήθεια που 
παρείχε ο ίδιος, ο Μοδιάνο διατύπωνε τη γνώµη του για ζητήµατα που αφορούσαν 
δράσεις του συλλόγου και συνέβαλε µε το κύρος του και το ευρύ δίκτυο των επαφών 
του στην εξεύρεση των αναγκαίων πιστώσεων238. Για τους σηµαίνοντες 
επιχειρηµατίες εποµένως, η συµµετοχή στην τιµητική επιτροπή ή η αναγόρευση σε 
επίτιµο µέλος δεν σήµαιναν ότι η δραστηριοποίηση στο σύλλογο είχε περιορισµένο ή 
αποκλειστικά συµβολικό χαρακτήρα· η φυσική τους παρουσία ήταν εξίσου εµφανής. 

Γύρω από το σύλλογο οργανωνόταν ένα πυκνό πλέγµα δραστηριοτήτων που 
σφυρηλατούσαν τόσο την ταξική όσο όµως και την εθνοτική συνάφεια των µελών 
                                                 
235 Η ερµηνεία αυτή ακολουθεί την διεισδυτική ανάλυση του Χάρη Εξερτζόγλου για τους τρόπους 
νοηµατοδότησης της έννοιας του πλούτου και της λογοθετικής νοµιµοποίησης ή αµφισβήτησης της 
κοινωνικής ιεραρχίας στο εσωτερικό της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Χάρης 
Εξερτζόγλου, «Κοινωνική ιεραρχία, ιδεολογία και εθνική ταυτότητα: το νόηµα της ίδρυσης της 
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητας ‘Αγαπάτε αλλήλους’», Τα Ιστορικά 22 (1995), σσ. 85-118. 
236 Robert J. Morris, “Voluntary Societies and British urban elites, 1780-1850: an analysis”, The 
Historical Journal 26/1 (1983), σσ. 101-102. 
237 Βλέπε ενδεικτικά Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. 
Bulletin Annuel, 1905-1906 (10eme année) (Θεσσαλονίκη, 1906), σ. 3. Association des Anciens élèves 
de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σ. 3. Association 
des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), 
σ. 3. Association des Anciens eleves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 
1909 (13ème année) (Θεσσαλονίκη, 1909), σ. 3. Association des Anciens eleves de l’Alliance Israélite 
Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1910 (14ème année) (Θεσσαλονίκη, 1910), σ. 3. 
238 Το 1907 ο Γιακώβ Μοδιάνο συνεισέφερε στην οικοδόµηση του νέου κτιρίου του Συλλόγου και 
δραστηριοποιήθηκε για την ανεύρεση των απαραίτητων δανείων. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σ. 10. 
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του. Η εθνοτική οµοιογένεια που τον χαρακτήριζε σήµαινε ότι η σωµατειακή ζωή 
περιοριζόταν εντός των εβραϊκών µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων της πόλης. 
Εποµένως, η πλούσια ενδοσωµατειακή δράση διαµόρφωνε έναν κόσµο αστικής 
κοινωνικότητας που δεν υπερέβαινε, αλλά αντίθετα ενίσχυε τα εθνοτικά όρια239. 

Ο Σύλλογος των Παλαιών Μαθητών οργάνωνε τις ανθρώπινες σχέσεις κατά 
τρόπο κανονιστικό και συστηµατικό παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο για την 
εµπέδωση των κοινωνικών επαφών µεταξύ των (εβραίων) ανδρών εµπόρων. Τα 
ιδιόκτητα γραφεία του συλλόγου, µε την αίθουσα της βιβλιοθήκης, το αναγνωστήριο 
και το εντευκτήριο, πρόσφεραν το απαραίτητο περιβάλλον για τη συνεύρεση των 
µελών διαµορφώνοντας έναν οικείο, ηµιδηµόσιο και κυρίως αποκλειστικά ανδρικό 
χώρο240. Οι τακτικές διαλέξεις, η άθληση, η συµµετοχή στην µπάντα, αλλά και οι 
περιοδικές συναντήσεις του διοικητικού συµβουλίου και βέβαια η ετήσια γενική 
συνέλευση οργάνωναν το χρόνο των µελών και προσδιόριζαν τους όρους και τη 
συχνότητα της συνεύρεσής τους. Αντίστοιχα, οι εκδροµές του αθλητικού τµήµατος 
και ο ετήσιος χορός αποτελούσαν µείζονες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και τις δύο 
βασικότερες εκφράσεις της σωµατειακής κοινωνικότητας. Στην περίπτωση µάλιστα 
του χορού, η διενέργειά του κατά τις ηµέρες της γιορτής του Πουρίµ του προσέδιδε 
το διπλό χαρακτήρα επιτέλεσης τόσο της εβραϊκότητας όσο και της κοσµικής 
αστικότητας241. Τέλος, ο Σύλλογος δεν συνιστούσε µηχανισµό συνοχής µόνο επειδή 
οργάνωνε τον «ελεύθερο» χρόνο των µελών του· η µεταξύ τους «αλληλεγγύη» 
οικοδοµούνταν και µέσω της λειτουργίας του ως µηχανισµού εύρεσης εργασίας. Ο 
Σύλλογος συνιστούσε ένα ευρύτατο δίκτυο γνωριµιών προοριζόµενο να παράσχει 
πληροφορίες και να προσφέρει εργασία στα άνεργα µέλη του που αναζητούσαν 
δουλειά στην πόλη ή που επιθυµούσαν να δοκιµάσουν την τύχη τους στο 
εξωτερικό242.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες ήταν έµφυλα προσδιορισµένες και συνετέλεσαν 
στη διαµόρφωση µιας κοινότητας εβραίων ανδρών. Η φυσική παρουσία των 
γυναικών ήταν σπάνια και σε κάθε περίπτωση προδιαγεγραµµένη µε σαφήνεια. 
Αποκλεισµένες από τις ενδοσωµατειακές δραστηριότητες, οι γυναίκες συµµετείχαν 
στις δηµόσιες εκδηλώσεις του Συλλόγου κυρίως µε την ιδιότητα της συγγενούς του 
άρρενα µέλους, ως σύζυγοι ή κόρες. Η συµµετοχή τους κρινόταν απαραίτητη µόνο 
στο βαθµό που εξασφάλιζε την επιτυχία των κατεξοχήν κοσµικών και ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων –του χορού και των εκδροµών– και που πρόσφερε το απαραίτητο βουβό 
ακροατήριο θαυµαστριών στις συναυλίες της µπάντας, στους αθλητικούς αγώνες και 
στις διαλέξεις243. Παράλληλα, χάρη στο Σύλλογο, µια σειρά από δραστηριότητες 
επανασηµασιοδοτούνταν ως ανδρικές. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και της µπάντας 
είναι από την άποψη αυτή ενδεικτικές. Η ανάγνωση βιβλίων στο σπίτι και η 
                                                 
239 Για την διάκριση µεταξύ «ενδοσωµατειακής», «διασωµατειακής» και «ενδοαστικής 
κοινωνικότητας», βλέπε Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισµός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. 
Γυµναστικά και αθλητικά σωµατεία, 1870-1922 (Αθήνα, 1997), σ. 206. 
240 Η σηµασία του ιδιόκτητου και κατάλληλα διαρρυθµισµένου χώρου για την εµπέδωση των 
κοινωνικών επαφών µεταξύ των µελών τονίζεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ζωζέφ Νεχαµά κατά 
τα εγκαίνια των γραφείων του συλλόγου: “Jusqu’ici, nos adhérents, bien que sincèrement attachés a 
notre œuvre, n’avaient pas l’occasion de se voir, de se rencontrer”. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 10. 
241 Για την δράση του Συλλόγου βλέπε Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite 
Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σσ. 16-26. 
242 Όπως παρατηρούσε ο Σολοµών ντε Μποττόν το 1906, “c’est l’aide mutuelle pratiquée de la manière 
la moins onéreuse, c’est l’aide mutuelle sans frais généraux. C’est là, vous conviendrez, de la bonne 
solidarité”. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin 
Annuel, 1905-1906 (10eme année), σ. 11. 
243 Για την παρουσία γυναικών στις διαλέξεις του συλλόγου, βλέπε στο ίδιο, σ. 9. 
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ενασχόληση µε τη µουσική δωµατίου εγγράφονταν στη σφαίρα του ιδιωτικού και 
κωδικοποιούνταν στην καλύτερη περίπτωση ως γυναικείες µορφές ατοµικής 
βελτίωσης του χαρακτήρα και στη χειρότερη ως σχόλη. Αντίθετα, η ανάγνωση των 
περιοδικών επικαιρότητας στη βιβλιοθήκη του συλλόγου συνοδευόµενη από την 
απαραίτητη συζήτηση, όπως και η δηµόσια εκτέλεση µουσικών έργων µπροστά σε 
ένα κοινό που επιδοκίµαζε, µετέτρεπε τις πρακτικές της ανάγνωσης και της µουσικής 
ερµηνείας σε επιτελέσεις της ανδρικότητας καθώς αποτελούσαν δηµόσιες 
δραστηριότητες που στόχευαν στη συνολική αισθητική και ηθική βελτίωση του 
«κοινού» της πόλης244. 

Οι έννοιες του «δηµόσιου» και του «κοινού» ήταν σε µεγάλο βαθµό εθνοτικά 
προσδιορισµένες. Ο Σύλλογος δεν συνείχε τα µέλη του ως Εβραίους µόνο επειδή η 
ενδοσωµατειακή δράση συνέτεινε στη δηµιουργία δεσµών αλληλεγγύης ανάµεσα σε 
άτοµα µε κοινή εθνοθρησκευτική καταγωγή245. Η εξωστρεφής, δηµόσια 
δραστηριοποίησή του είχε πεδίο εκδίπλωσης και κεντρικό, συµβολικό σηµείο 
αναφοράς της την εβραϊκή «κοινότητα». Ο Σύλλογος, υπογράµµιζε ο γραµµατέας του 
Σολοµών ντε Μποττόν στην ετήσια έκθεσή του το 1905, αποτελούσε “une société 
faite pour le public”, ταγµένη “de penser avant tout au bien public”246. Αντίστοιχα, ο 
πρόεδρός του Ζωζέφ Νεχαµά διευκρίνιζε ότι ο σύλλογος δεν αποτελεί «κόµµα» 
(parti) γιατί εργάζεται για την «κοινή πρόοδο» (progrès commun)247. Ωστόσο, στο 
λόγο και στη δράση του συλλόγου το «κοινό», το «κοινό καλό» και η «κοινή 
πρόοδος» ταυτίζονταν µε την «κοινότητα». Η «κοινότητα» δεν αποτελούσε εποµένως 
µόνο ένα θεσµικό µόρφωµα, αλλά και ένα σηµαντικό εννοιολογικό πλαίσιο. 
Προσέδιδε νόηµα στη δράση των µελών του Συλλόγου και συνέβαλε ώστε οι 
σωµατειακές τους δραστηριότητες να τους συνδέουν ως Εβραίους. 

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών και η φροντίδα για την κοινότητα 
αποτελούσαν τους δύο διακηρυγµένους σκοπούς του συλλόγου, προσδιορίζοντας 
αντίστοιχα την ενδοσωµατειακή και την εξωσωµατειακή κοινωνικότητα. «Νόµιµη 
φιλοδοξία» (légitime ambition) του Συλλόγου, κατά τον Σολοµών ντε Μποττόν, ήταν 
να καταστεί αυτός “une jeunne Alliance au sein de notre grande communauté”248. Για 
τον Ζωζέφ Νεχαµά πάλι, οι δύο από τους πέντε κύριους στόχους του συλλόγου 
αφορούσαν την «ανόρθωση της Κοινότητας» (relèvement de la Communauté). Πιο 
ενθουσιώδης, ο επίτιµος πρόεδρος του Συλλόγου Γιακώβ Μοδιάνο κάλεσε τους 

                                                 
244 To 1906, o γραµµατέας του συλλόγου Σολοµών ντε Μποττόν σηµείωνε την αξιοσηµείωτη 
δηµοφιλία των περιοδικών σηµειώνοντας ότι “les journaux, les revues font à nos livres une terrible 
concurrence”. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin 
Annuel, 1905-1906 (10eme année) (Θεσσαλονίκη 1906), σ. 7. Για τους µουσικούς συλλόγους ως πεδία 
συγκρότησης της ανδρικής ταυτότητας, βλέπε Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century 
France, σσ. 102-105. Για την πρόνοια περί σύστασης βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου από έναν 
ελληνορθόδοξο σύλλογο, βλέπε Κανονισµός του εν Θεσσαλονίκη Σωµατείου «Ο Ευαγγελισµός» 
(Αθήνα, 1883), σ. 10. 
245 Όπως υπογράµµιζε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ζωζέφ Νεχαµά, οι δύο από τους πέντε στόχους του 
συλλόγου ήταν αφενός “de créer des liens de solidarité parmi la jeunesse israélite en mettant à sa 
disposition un vaste local” και αφετέρου “de contribuer au relèvement et au perfectionnement 
intellectuel, moral et physique de la jeunesse par de saines lectures, des conférences, des cours 
spéciaux; par les sports, par l’enseignement de la musique”. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σσ. 13-14. 
246 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 6. 
247 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 
(11eme année), σ. 14. 
248 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 12. 
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παρευρισκόµενους στην ετήσια γενική συνέλευση του 1908 να αναφωνήσουν “Vive 
la Communauté! Vive l’Alliance! Vive l’Association des Anciens Elèves!”249. Η 
σύσφιξη της “solidarité fraternelle” µεταξύ των µελών του συλλόγου είχε νόηµα µόνο 
στο βαθµό που απέβαινε επωφελής τόσο για τα ίδια τα µέλη όσο και για «ολόκληρη 
την Kοινότητα»250. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στην 
οικονοµική στήριξη των κοινοτικών σχολείων, συνεισέφερε στην ανέγερση του 
νοσοκοµείου Χιρς και συµµετείχε συστηµατικά, αλλά διεξήγαγε και ο ίδιος, εράνους 
για κοινοτικούς σκοπούς. Έδινε το παρών σε όλες τις κοινοτικές τελετές και τις 
εκδηλώσεις της «εβραϊκής φιλανθρωπίας» (charité juive) και η µπάντα του “a 
répandu dans cette communauté le goût de la bonne musique”. Τέλος, µέλη του 
πρωτοστάτησαν στην απόπειρα δηµιουργίας µιας συνοµοσπονδίας όλων των 
εβραϊκών φιλανθρωπικών σωµατείων της Θεσσαλονίκης251. Το σύνολο σχεδόν της 
ευρύτερης δράσης του Συλλόγου νοµιµοποιείτο εποµένως ως συµβολή στο 
«συµφέρον της κοινότητας» και συνακόλουθα αναπαριστάτο ως «κοινοτική 
προσφορά» των µελών του. 

Ωστόσο, οι ανδρικοί σύλλογοι δεν αποτέλεσαν τη µόνη πολιτισµική έκφραση 
της δηµόσιας δράσης του ανώτερου στρώµατος των εβραίων εµπόρων που τους 
συνείχε εθνοτικά ως ευυπόληπτα µέλη της εβραϊκής κοινότητας. Η «κοινότητα» 
συντελούσε στη δηµιουργία µιας συλλογικής ταυτότητας αφενός επειδή προσέδιδε 
νόηµα και σε άλλες µορφές της συλλογικής δραστηριότητας των εµπόρων, των 
κορών ή των συζύγων τους και αφετέρου επειδή καθόριζε τις κοινωνικές 
αναπαραστάσεις που ενεργοποιούσε ένα πλήθος δηµόσιων τελετών στις οποίες 
παρευρίσκονταν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. 

Περισσότερο ίσως και από τη σωµατειακή δράση, που χαρακτήριζε κυρίως τα 
µεσαία στρώµατα, η συµµετοχή σε κοινοτικούς εράνους και οι ατοµικές δωρεές προς 
κοινοτικά κοινωφελή ιδρύµατα αποτελούσαν σηµαίνουσες πρακτικές µέσα από τις 
οποίες προαγόταν η εθνοτική συνοχή των σπουδαιότερων εβραίων επιχειρηµατιών. Η 
συµβολή στον έρανο και κυρίως η συµπερίληψη του ονόµατος του δωρητή στις 
λίστες που δηµοσιεύονταν τακτικά στον τύπο καθιστούσε την «κοινότητα» 
συλλογική υπόθεση και δηµιουργούσε δεσµούς αλληλεγγύης µεταξύ των 
συµµετεχόντων σε µια κοινή προσπάθεια. Ταυτόχρονα, η δηµοσιοποίηση των 
ονοµάτων και των κατατεθέντων ποσών εξασφάλιζε την επωνυµία του δωρητή και µε 
τον τρόπο αυτό νοµιµοποιούσε τις ενδοκοινοτικές κοινωνικές ιεραρχίες252. Όπως και 
ο σύλλογος, έτσι και ο δηµόσιος και δηµοσιοποιήσιµος έρανος υπέρ της κοινότητας 
αποτελούσε προσφιλή µέθοδο κοινωνικοποίησης του ανώτερου στρώµατος των 
εβραίων εµπόρων διότι προωθούσε τη συλλογικότητα τη στιγµή που εγγυόταν την 
επωνυµία. Παράλληλα, η «κοινότητα» αποτελούσε οργανικό κοµµάτι των 
σηµαντικότερων στιγµών του κύκλου της ζωής των εβραίων εµπόρων. Η γέννηση, η 
περιτοµή, η ενηλικίωση, ο αρραβώνας, ο γάµος και βεβαίως ο θάνατος συνοδεύονταν 
από τη δωρεά σηµαντικών ποσών σε µια πληθώρα ευαγών κοινοτικών ιδρυµάτων και 
τη δηµοσιοποίηση της πράξης αυτής στον τύπο253. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες 
                                                 
249 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année), σ. 9. 
250 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 16. 
251 Βλέπε εν παρόδω Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. 
Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σ. 6-29. 
252 Η δηµοσίευση καταλόγων δωρητών είναι συχνότατη. Βλέπε ενδεικτικά τον κατάλογο των δωρητών 
του κοινοτικού ιδρύµατος Ματανότ Λαεβιονίµ. Journal de Salonique 18.01.1906. 
253 Βλέπε ενδεικτικά την προσφορά 590 φράγκων από τις οικογένειες Αµάρ και Σαλέµ σε διάφορα 
κοινοτικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε την ευκαιρία του γάµου των παιδιών τους Σαούλ Αµάρ και Φλορ 
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συνέδεαν συµβολικά την οικογένεια µε την κοινότητα. Η πρακτική της κοινοτικής 
δωρεάς καθιστούσε τα ιδιωτικά γεγονότα συλλογικές υποθέσεις και µε τον τρόπο 
αυτό συντελούσε στην αποδοχή και ενσωµάτωση της οικογένειας σε ένα ευρύτερο 
σύνολο. Προσέδιδε στην ίδια τον «εβραϊκό» της χαρακτήρα και ταυτόχρονα 
µετέτρεπε την κεφαλή της σε εβραίο «φιλάνθρωπο πολίτη»254. 

Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολιζόταν και µια πληθώρα δηµόσιων 
τελετών. Οι τελικές εξετάσεις των σχολείων, οι τελετές αποφοίτησης, οι ετήσιες 
συνελεύσεις των συλλόγων καθώς και τα κάθε είδους εγκαίνια κοινοτικών 
καταστηµάτων συγκροτούσαν ένα πυκνό σύνολο εκδηλώσεων ανοικτού και 
περιοδικού χαρακτήρα που ενίσχυε και οργάνωνε την κοινωνικότητα του ανώτερου 
στρώµατος των εβραίων εµπόρων της Θεσσαλονίκης255. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν 
αντανακλούσαν δεδοµένες κοινωνικές σχέσεις, αλλά αντίθετα τις συγκροτούσαν 
καθώς λειτουργούσαν ως πεδία παραγωγής κοινωνικών αναπαραστάσεων. Ως τέτοια, 
προσέδιδαν καταρχήν στην αστική κοινωνικότητα συγκεκριµένα εθνοτικά 
χαρακτηριστικά. Η παρουσία σε αυτές συνιστούσε µια επιτελεστική διαδικασία που 
καθιστούσε ορατή τη συµµετοχή σε µια ευρύτερη «κοινότητα» µε συνοχή και 
ενότητα –αυτή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, το αυστηρό τυπικό των 
εκδηλώσεων, η χωρική οργάνωσή τους και η λεκτική αναπαραγωγή τους από τον 
τύπο µέσα από εκτενείς περιγραφές συνέβαλε ώστε η εικόνα της «κοινότητας» να 
µην προβάλλει µόνο τη συνοχή των µελών της, αλλά να νοηµατοδοτεί –και κατά τον 
τρόπο αυτό να επικυρώνει– και µια δεδοµένη κοινωνική ιεραρχία. Οι 
παρευρισκόµενοι διαχωρίζονταν στις επώνυµες «παρουσίες» και στο ανώνυµο 
«πλήθος». Ο διαχωρισµός αυτός δεν γινόταν µε βάση την οικονοµική επιφάνεια, 
αλλά την κοινοτική προσφορά. Για το ανώτερο στρώµα των εβραίων εµπόρων η 
κοινοτική ευεργεσία αποτελούσε εποµένως µια πρακτική που τους καθιστούσε 
διακριτή κοινωνική οµάδα ακριβώς επειδή τους τοποθετούσε στο κέντρο της 
«κοινότητας» ως τα πλέον πιστά µέλη της. Συνδέοντάς τους ως Εβραίους µέσα από 
µια πληθώρα δηµόσιων τελετών, η «κοινότητα» τούς εξασφάλιζε ταυτόχρονα την 
απαραίτητη κοινωνική αναγνώριση256. 

Τέλος, το εννοιολογικό πλαίσιο της «κοινότητας» συγκροτούσε το ανώτερο 
στρώµα των εβραίων εµπόρων της Θεσσαλονίκης καθώς νοηµατοδοτούσε όχι µόνο 
τη δηµόσια δράση των ίδιων ως ανδρών, αλλά και τις δραστηριότητες των γυναικών 
συγγενών τους. Σύζυγοι και κόρες συµµετείχαν σε ένα πλήθος φιλανθρωπικών 
δραστηριοτήτων που στόχευαν στην ανακούφιση των κατώτερων στρωµάτων του 
εβραϊκού πληθυσµού της πόλης. Γυναίκες συγγενείς των ιταλών κυρίως εβραίων 
εµπόρων ή απόφοιτες των ιδιωτικών σχολείων θηλέων της πόλης διηύθυναν 
σωµατεία ανεξάρτητα (όπως η Œuvre des Layettes) ή υπό την αιγίδα της κοινότητας 

                                                                                                                                            
Σαλέµ. Αντίστοιχα, µε την ευκαιρία του γάµου των τέκνων τους, οι Γιακώβ Ε. Σίδες και Ζ. Αελιόν 
έκαναν δωρεές σε πλήθος κοινοτικών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων: Νοσοκοµείο Χιρς, Ταλµούδ Τορά, 
Ματανότ Λαεβιονίµ, Γιεσούα Βεραχαµίµ, Ετς Χαΐµ, Ασσαρά Μπατλανίµ, Σεδακά Βαχεσσέδ, Ματάν 
µπαΣέτερ, Χέσεντ βεΕµέτ. Journal de Salonique 23.08.1906, 14.11.1907. Αν κρίνει κανείς από τη 
συχνότητα εµφάνισης τέτοιων ανακοινώσεων στον τύπο, η πρακτική αυτή ήταν πολύ περισσότερο 
διαδεδοµένη µεταξύ του εβραϊκού ανώτερου στρώµατος από ό,τι µεταξύ του ελληνικού. Άλλωστε, 
όπως ειπώθηκε στο πρώτο υποκεφάλαιο, οι δωρεές του τελευταίου προορίζονταν κυρίως για την 
ενίσχυση της ελληνορθόδοξης κοινότητας του γενέθλιου τόπου. 
254 Για την έννοια του «φιλάνθρωπου πολίτη», βλέπε Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, 
σ. 300-306. 
255 Βλέπε ενδεικτικά Journal de Salonique 09.07.1906, 06.08.1906, 04.05.1908. 
256 Η παραπάνω παράγραφος αντλεί κυρίως από την µελέτη του Χάρη Εξερτζόγλου γύρω από τη 
συµβολική συγκρότηση της ελληνορθόδοξης κοινότητας µέσα από δηµόσιες τελετουργίες. 
Εξερτζόγλου, «‘Μετά µεγάλης παρατάξεως’». 
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(όπως η Charité de Calamaria)257. Παράλληλα, συµµετείχαν ενεργά σε εράνους και 
πραγµατοποιούσαν σωρεία δωρεών τόσο σε γυναικείους φιλανθρωπικούς συλλόγους 
όσο και σε ανδρικούς258. Η σωµατειακή κοινωνικότητα που ανέπτυσσαν συντηρούσε 
ένα πυκνό δίκτυο επαφών µεταξύ των µελών των σηµαντικότερων επιχειρηµατικών 
οικογενειών. Κυρίως όµως η έντονη και συντονισµένη φιλανθρωπική τους δράση 
υπέρ της «κοινότητας» καθιστούσε τις οικογένειες αυτές επίλεκτα µέλη της. 
Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι αυτές οι φιλανθρωπικά δραστήριες γυναίκες 
εµφανίζονταν στον τύπο µε το όνοµα και το επώνυµο του συζύγου τους συντελούσε 
ακόµη περισσότερο ώστε η δράση τους να αντικατοπτρίζει τις ποιότητες που 
χαρακτήριζαν τον άνδρα εβραίο επιχειρηµατία και η ευεργεσία τους να προάγει τη 
δική του εβραϊκότητα. 

Όµως η «κοινότητα» δεν αποτελούσε το µόνο εννοιολογικό πλαίσιο που 
σηµασιοδοτούσε την αστική κοινωνικότητα του ανώτερου στρώµατος των εβραίων 
εµπόρων και προήγαγε τους εθνοτικούς του δεσµούς. Η ευρύτερη έννοια του 
«εβραϊκού λαού» (people juif) συµπλήρωνε και επέκτεινε την έννοια της 
«κοινότητας» λειτουργώντας προς την ίδια κατεύθυνση. Η βοήθεια προς τους όπου 
γης δοκιµαζόµενους Εβραίους αποτελούσε το αντικείµενο της δράσης συλλόγων, 
διενέργειας εράνων και προσφοράς δωρεών. Στο γύρισµα του αιώνα, η εκδήλωση των 
“sentiments de solidarité devant les évènements heureux ou funestes dont le récit 
couvre les pages des annales du judaïsme mondial contemporain” έµοιαζε να ενώνει 
τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα του εβραϊκού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης259. Η 
«αλληλεγγύη» αυτή προσδιόριζε οργανικά την εβραϊκότητά τους και αναγορευόταν 
σε πρωταρχική «αρχή» (principe) “qui a été a travers le ages comme le sel de notre 
race”260. 

Η καλλιέργεια της «εβραϊκής αλληλεγγύης» µεταξύ των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης στόχευε στη βοήθεια “de ceux de nos coreligionnaires qui souffrent en 
leur qualité d’Israélites”261. Ο αντισηµιτισµός και η αντιµετώπισή του ήταν οι κύριοι 
τροφοδότες της. Ήδη από το 1891 τα µεγάλα πογκρόµ της Ρωσίας (αλλά και της 
Κέρκυρας) οδήγησαν όχι µόνο στην κινητοποίηση εβραϊκών συλλόγων που υπήρχαν 
στην πόλη, αλλά και στην ίδρυση νέων µε στόχο την αρωγή προς τους πρόσφυγες 
που κατέφταναν262. Η δε σύσταση ειδικών επιτροπών και η διενέργεια εράνων κυρίως 

                                                 
257 Η Œuvre des Layettes ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1904, ενώ το 1907 πρόεδρός της ήταν η Έλντα 
Σαµουέλ Μοδιάνο και αντιπρόεδρος η Έµµα Αλλατίνι. Η Charité de Calamaria στόχευε στην 
ανακούφιση των πυροπαθών του κοινοτικού συνοικισµού της Καλαµαριάς ο οποίος και οικοδοµήθηκε 
από την κοινότητα µετά την πυρκαγιά του 1890. Πρόεδρός της ήταν η Μπέλλα Ναχούµ. Τα δε µέλη 
του φιλανθρωπικού συλλόγου Assistance aux Orphelines ήταν πρώην µαθήτριες της σχολής Ισάκ 
Μπεναρντούτ. Journal de Salonique 27.02.1908, 26.12.1907, 16.03.1908, 03.01.1907. 
258 Βλέπε τη λίστα δωρητριών στην επιτροπή γυναικών για τη συνοικία Βαρδαρίου. Journal de 
Salonique 13.01.1898. Το δε 1905 η Αννέτ Αλλατίνι πραγµατοποίησε δωρεά βιβλίων και περιοδικών 
στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-1906 (10eme année), σ. 7. 
259 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 15. 
260 Όπως αναφέρει ο Ζωζέφ Νεχαµά. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, 
Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 16. 
261 Αυτός ήταν και ο πέµπτος στόχος του Συλλόγου των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς, όπως 
εκφράστηκε από τον Ζωζέφ Νεχαµά. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite 
Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σ. 13-14. 
262 Για την κινητοποίηση των υπάρχοντων συλλόγων, βλέπε Sam Lévy, Salonique à la fin du XIXe 
siècle (Ισταµπούλ, 2000), σ. 64. Για τη σύσταση νέων, βλέπε Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 
111, σηµ. 289. Για το αντισηµιτικό πογκρόµ της Κέρκυρας, βλέπε Sakis Gekas, “The port Jews of 
Curfu and the “blood libel” of 1891: a tale of many centuries and of one event”, Jewish Culture and 
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για τους Εβραίους της Ρωσίας αλλά και αλλού αποτελούσε τακτική µέριµνα 
σωµατείων και µελών της κοινότητας263. Την ίδια περίοδο, η υπόθεση Ντρέυφους 
αποτέλεσε το δεύτερο κεντρικό συµβάν γύρω από το οποίο αρθρώθηκε η «εβραϊκή 
αλληλεγγύη», προσδιορίζοντας σε αξιόλογο βάθος χρόνου το περιεχόµενο που 
προσέλαβε η συλλογική δράση των εβραϊκών µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων της 
Θεσσαλονίκης. Ακόµη και το 1905, ο Σύλλογος Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς 
διενεργούσε έρανο για τη σύσταση και συντήρηση «κλίνης Ζολά» στο υπό περάτωση 
κοινοτικό Νοσοκοµείο Χιρς264. 

Η έννοια της «εβραϊκής αλληλεγγύης» συγκροτούσε εποµένως µια 
απεδαφικοποιηµένη αντίληψη του εβραϊκού «λαού». Η αντίληψη αυτή είχε έντονο το 
στοιχείο της θυµατοποίησης και σχετιζόταν στενά µε την περισσότερο εντοπισµένη 
έννοια της (εβραϊκής) «κοινότητας»265. Προσδιοριζόταν αφενός από τον 
αντισιωνιστικό λόγο της Αλιάνς και αφετέρου από τον αυστηρό έλεγχο του δηµόσιου 
χώρου που ασκούσε το χαµιτικό καθεστώς. Για τους λόγους αυτούς, η «εβραϊκή 
αλληλεγγύη» δεν εµπεριείχε µια στενά πολιτική στάση µε άξονα το αίτηµα για 
ίδρυση εθνικού εβραϊκού κράτους, όπως θα πράξει αργότερα ο σιωνισµός. Αντίθετα, 
οργάνωνε τη συλλογική ταυτότητα των µεσαίων και ανώτερων εβραϊκών στρωµάτων 
της πόλης κινητοποιώντας τα κυρίως προς µια φιλανθρωπικού τύπου δηµόσια δράση 
και όχι προς µια ανοικτή πολιτική στράτευση. Συµπλεκόταν εποµένως µε κεντρικές 
αστικές αξίες και επιτελείτο µέσα από τις παραδεδεγµένες µορφές που έπαιρνε η 
αστική κοινωνικότητα. Ως τέτοια, επικύρωνε την εβραϊκότητά των µεσαίων και 
ανώτερων στρωµάτων επιβεβαιώνοντας όµως ταυτόχρονα και την αστικότητά τους. 

 
Η Αλιάνς: νέες κοινωνικότητες, νέες εβραϊκότητες 
Όπως είπαµε, η «κοινότητα» αποτελούσε το πρώτο θεσµικό και εννοιολογικό πλαίσιο 
που συνείχε εθνοτικά το ανώτερο στρώµα των εβραίων επιχειρηµατιών της 
Θεσσαλονίκης. Όµως στο γύρισµα του αιώνα η Αλιάνς αποτελούσε το δεύτερο, 
επιτελώντας µια ανάλογη και συµπληρωµατική προς την «κοινότητα» λειτουργία. Με 
πυρήνα τα σχολεία οργάνωνε ένα αντίστοιχα πυκνό και εξίσου εκτεταµένο δίκτυο 
κοινωνικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα επαναπροσδιόριζε το ίδιο το 
περιεχόµενο της εθνοτικής ταυτότητας των εβραίων εµπόρων και βιοµηχάνων της 
πόλης προσδένοντάς το ρητά στη ∆ύση. 

Τα σχολεία αρρένων της Αλιάνς αποτελούσαν το πρώτο πεδίο συγκρότησης 
ενός διευρυµένου στρώµατος εβραίων εµπόρων λόγω του προγράµµατος σπουδών 
και του επαγγελµατικού προσανατολισµού των αποφοίτων τους. Η Αλιάνς στόχευε 
στην «αναγέννηση» των εβραϊκών πληθυσµών της Ανατολής µέσω της παροχής µιας 
δυτικού τύπου εγκύκλιας γνώσης. Ωστόσο, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η 
                                                                                                                                            
History 7/2 (2004), σσ. 171-196. Ευτυχία Λιάτα, Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα του 
αντισηµιτισµού. Η «συκοφαντία για το αίµα» του 1891 (Αθήνα, 2006). 
263 Το 1905-1906 ο Σύλλογος Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς οργάνωσε µετά από έκκληση της 
κοινοτικής επιτροπής έρανο υπέρ των Εβραίων της Ρωσίας. Αντίστοιχη πρωτοβουλία υπέρ των 
Εβραίων τόσο της Ρωσίας όσο και της Αραβικής Χερσονήσου και του Μαρόκου έγινε και το 1907. 
Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 14. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, 
Salonique. Bulletin Annuel, 1907 (11eme année), σσ. 7, 25. 
264 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1905-
1906 (10eme année), σ. 14. 
265 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λόγο του Συλλόγου των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς η πιο 
προσδιορισµένη οντότητα του «ανατολικού εβραϊσµού» (που αναφέρεται στους Εβραίους της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας) εµφανίζεται µόλις µετά την Επανάσταση των Νεότουρκων. Association 
des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), 
σ. 20. 
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επιδίωξη αυτή συνδυάστηκε µε την εξυπηρέτηση των «τοπικών αναγκών», όπως 
αυτές προσδιορίστηκαν από µια τοπική επιτροπή αποτελούµενη κυρίως από ιταλούς 
εβραίους επιχειρηµατίες. Το αποτέλεσµα ήταν ένα πρόγραµµα σπουδών 
προσανατολισµένο προς το εµπόριο και µάλιστα σε βαθµό µεγαλύτερο από αυτόν 
που επιθυµούσε η κεντρική επιτροπή της Αλιάνς στο Παρίσι266. Ήδη από τα πρώτα 
χρόνια της λειτουργίας των σχολείων αρρένων, η έµφαση δινόταν στην εκµάθηση 
των τοπικών και ξένων γλωσσών καθώς και στη διδασκαλία των βασικών εµπορικών 
εννοιών και πρακτικών, έµφαση που διατηρήθηκε και ενισχύθηκε κατά τις επόµενες 
δεκαετίες267. Σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής ανάπτυξης της πόλης, τα σχολεία 
της Αλιάνς συνετέλεσαν εποµένως στη διαµόρφωση ενός µεσαίου στρώµατος 
εβραίων εµπόρων. Καταρχήν συνέβαλαν στην αναγκαία αριθµητική του διεύρυνση, 
επιτρέποντάς του να ενισχύσει τη θέση του στην τοπική οικονοµία. Κυρίως όµως 
προίκισαν τις νέες γενιές των εβραίων εµπόρων µε ένα κοινό γνωστικό κεφάλαιο και 
ένα κοινό αξιακό σύστηµα268. Και επειδή το πρόγραµµα σπουδών της Αλιάνς 
υιοθετήθηκε από περισσότερα από είκοσι ανεξάρτητα εβραϊκά σχολεία269, το 
γνωστικό αυτό κεφάλαιο και αξιακό σύστηµα αποτέλεσε κτήµα όχι µόνο των 
αποφοίτων των σχολείων της αλλά του συνόλου των εγγράµµατων εβραίων εµπόρων 
της πόλης. Η τεράστια επιρροή που άσκησε η Αλιάνς στα εβραϊκά εκπαιδευτικά 
πράγµατα συνέτεινε εποµένως αποφασιστικά στην οικοδόµηση των εσωτερικών 
συνεκτικών δεσµών και στη διαµόρφωση της διακριτής ταυτότητας ενός ολοένα και 
διευρυνόµενου µεσαίου στρώµατος εβραίων εµπόρων. 

Είναι ωστόσο περισσότερο δύσκολο να προσδιοριστεί αν και κατά πόσο το 
σχολικό σύστηµα της Αλιάνς αποτέλεσε ταυτόχρονα πεδίο αναπαραγωγής του 
ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης, κυρίως δε της ισχυρής 
οµάδας των ιταλών Εβραίων. Η έλλειψη µαθητολογίων και η ανυπαρξία 
συστηµατικών προσωπογραφιών και γενεαλογικών δέντρων δυσχεραίνει την εξαγωγή 
τεκµηριωµένων συµπερασµάτων. Η παρούσα κατάσταση της έρευνας επιτρέπει µόνο 
τη διατύπωση υποθέσεων, κυρίως µέσα από τη διερεύνηση των καταλόγων των 
µελών του Συλλόγου των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς. Από τους καταλόγους 
αυτούς απουσιάζουν µεν τελείως µέλη των µεγάλων ιταλοεβραϊκών οικογενειών των 
Αλλατίνι, Φερνάντεζ και Μορπούργο. Εµφανίζονται όµως ονόµατα µελών της 
οικογένειας Τόρρες και πιθανότατα και άλλων µεγάλων επιχειρηµατικών 
οικογενειών270. Φαίνεται λοιπόν ότι η εµβέλεια των σχολείων της Αλιάνς δεν 
περιοριζόταν σε καµία περίπτωση αποκλειστικά στα µεσαία και κατώτερα εβραϊκά 

                                                 
266 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 217. 
267 Βλέπε το πρόγραµµα µαθηµάτων του σχολείου αρρένων κατά το σχολικό έτος 1878-1879. Compte 
rendu sur les écoles israélites de Salonique pendant l'année 1878/79 (Θεσσαλονίκη, 1879), σσ. 35-36. 
Η διαµόρφωση ενός προγράµµατος µαθηµάτων προσανατολισµένου στην ικανοποίηση των αναγκών 
του σύγχρονου εµπορίου φαίνεται και στο πρόγραµµα των εξετάσεων του έτους 1907. Journal de 
Salonique 11.07.1907. 
268 Όπως παρατηρούσε το 1908 έκθεση επιθεωρητών της Αλιάνς “l’influence de l’Alliance au point de 
vue intellectuel, moral et social est énorme. Presque tous les employés de commerce, la plupart des 
commerçants, des centaines de patrons, d’ouvriers, presque tous les médecins, les avocats, les 
ingénieurs, les journalistes ont reçu chez nous l’instruction première”. “Mission d’inspection en 
Orient”, Bulletin de l’Alliance Israélite Universelle (Παρίσι, 1908), σ. 41. 
269 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 217. 
270 Αναφέρονται οι Λάζαρος, Μωίς, και Ελί Τόρρες. Επίσης αναφέρονται µεταξύ άλλων τα επώνυµα 
Ερρέρα, Μισραχί, Μοσσέρι, Μοδιάνο και Αµάρ. Ωστόσο, η ανυπαρξία γενεαλογικών δέντρων δεν µας 
επιτρέπει να θεωρήσουµε µε πλήρη βεβαιότητα ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα αποτελούν και µέλη 
των γνωστών επιχειρηµατικών οικογενειών, αν και κάτι τέτοιο θα µπορούσε να θεωρηθεί αρκετά 
πιθανό. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 
1907 (11eme année), σσ. 49-51. 
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στρώµατα. Με αυτό ως δεδοµένο, τα σχολεία της δεν αποτέλεσαν ωστόσο τον 
προνοµιακό τόπο εκπαιδευτικής διαµόρφωσης και πρώτης κοινωνικοποίησης των 
νεαρών γόνων του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος. Προς την 
κατεύθυνση αυτή έτεινε άλλωστε και η γενικότερη επικέντρωση της κεντρικής 
επιτροπής της Αλιάνς στην παροχή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που απευθυνόταν 
κυρίως στα χαµηλά στρώµατα του εβραϊκού πληθυσµού, όπως και η συστηµατική 
αδιαφορία της για τις ολοένα και επιτακτικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 
ανερχόµενων µεσαίων στρωµάτων –αδιαφορία που εκφραζόταν κυρίως µέσα από την 
άρνησή της να συστήσει δευτεροβάθµιες εκπαιδευτικές µονάδες στις µεγάλες πόλεις 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας271. Όµως, παρόλο που τελικά τα σχολεία αρρένων 
δεν αποδείχθηκαν απαραίτητα για την εξασφάλιση της συνοχής του ανώτερου 
εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης, συνέβαλαν εν τούτοις στη 
µερική ανανέωσή του στα πλαίσια της ευρύτερης διαδικασίας διεύρυνσης των 
επαγγελµατικών ευκαιριών και ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας που εγκαινίασε η 
λειτουργία του σχολικού δικτύου της Αλιάνς στο εσωτερικό των εβραϊκών 
κοινοτήτων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας272. Το 1908 στον κατάλογο των µελών 
του Συλλόγου Αποφοίτων συµπεριλαµβάνονταν για πρώτη φορά τα ονόµατα δύο 
νέων, άσηµων ακόµη εµπόρων, οι οποίοι όµως είκοσι χρόνια αργότερα θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά σιδηρικών και ειδών υγιεινής της πόλης: των αδελφών 
Σιµών και Ζωζέφ Χαΐµ Άλβο273. 

Πιο κρίσιµη για τη διασφάλιση της συνοχής και την προώθηση της ηγεµονίας 
του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης ήταν η 
λειτουργία της τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς. Η σύσταση τοπικής οργάνωσης 
συνόδευε την ίδρυση κάθε σχολείου και σκόπευε στην κατά τόπους προώθηση των 
ιδεωδών της Αλιάνς και στην προσέλκυση υποστηρικτών του έργου της. Πυρήνας 
κάθε τοπικής οργάνωσης και διοικητικό όργανό της ήταν η τοπική επιτροπή (comité 
local), η οποία καταπιανόταν κυρίως µε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης των 
σχολείων και µεριµνούσε για την εξασφάλιση της εν γένει εύρυθµης λειτουργίας 
τους274. 

Στη Θεσσαλονίκη, η τοπική οργάνωση αποτέλεσε προνοµιακό χώρο 
συνεύρεσης του ανώτερου στρώµατος των εβραίων επιχειρηµατιών, οι οποίοι και 
στελέχωναν την τοπική επιτροπή της. Αρχικά, η τοπική επιτροπή απαρτιζόταν σχεδόν 
αποκλειστικά από ιταλοεβραίους επιχειρηµατίες –τους σηµαντικότερους άλλωστε 
θιασώτες του εγχειρήµατος της Αλιάνς στη Θεσσαλονίκη. Εν µέρει επρόκειτο για µια 
οικογενειακή υπόθεση των Αλλατίνι275. Ωστόσο, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 
                                                 
271 Για την οριενταλιστική λογική που προσδιόριζε την εκπαιδευτική στρατηγική της Αλιάνς και τις 
κρίσιµες συνέπειές της στην απώλεια ιδεολογικής επιρροής και τη σταδιακή αποξένωσή της από τα 
ολοένα και ανερχόµενα µεσαία στρώµατα της Κωνσταντινούπολης, βλέπε Rodrigue, French Jews, 
Turkish Jews, σσ. 115-117. 
272 Για τη συµβολή του σχολικού δικτύου της Αλιάνς στη ρευστοποίηση της παραδεδεγµένης 
κοινωνικής διαστρωµάτωσης του εβραϊκού πληθυσµού, βλέπε Stein, “The permeable boundaries of 
Ottoman Jewry”, σ. 119. 
273 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année), σ. 52. Το 1923, ο Σιµών Άλβο θα εκλεγεί µέλος του πεντηκονταµελούς συµβουλίου 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. Εµπορικόν Εγκόλπιον, Έτος 1923 
(Θεσσαλονίκη 1923), σ. 154. Για µια πλήρη εικόνα των επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων βλέπε 
http://www.centropa.org/index.php?nID=30&x=PXVuZGVmaW5lZDsgc2VhcmNoVHlwZT1CaW9E
ZXRhaWw7IHNlYXJjaFZhbHVlPTczNjsgc2VhcmNoU2tpcD0w (πρόσβαση 08.02.2011). 
274 Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, σ. 58. 
275 Βλέπε την κατάσταση των µελών της τοπικής επιτροπής για το έτος 1879, όπου συµµετείχαν οι 
Μωύς Αλατίνι (πρόεδρος), Έντουαρντ, Κάρολος και Ούγκο Αλλατίνι. Compte rendu sur les écoles 
israélites de Salonique pendant l'année 1878/79, σ. 77. Για τους λόγους πίσω από τη θερµή 
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εικοστού αιώνα η επιτροπή συµπεριλάµβανε πλέον και έναν ικανό αριθµό οθωµανών 
Εβραίων276. Η κυριαρχία των ιταλοεβραίων επέτρεψε αρχικά στην επιτροπή να 
αντλήσει δύναµη από τα υπάρχοντα δίκτυα ισχύος τους. Ταυτόχρονα όµως τα 
µετασχηµάτισε προσδίδοντας σε αυτά θεσµική υπόσταση. Συνακόλουθα, η ύπαρξη 
της επιτροπής συνέβαλε στην ενίσχυση των δεσµών συνοχής µεταξύ των 
επιφανέστερων εβραίων επιχειρηµατιών της πόλης, πιστώνοντας το στρώµα αυτό µε 
σηµαντικό διεθνές έρεισµα και το αναγκαίο απορρέον τοπικό κύρος. 

Παράλληλα, ο τρόπος διάρθρωσης της τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς και το 
ευρύ πεδίο δραστηριοποίησής της αποτέλεσαν κρίσιµο παράγοντα στην οργάνωση 
του στρώµατος αυτού και στην εδραίωση της ισχύος του. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1870 η τοπική οργάνωση της Αλιάνς στη Θεσσαλονίκη αποτελούσε πιθανότατα 
την πρώτη σηµαντική εβραϊκή συσσωµάτωση που αναπαρήγαγε τα πολιτισµικά 
πρότυπα του δυτικού σωµατείου. Η ταυτότητα του «µέλους» µε καθήκοντα και 
δικαιώµατα, η συµµετοχή σε «επιτροπές», η ετήσια γενική «συνέλευση», ο δηµόσιος 
«απολογισµός έργου», η κατάρτιση «προϋπολογισµού», η δηµοσίευση 
«ισολογισµού» και η περαιτέρω δηµοσιοποίηση όλων των παραπάνω µέσα από την 
εκτύπωση και κυκλοφορία «λογοδοσιών» αποτελούσαν νεωτερικές πολιτισµικές 
πρακτικές που συνέβαλαν στη σύσφιγξη των δεσµών µεταξύ των µελών του 
ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος προωθώντας τη χρηστή διαχείριση 
ως κοινή αξία που καθόριζε πέρα από την επιχειρηµατική και την κοινωνική τους 
δράση. Σε µια περίοδο όπου η πρόσβαση του στρώµατος αυτού στους κοινοτικούς 
θεσµούς διοίκησης παρέµενε ακόµη δυσχερής, λόγω της µη εφαρµογής των γενικών 
κανονισµών, ο τρόπος οργάνωσης της τοπικής Αλιάνς το εξοικείωσε µε νέες µορφές 
αυτοοργάνωσης και διοίκησης. 

Επιπρόσθετα, το εύρος και η σηµασία της τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς την 
καθιστούσαν σηµαντικό δεσµό εθνοτικής συνοχής ανάλογο µε αυτόν της κοινότητας. 
Για το ανώτερο εβραϊκό επιχειρηµατικό στρώµα, η συγκεκριµένη οργάνωση 
συνιστούσε ένα πολύτιµο εργαλείο διαµόρφωσης τρόπων κοινής παρέµβασης σε ένα 
ευρύ πεδίο κοινωνικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων. Η στέρεα υποδοµή της 
οργάνωσης καθώς και η σταθερότητα και αντοχή της στο χρόνο την ανάδειξαν σε 
έναν δεύτερο, εναλλακτικό, αλλά όχι ευθέως ανταγωνιστικό προς τις κοινοτικές 
αρχές, πόλο εξουσίας. Έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό της το σύνολο της κοινοτικής 
εκπαίδευσης και συνεργαζόµενη µε ραβίνους και κοινοτικούς προύχοντες, η τοπική 
οργάνωση της Αλιάνς συνιστούσε ουσιαστικά έναν µοχλό συντονισµένης 
παρέµβασης στα κοινοτικά δρώµενα277. 

Η εύρυθµη λειτουργία του σχολικού δικτύου αποτελούσε την κύρια αλλά όχι 
και την αποκλειστική µέριµνα της τοπικής οργάνωσης. Για το λόγο αυτό την 
επιτροπή του σχολείου αρρένων πλαισίωνε πλήθος άλλων µε αντικείµενο τόσο τις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές µονάδες της Αλιάνς όσο και αρκετούς κοινοτικούς 
θεσµούς278. Οργανώνοντας εποµένως τη δηµόσια δράση των εβραίων 
                                                                                                                                            
υποστήριξη που παρείχαν οι ιταλοί Εβραίοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην Αλιάνς, βλέπε Stein, 
“The permeable boundaries of Ottoman Jewry”, σ. 57· και Aron Rodrigue, “From millet to minority: 
Turkish Jewry”, στο Pierre Birnbaum & Ira Katznelson (επιµ.), Paths of emancipation. Jews, states, 
and citizenship (Πρίνστον, 1995), σ. 248. 
276 Βλέπε Journal de Salonique 06.08.1906. 
277 Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, σσ. 69-70. Για τη συνεργασία µε ραβίνους και κοινοτικούς 
προύχοντες στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, βλέπε Compte rendu sur les écoles israélites de 
Salonique pendant l'année 1878/79, σσ. 14-15. 
278 Μέσα στη δεκαετία του 1870 λειτούργησαν οι επιτροπές της τεχνικής σχολής, του Ταλµούδ Τορά, 
του Μπικούρ Χολίµ, της εισφοράς των εµπόρων εισαγωγής-εξαγωγής και τέλος η επιτροπή γυναικών. 
Compte rendu sur les écoles israélites de Salonique pendant l’année 1878/79. Compte rendu sur les 
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επιχειρηµατιών, το ευρύ αυτό δίκτυο επιτροπών αποτέλεσε µηχανισµό συνοχής και 
ισχύος και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της εθνοτικής φυσιογνωµίας 
τους. Και καθώς στις πολυάριθµες αυτές επιτροπές συµπεριλαµβανόταν και επιτροπή 
γυναικών υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του σχολείου θηλέων, η σηµασία της 
δηµόσιας δράσης των γυναικών για τη συνοχή του στρώµατος αυτού (ως συζύγων, 
µητέρων και θυγατέρων και εντός του πλαισίου που υπαγόρευαν οι τρέχουσες 
αντιλήψεις περί φύλου) δεν πρέπει να υποτιµηθεί. 

Οι δυνατότητες αυτοοργάνωσης που πρόσφερε η καινοφανής διάρθρωση της 
τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς και η ευρεία έκταση των δραστηριοτήτων της την 
καθιστούσαν µοναδικό µηχανισµό παραγωγής της (ταξικά προσδιορισµένης) 
εθνοτικής συνοχής του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος της 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η Αλιάνς συνείχε εθνοτικά τους εβραίους επιχειρηµατίες για 
τον επιπρόσθετο λόγο ότι αποτέλεσε κύριο σηµείο αναφοράς µιας πυκνής, 
παράπλευρης αστικής κοινωνικότητας. Χάρη σε αυτήν, το σχολείο ανασύρθηκε από 
το περιθώριο και κατέλαβε το κέντρο όχι µόνο της κοινοτικής δράσης αλλά και της 
κοινωνικής ζωής των µεσαίων και ανώτερων εβραϊκών στρωµάτων279. Το σχολείο 
της Αλιάνς µετατράπηκε σε κεντρικό σύµβολο γύρω από το οποίο αρθρωνόταν πλέον 
ένα ευρύ φάσµα δηµόσιων δραστηριοτήτων µέσω των οποίων σφυρηλατούνταν 
δεσµοί µεταξύ των εβραίων επιχειρηµατιών της πόλης, ενώ παράλληλα 
αποκρυσταλλώνονταν οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. Οι 
γιορτές υπέρ των σχολικών ιδρυµάτων, οι τελετές αποφοίτησης και οι δηµόσιες 
εξετάσεις οργάνωναν την κοινωνικότητα του στρώµατος αυτού και της προσέδιδαν 
συγκεκριµένο νόηµα συµβάλλοντας στη διαµόρφωση µιας αστικής εκδοχής της 
εβραϊκότητας280. Αντίστοιχα, οι πολυάριθµοι έρανοι και οι λοταρίες για την ενίσχυση 
των σχολείων, όπως και οι δωρεές και τα κληροδοτήµατα, συντελούσαν µέσα από τη 
δηµοσίευση των ονοµάτων και τη µετέπειτα τακτική µνηµόνευσή τους, στη 
συγκρότηση µιας «φαντασιακής κοινότητας» φιλάνθρωπων, αλλά συνάµα και 
εβραίων, επιχειρηµατιών281. Τέλος, µένει να διερευνηθεί αν η Αλιάνς συνέβαλε στη 
συνοχή του στρώµατος αυτού και µε ακόµη πιο άµεσο τρόπο, µέσα δηλαδή από την 
επιρροή που ενδεχοµένως άσκησε στις γαµήλιες πρακτικές του. Το ερώτηµα αν οι 
νεαροί Εβραίοι του ανώτερου στρώµατος προσανατολίζονταν επίσης στην επιλογή 
του συντρόφου τους µεταξύ των αποφοίτων της σχολής θηλέων της Αλιάνς (όπως 
ήδη συνέβαινε στην περίπτωση των µεσαίων στρωµάτων) παραµένει ακόµη 
ανοιχτό282. 

Ήταν ωστόσο κυρίως µέσα από την προώθηση της γαλλοφωνίας που η Αλιάνς 
συνέβαλε καθοριστικά στη διαµόρφωση της ιδιαίτερης, διακριτής εθνοτικής 
ταυτότητας του µεσαίου και ανώτερου στρώµατος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. 
Ως κριτήριο κοινωνικής διάκρισης, η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελούσε (ή 

                                                                                                                                            
institutions de l’Alliance Israélite Universelle à Salonique pendant l’année scolaire 1889 par le Comite 
Local (Θεσσαλονίκη, 1890). 
279 Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, σ. 70. 
280 Journal de Salonique 06.08.1906. Compte rendu du Dr. M. Allatini sur les institutions israélites de 
Salonique pendant l’année 1879/80 (Θεσσαλονίκη, 1880), σ. 5. Compte rendu sur les institutions 
israélites de Salonique pendant l’année scolaire 1880/81 par le Dr. M. Allatini (Θεσσαλονίκη, 1882), 
σ. 13 Journal de Salonique 09.07.1906. Compte rendu du Dr. M. Allatini sur les institutions israélites 
de Salonique pendant l'année 1879/80, σ. 5. 
281 Ενδεικτικά, Compte rendu sur les institutions de l’Alliance Israélite Universelle à Salonique 
pendant l’année scolaire 1889 par le Comite Local, σσ. 8, 11-12, 23, 25. 
282 Για την επίδραση της εκπαίδευσης της Αλιάνς στην κοινωνική θέση των εβραίων γυναικών των 
µεσαίων στρωµάτων όπως και στη µεταβολή των κριτηρίων επιλογής συζύγου, βλέπε Rodrigue, 
French Jews, Turkish Jews, σ. 168. 
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θεωρείτο ότι έπρεπε να αποτελεί) κεκτηµένο όλων των εθνοτικών συνιστωσών του 
µεσαίου και, κυρίως, του ανώτερου στρώµατος της οθωµανικής κοινωνίας283. Σε 
καµιά όµως άλλη εθνοθρησκευτική οµάδα πλην της εβραϊκής τα γαλλικά δεν 
προσδιόρισαν µε τόση ένταση και σε τόση έκταση την κοινωνική ζωή των µελών της 
και το σύστηµα των αξιών τους. Η γαλλική γλώσσα αποτέλεσε την κύρια γλώσσα 
διδασκαλίας όλων των νεαρών Εβραίων και η χρήση της αναγορεύτηκε στο βασικό 
δείκτη ατοµικού κύρους και καλλιέργειας από το σύνολο της κοινότητας. Η δε ευρεία 
και συστηµατική υιοθέτησή της από τα µεσαία και ανώτερα εβραϊκά στρώµατα 
οδήγησε στη διαµόρφωση ενός ιδιαίτερου, δισυπόστατου πολιτισµού τον οποίο και 
χαρακτήριζε η καθηµερινή συνύπαρξη των γαλλικών µε τα ισπανοεβραϊκά284. 

Η πλήρης εγκόλπωση της γαλλικής γλώσσας και η µοναδική θέση που 
καταλάµβανε στην κοινωνική ζωή και στο αξιακό σύστηµα του εβραϊκού µεσαίου και 
ανώτερου στρώµατος τη µετέτρεψε τελικά σε κριτήριο εθνοτικής διαφοροποίησης. 
Παρέχοντας κοσµική εκπαίδευση, το σχολικό σύστηµα της Αλιάνς υπονόµευσε την 
κεντρική θέση που κατείχε µέχρι τότε η θρησκεία στον προσδιορισµό της εβραϊκής 
ταυτότητας. Ωστόσο, δεν οδήγησε στη ρευστοποίηση της τελευταίας. Αντίθετα, η 
προώθηση της γαλλικής γλώσσας συνετέλεσε αποφασιστικά στη διαµόρφωση µιας 
εκκοσµικευµένης, αλλά εξίσου ανθεκτικής, εθνοτικής ταυτότητας. Όπως παρατηρεί ο 
Aron Rodrigue, «τα γαλλικά εξηµερώθηκαν, εξεβραΐστηκαν, ισπανικοποιήθηκαν. Η 
χρήση των γαλλικών σε καθηµερινή βάση αποτέλεσε έναν ακόµη εθνοτικό δείκτη στο 
τοπικό [οθωµανικό] πλαίσιο. Τα εθνοτικά όρια µετακινήθηκαν, εγκόλπωσαν τα 
γαλλικά και τον δυτικό τρόπο ζωής και αναδύθηκαν ενισχυµένα»285. Η γαλλοφωνία 
συνείχε εποµένως εθνοτικά τους εβραίους επιχειρηµατίες διακρίνοντάς τους 
παράλληλα από τους οµολόγους τους των άλλων εθνοθρησκευτικών οµάδων. 

Εκπεφρασµένος στόχος της Αλιάνς υπήρξε η «χειραφέτηση» των Εβραίων της 
Ανατολής µέσα από την «αναγέννησή» τους. Αυτή θα πραγµατοποιείτο µέσα από την 
υιοθέτηση πανανθρώπινων αξιών. Αναιρώντας την εθνοτική διαφορά, οι αξίες αυτές 
θα µετέτρεπαν τους «Εβραίους» σε (άρρενες) «ανθρώπους», πολίτες ενός σύγχρονου 
κράτους δικαίου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στη δυτική Ευρώπη, η δράση 
της Αλιάνς δεν οδήγησε στην αφοµοίωση των οθωµανών Εβραίων, αλλά αντίθετα 
στην αναδιαµόρφωση και ενίσχυση της διακριτής εθνοτικής τους ταυτότητας. Για το 
µεσαίο και ανώτερο στρώµα των Εβραίων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας η 
«χειραφέτηση» δεν προήλθε µέσα από την εξοικείωση µε τη γλώσσα και τον 
πολιτισµό της κοινωνίας στην οποία διαβιούσαν. Η απουσία του οθωµανικού κράτους 
από το πεδίο της µαζικής εκπαίδευσης συνδυαζόταν µε τον οριενταλισµό που 
χαρακτήριζε την εκπαιδευτική πολιτική της Αλιάνς για να καταστήσουν αδιανόητη 
την προοπτική της «αναγέννησης» των οθωµανών Εβραίων µέσω της χρήσης ενός 
άλλου επικοινωνιακού µέσου πλην των γαλλικών και µέσα από την εισαγωγή τους σε 
οποιοδήποτε άλλο πολιτισµικό σύστηµα πέραν του γαλλικού. Κατά συνέπεια, ο 
γαλλικός πολιτισµός και ευρύτερα η ∆ύση αποτέλεσαν το κεντρικό σηµείο 
πολιτισµικής αναφοράς των µεσαίων και ανώτερων εβραϊκών στρωµάτων 
διαµορφώνοντας τον πολιτισµικό ορίζοντά τους. Αντίθετα, ο τοπικός οθωµανικός ή 
στενότερα τουρκικός πολιτισµός απαξιώθηκε και περιθωριοποιήθηκε, όπως άλλωστε 
και οι πολιτισµοί των παρακείµενων εθνοτικών οµάδων. Και αυτό συνέβη παρά τις 

                                                 
283 Στο ίδιο, σ. 178. 
284 Στο ίδιο, σ. 119. 
285 Rodrigue, “From millet to minority”, σ. 253. 
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πρωτοβουλίες για την εισαγωγή των οθωµανικών τουρκικών, αλλά ακόµη και των 
ελληνικών, στα σχολεία της Αλιάνς286. 

Η παράδοξη συνισταµένη αυτών των διεργασιών ήταν ότι το σχολικό σύστηµα 
µιας οργάνωσης που προωθούσε την αφοµοίωση οδήγησε τελικά τόσο στην ενίσχυση 
της εθνοτικής συνοχής του µεσαίου και ανώτερου εβραϊκού στρώµατος όσο και στην 
αποξένωσή του από το ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο που προσδιόριζε τους όρους 
της κοινωνικής του ύπαρξης. Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, η σχέση µε τη 
Γαλλία κατέληξε να καθορίζει την εβραϊκή τους ταυτότητα τόσο στα δικά τους µάτια 
όσο και στα µάτια των υπόλοιπων εθνοτικών οµάδων της πόλης. Σε µια περίοδο 
πολυεθνοτικής συνύπαρξης που χαρακτηριζόταν επίσης από την ανυπαρξία ενός 
ηγεµονικού, δεσµευτικού τοπικού πολιτισµικού προτύπου και την παράλληλη ισχυρή 
δυτική παρουσία, η διασφάλιση της συνοχής του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού 
στρώµατος στη βάση µιας γαλλόφωνης εβραϊκότητας προσανατολισµένης 
αποκλειστικά προς τη ∆ύση παρείχε σε αυτό εµφανή συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Από 
το 1908 όµως, και κυρίως µετά το 1912, µετατράπηκε αυθηµερόν σε µειονέκτηµα. 
Όχι µόνο γιατί σε ένα κλίµα όξυνσης των εθνικισµών άφηνε εκτεθειµένο το 
συγκεκριµένο στρώµα στην κατηγορία του «απάτριδος κοσµοπολιτισµού» και του 
ελλειπούς πατριωτισµού. Αλλά και επειδή από το 1873, και για µια περίοδο 40 
χρόνων, η δράση της Αλιάνς συνετέλεσε στη διαµόρφωση µιας αντίληψης µεταξύ 
των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων, η οποία θεωρούσε ότι η διαδικασία 
παραγωγής της (αστικής) εβραϊκότητας όφειλε να αντλεί απευθείας από τη ∆ύση και 
όχι (και) από το εκάστοτε τοπικό πολιτισµικό περιβάλλον. Η περιθωριοποίηση και η 
απαξίωση του τελευταίου στο λόγο και στις πρακτικές της Αλιάνς διαµόρφωσε 
εποµένως µια στάση η οποία κατέστησε την αφοµοίωση µια ταξικά και εθνοτικά 
ανυπόφορη διαδικασία. Μια διαδικασία που έθετε σε κίνδυνο τόσο έναν από τους 
βασικούς όρους της εθνοτικής τους συνοχής όσο και ένα από τα βασικά µέσα 
αναπαραγωγής τους και διασφάλισης της ταξικής τους ηγεµονίας. 

 
Η «Ιταλία»: πολιτική ισχύς και κοινωνική ορατότητα του ανώτερου εβραϊκού 
επιχειρηµατικού στρώµατος 
Μετά την κοινότητα και την Αλιάνς, η «Ιταλία» συνιστούσε το τρίτο σηµείο 
συλλογικής αναφοράς και το τρίτο πεδίο άρθρωσης της καλειδοσκοπικής εθνοτικής 
και ταξικής ταυτότητας του ανώτερου εβραϊκού στρώµατος της Θεσσαλονίκης. Αυτό 
το στρώµα των εβραίων επιχειρηµατιών χαρακτηριζόταν από την κυρίαρχη παρουσία 
της οµάδας των ιταλών Εβραίων287. Η ολιγοµελής αλλά εξαιρετικά ισχυρή αυτή 

                                                 
286 Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, σσ. 119-120, 170-172. Για την εισαγωγή µαθηµάτων 
τουρκικών και ελληνικών στα σχολεία της Αλιάνς στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Compte rendu sur les 
écoles israélites de Salonique pendant l'année 1878/79, σσ. 35-36. 
287 Οι ιταλοί εβραίοι, ή «Φράνκος», προέρχονταν κυρίως από την ελεύθερη πόλη του Λιβόρνο και 
εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη σταδιακά κατά τη διάρκεια του δεκάτου ογδόου αιώνα. Επρόκειτο 
κυρίως για τις οικογένειες των Αλλατίνι, των Μοδιάνο, των Μορπούργο, των Μισραχί, των 
Φερνάντεζ, των Τόρρες, των Ερρέρα και των Σαΐας. Αυτές, µαζί µε ορισµένες σεφαραδίτικες 
οικογένειες όπως οι Καζές και οι Σαλτιέλ, αποτελούσαν τις ισχυρότερες επιχειρηµατικές οικογένειες, 
το ανώτερο στρώµα τόσο της εβραϊκής κοινότητας όσο και των εµπόρων της πόλης. Μεταξύ τους 
ξεχώριζαν κυρίως οι Αλλατίνι και οι Μοδιάνο, το εύρος των δραστηριοτήτων των οποίων τους 
καθιστούσε τους σηµαντικότερους επιχειρηµατικούς οµίλους στην ευρωπαϊκή Τουρκία. Για τους 
εβραίους εµπόρους του Λιβόρνο και την εγκατάστασή τους στα λιµάνια της ανατολικής Μεσογείου, 
βλέπε Minna Rozen, “Contest and rivalry in Mediterranean maritime commerce in the first half of the 
eighteenth century: the Jews of Salonika and the European presence”, Revue des Etudes Juives 147/3 
(1988), σσ. 309-352. Για τους Αλλατίνι, βλέπε Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου, «Η Θεσσαλονίκη των 
Allatini, 1776-1911», Θεσσαλονίκη 7 (2008), σσ. 137-194. Για τους Μοδιάνο, Mario Modiano, 
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οµάδα ήταν πλήρως ενσωµατωµένη στην κοινοτική ζωή διαδραµατίζοντας 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο των δηµόσιων δραστηριοτήτων που συνείχαν 
εθνοτικά το µεσαίο και το ανώτερο στρώµα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο, οι ιταλοί εβραίοι επιχειρηµατίες εξακολουθούσαν να συγκροτούν και µια 
καθεαυτό διακριτή οµάδα. Βάση της διάκρισης δεν ήταν η οικονοµική τους 
επιφάνεια, η ανάµνηση της ιταλική τους καταγωγής ή ακόµη και η κατοχή της 
ιταλικής υπηκοότητας καθώς ορισµένοι από αυτούς την είχαν αποποιηθεί 
υιοθετώντας αυτήν ενός ισχυρότερου ξένου κράτους288. Αντίθετα, οι δεσµοί που τους 
συνέδεαν ήταν παράγωγο της συµµετοχής σε ένα πυκνό πλέγµα δράσεων γύρω από 
το οποίο µορφοποιείτο η ιταλική παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Η «ιταλικότητα» των 
ιταλών εβραίων επιχειρηµατιών της πόλης λειτουργούσε ως συνεκτικός δεσµός 
ακριβώς επειδή δεν αποτελούσε µια απώτατη καταγωγική µήτρα ή µια νοµική 
κατηγορία κενή περιεχοµένου, αλλά το απότοκο της τακτικής, δηµόσιας επιτέλεσης 
συγκεκριµένων πολιτισµικών πρακτικών. 

Η επιλεκτική χρήση της ιταλικής γλώσσας χαρακτήριζε την οµάδα αυτή 
καθιστώντας ορατά τα όριά της όπως και τη θέση της στην κοινωνική ιεραρχία. Τα 
ιταλικά αποτελούσαν τη γλώσσα της «αριστοκρατίας», καταλαµβάνοντας την 
υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των γλωσσών που χρησιµοποιούσαν οι Eβραίοι της 
Θεσσαλονίκης. Συνιστούσαν έναν επικοινωνιακό κώδικα µε συγκεκριµένη 
πολιτισµική και κοινωνική λειτουργία που απέδιδε κύρος στο χρήστη του και 
χρησιµοποιείτο µόνο στις πιο επίσηµες περιστάσεις289. 

Ανάλογη ήταν η συµβολική αξία και ο κοινωνικός ρόλος της ιταλικής 
εκπαίδευσης. Η κίνηση για τη δηµιουργία ιταλικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη 
αποτέλεσε έναν από τους πρώτους πόλους συσπείρωσης των ιταλών Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης και µοχλό για τον εκπαιδευτικό εκσυγχρονισµό του εβραϊκού 
πληθυσµού της πόλης πριν ακόµη από την έλευση της Αλιάνς. Ιδρυµένη το 1864, η 
Scuola Commerciale Filarder υπήρξε ένα από τα πρώτα πεδία για τη συγκρότηση 
µιας νεωτερικής, δυτικής εβραϊκής ταυτότητας και σηµείο συνάντησης της 
ιταλικότητας µε την κοινοτική εβραϊκότητα. Στη σύσταση της Scuola 
πρωτοστάτησαν οι επιφανέστεροι ιταλοί εβραίοι έµποροι, οι οποίοι επάνδρωσαν την 
εφορευτική της επιτροπή, ενώ σχεδόν το σύνολο των µαθητών ήταν Εβραίοι290. Η 
ύπαρξη της Scuola συνιστούσε πολιτική πράξη µε την ευρύτερη έννοια του όρου: οι 
ετήσιες απονοµές βραβείων αποτελούσαν δηµόσιες τελετές όπου η παρουσία των 
εβραίων εµπόρων-προυχόντων δίπλα στον ιταλό πρόξενο, η ανάκρουση του ιταλικού 
εθνικού ύµνου κατά την έναρξη της τελετής αλλά και η απαγγελία του σουλτανικού 
                                                                                                                                            
Hamehune Modillano. The genealogical story of the Modiano family from ~1570 to our days (Αθήνα, 
2000). 
288 Από την οµάδα των ιταλών Εβραίων που συνεργάστηκαν για την ίδρυση της ζυθοποιείας Όλυµπος, 
οι Μωίς Μισραχί, Ανρί Μισραχί, Ζωζέφ Μισραχί και Λάζαρος Μισραχί ήταν γάλλοι υπήκοοι και ο 
Τζίνο Φερνάντεζ αυστριακός. Μόνο οι αδελφοί Αλλατίνι και ο Ντίνο Φερνάντεζ διατηρούσαν την 
ιταλική τους υπηκοότητα. Journal de Salonique 07.05.1906. 
289 Για την κοινωνική λειτουργία των ιταλικών µεταξύ των Εβραίων της Θεσσαλονίκης βλέπε Paul 
Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica at the end of the nineteenth 
century”, Southeastern Europe 5/2 (1979), σ. 54. Το σύνολο των επικήδειων λόγων που εκφωνήθηκαν 
στην κηδεία του Μωύς Αλλατίνι τυπώθηκε στα ιταλικά. Moise Misrachi, Moise Allatini. Onoranze 
funebri rese alla sua memoria. Documenti raccolti e pubblicati per cure del Dr. M. Misrachi 
(Θεσσαλονίκη, 1883). 
290 Οι Νταβίντ Μορπούργο και Μωύς Αλλατίνι δραστηριοποιήθηκαν για την ίδρυσή της, ενώ ο Μωύς 
Αλλατίνι ήταν πρόεδρος της σχολικής εφορευτικής επιτροπής. Ιωάννης Α. Σκούρτης, «Εβραιοϊταλική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη ή Μετεξέλιξη του εβραϊκού σχολείου Θεσσαλονίκης 
σε ιταλικό (1870-1926)», στο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ι∆΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (28-30 
Μαΐου 1993). Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 1994), σσ. 366-367, 369. 
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από διάκονο του αρχιραββίνου κατά τον εβραϊκό ρυθµό κατά τη λήξη της, 
υποδήλωναν την απόπειρα των ιταλών Εβραίων να παρέµβουν δηµόσια και 
συλλογικά στα κοινοτικά πράγµατα µέσα από το πεδίο της εκπαίδευσης291. Η 
προσφυγή στην «ιταλικότητα» και η πρόσδεσή της στην παραδοσιακή εκδοχή της 
εβραϊκότητας συνιστούσε εποµένως στρατηγική επιλογή µε εµφανή ιδεολογικό 
στόχο. Ως τέτοια, ενοποιούσε όχι µόνο κοινωνικά αλλά και πολιτικά την οµάδα των 
ιταλών εβραίων επιχειρηµατιών. Τους συγκροτούσε δηλαδή ως µια οµάδα που 
συστρατευόταν γύρω από το στόχο να ελέγξει την κοινότητα και να προωθήσει µια 
νέα, πρωτόφαντη αντίληψη δυτικότροπης εβραϊκότητας292. Στα 1870 η σχολή 
περιήλθε υπό τον πλήρη έλεγχο της ιταλικής κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν έπαψε να 
λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς των ιταλών Εβραίων στο κοινωνικό όµως πλέον 
επίπεδο. Αυτοί εξακολούθησαν να επανδρώνουν την εφορία της σχολής και αυτοί 
δεσµεύονταν να τη συνδράµουν µε εκούσιες εισφορές όποτε παρουσιαζόταν 
ανάγκη293. 

Οι ιταλοί εβραίοι επιχειρηµατίες δεν επάνδρωναν µόνο την εφορεία της 
ιταλικής σχολής. Μέλη των σηµαντικότερων ιταλοεβραϊκών οικογενειών διηύθυναν 
το σύνολο σχεδόν της ιταλικής παροικιακής ζωής στη Θεσσαλονίκη. Οι Αλλατίνι, 
Μορπούργο, Μοδιάνο, Τόρρες, Φερνάντεζ και Μισραχί εµπλέκονταν ενεργά στη 
διοίκηση ιταλικών φιλανθρωπικών, πολιτιστικών, ακόµη και εθνικιστικών συλλόγων 
και οργάνωναν την κοσµική ζωή της ιταλικής παροικίας294. Επιπλέον, γυναίκες των 
παραπάνω οικογενειών συµµετείχαν στο διοικητικό συµβούλιο του προβεβληµένου 
ιταλικού φιλανθρωπικού συλλόγου Charitas, τα 300 µέλη του οποίου ήταν εξ 
ολοκλήρου απόφοιτες της ιταλικής σχολής θηλέων –κυρίως δε Εβραίες295. Η δηµόσια 
δράση των ιταλοεβραίων συζύγων και θυγατέρων ήταν κρίσιµη στη διαµόρφωση του 
ταξικού και εθνοτικού προφίλ των ιταλοεβραίων επιχειρηµατιών. Μέσα από τις 
φιλανθρωπικές τους πρακτικές αναγορεύονταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις προς 
µίµηση προάγοντας την ταξική και εθνοτική ηγεµονία των συζύγων και πατέρων 
τους. Παράλληλα, οι ιταλοί εβραίοι επιχειρηµατίες προέβαιναν σε δωρεές προς τα 
ιταλικά ευαγή ιδρύµατα της πόλης296 και φρόντιζαν να στηρίζουν τη λειτουργία τους 
µε µια πληθώρα ενεργειών. Μόνο το ιταλικό νοσοκοµείο της πόλης αποτέλεσε 
σηµείο αναφοράς για την κοινωνική δράση πολλών από τις σηµαντικότερες 
ιταλοεβραϊκές οικογένειες. Το ποσό για την αγορά του οικοπέδου συγκεντρώθηκε 
από εισφορές (και) ιταλών Εβραίων, ενώ η θεµελίωσή του το 1893 και η 
συνακόλουθη αποπεράτωσή του έγινε δυνατή χάρη στην εξασφάλιση ευνοϊκού 

                                                 
291 Για µια διεξοδική περιγραφή των τελετών απονοµής βραβείων, βλέπε στο ίδιο, σσ. 369-370. 
292 Από την άποψη των αντιδράσεων που προκάλεσε η νέα αυτή αντίληψη ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η 
αναφορά του Μαρσέλ Γιοέλ, µαθητή της Σχολής: “Bastava que disheras que te queres ir a la escola de 
Filarder para que te yamaran christiano” (Αρκούσε να πεις ότι θέλεις να πας στο σχολείο του Filarder 
για να σε φωνάζουν [οι άλλοι Εβραίοι] χριστιανό). Rena Molho, The Memoirs of Doctor Meir Yoel 
(Ισταµπούλ, 2011), σ. 63. 
293 Σκούρτης, «Εβραιοϊταλική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη», σσ. 373-375. 
294 Πρόεδρος της Société italienne de bienfaisance ήταν ο ιππότης Κάρολος Αλλατίνι, του τοπικού 
παραρτήµατος του Dante Alighieri ο ιππότης Μ. Μορπούργο, της Lega Navale ο Ε. Μισραχί, και του 
ιταλικού Ερυθρού Σταυρού ο ∆ρ. Μ. Μοδιάνο. Ιταλοί Eβραίοι οργάνωναν επίσης «δείπνα της ιταλικής 
παροικίας» επ’ ευκαιρία των γενεθλίων του ιταλού βασιλιά, «ιταλογαλλικές γιορτές», γεύµατα και 
χωρούς υπέρ µελών της ιταλικής βασιλικής οικογένειας που επισκέπτονταν την πόλη, όπως ο 
ναύαρχος πρίγκιπας Θωµάς της Σαβοΐας, δούκας της Γένουας. Journal de Salonique 28.11.1907. 
Αλήθεια 01.11.1903, 11.03.1904 και 13.04.1904. Φάρος της Μακεδονίας 02.05.1890 και 05.05.1890. 
295 Για το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου, τον αριθµό των µελών και την προέλευσή τους, βλέπε 
Journal de Salonique 13.05.1907, 02.12.1907, 19.04.1906. 
296 Το 1907, ο εργοστασιάρχης Ελί Α. Τόρρες, “fabricant de sacs et tissus” πρόσφερε 600 φράγκα στο 
ιταλικό προξενείο για ιταλικά ευαγή ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης. Journal de Salonique 06.05.1907. 
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δανείου στο οποίο µετείχαν τα σηµαντικότερα ιταλοεβραϊκά πιστωτικά ιδρύµατα της 
Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα Θεσσαλονίκης και οι τραπεζικοί οίκοι των Αλλατίνι και 
Μοδιάνο297. Ιταλοί Εβραίοι συνέβαλαν επίσης ποικιλότροπα στα έξοδα λειτουργίας 
του. Στα 1906 και στα 1907 το garden party υπέρ του νοσοκοµείου οργανώθηκε στη 
Βίλλα Αλατίνι µε οργανωτικές υπεύθυνες τις κυρίες Μορπούργο και Νογκάρα. Ένα 
χρόνο αργότερα, οι αδελφοί Ερρέρα προθυµοποιήθηκαν να καταβάλουν οι ίδιοι τα 
έξοδα για την παροχή ύδρευσης στο νοσοκοµείο, φέρνοντας νερό από δική τους 
ιδιοκτησία σε ύψωµα στα περίχωρα της πόλης298. 

Μέσα από αυτές τις πρακτικές επιτέλεσης, η «ιταλικότητα» προσέδωσε 
πολιτική ισχύ, εθνοτική συνοχή και κοινωνική ορατότητα στην οµάδα των ιταλών 
εβραίων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης. Η συµµετοχή στους θεσµούς της 
ιταλικής παροικίας εξασφάλιζε την προστασία τους από τις ιταλικές προξενικές αρχές 
και, όπως δείχνει η ιστορία της σύστασης της ιταλικής σχολής, µια ισχυρή βάση 
παρέµβασης και αναµόρφωσης των κοινοτικών θεσµών. Ταυτόχρονα, αποτελούσε 
έναν από τους κύριους άξονες άρθρωσης της πολυεπίπεδης εβραϊκότητάς τους και 
συνετέλεσε, κατά τρόπο ανάλογο µε την Αλιάνς, στην παραγωγή µιας περισσότερο 
ανοιχτής, εκκοσµικευµένης και αποδεκτής από τη ∆ύση εκδοχής της εβραϊκής 
ταυτότητας µε πρόσθετα σηµεία κοινωνικής αναφοράς πέρα από την «κοινότητα». 
Κυρίως όµως οριοθέτησε ένα προνοµιακό, αποκλειστικό πεδίο εκδίπλωσης της 
αστικής κοινωνικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στη συγκρότηση µιας 
διακριτής κοινωνικής οµάδας την ανώτερη θέση της οποίας στην κοινωνική ιεραρχία 
προσδιόριζε και διασφάλιζε η κατοχή τόσο ενός σηµαντικού οικονοµικού κεφαλαίου 
όσο και ενός ιδιαίτερου πολιτισµικού κεφαλαίου. Η «ιταλικότητα» συνείχε εποµένως 
τους ιταλούς εβραίους της Θεσσαλονίκης µε διττό τρόπο, ως το κατεξοχήν ευρωπαϊκό 
και συνάµα το ανώτερο στρώµα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης299. 

 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, θεσσαλονικείς Εβραίοι 
Κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 
αποτελούσαν το µισό περίπου του συνολικού πληθυσµού της πόλης300. Ωστόσο, η 
δηµογραφική τους κυριαρχία ήταν σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Από το 1870 και 
εξής µια σειρά από κοινοτικές και κρατικές παρεµβάσεις στο πεδίο της δηµόσιας 
υγείας οδήγησαν στον περιορισµό της παιδικής θνησιµότητας και στη µείωση των 
θανάτων µεταξύ των κατώτερων στρωµάτων που αποτελούσαν και την πλειοψηφία 
του εβραϊκού πληθυσµού της πόλης. Αυτές οι µεταβολές συνδυάστηκαν µε την 
περιοδική άφιξη και εγκατάσταση εβραϊκών πληθυσµών στη Θεσσαλονίκη, απόρροια 
τόσο της οικονοµικής ανάπτυξης της πόλης όσο και των πογκρόµ της Κέρκυρας και 
του Κίτσινεφ, και οδήγησαν τελικά σε µια εντυπωσιακή αύξηση του εβραϊκού 
πληθυσµού τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο, κυρίως, ως ποσοστό επί του συνολικού 

                                                 
297 Σκούρτης, «Εβραιοϊταλική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη», σ. 387. 
298 Επειδή το ιταλικό νοσοκοµείο βρισκόταν σε ψηλό σηµείο δεν µπορούσε να τροφοδοτηθεί από το 
δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Journal de Salonique 23.07.1908. 
299 Βλέπε και την αναφορά του Φάρου της Μακεδονίας στις «διακεκριµένες ευρωπαϊκές οικογένειες» 
των Blunt και Bolton αλλά και των Αλλατίνι και Μισραχί. Φάρος της Μακεδονίας 02.06.1882. 
Αντίστοιχη ήταν και η αναφορά της Journal de Salonique στον αποθανόντα Λεβή Ναχµία ως “un des 
members les plus influents et ecoutés” τόσο της εβραϊκής κοινότητας όσο όµως και της ιταλικής 
παροικίας της Θεσσαλονίκης. Journal de Salonique 21.03.1904. 
300 Οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί. Για µια ενδελεχή καταγραφή και σχολιασµό των διάφορων 
στατιστικών του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, βλέπε Μόλχο, 
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 29-52. 
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πληθυσµού301. Το 1876 το δελτίο της Αλιάνς κατέγραφε 28.000 Εβραίους ενώ την 
επαύριο των Βαλκανικών Πολέµων ελληνικές απογραφές τους ανέβαζαν σε 
61.000302. Η ανάπτυξη της πόλης και του εβραϊκού πληθυσµού της αποτέλεσαν δύο 
χρονικά παράλληλες διαδικασίες, µε αποτέλεσµα στις αρχές του εικοστού αιώνα η 
Θεσσαλονίκη να είναι δηµογραφικά µια «εβραϊκή πόλη». 

Την πραγµατικότητα αυτή «κατέγραψε» αριθµητικά πλήθος, κατά τα άλλα 
αλληλοσυγκρουόµενων, στατιστικών303 και εικονογράφησε σειρά ταξιδιωτικών 
οδηγών και περιηγητικών κειµένων. Ευρωπαίοι, έλληνες, και εβραίοι επισκέπτες 
κάθε είδους στάθηκαν στην ετερόκλητη σύνθεση του πληθυσµού, αλλά ταυτόχρονα 
υπογράµµισαν την κυριαρχία των Εβραίων στον αστικό ιστό και στην οικονοµική και 
κοινωνική ζωή της πόλης304. Οι Irby και Mackenzie χαρακτήρισαν τη Θεσσαλονίκη 
“the curious instance of a city historically Greek, politically Turkish, geographically 
Bulgarian and ethnographically Jewish”305. Ο Φαλµεράυερ ισχυρίστηκε ότι, µε βάση 
τον «γενικότερο χαρακτήρα» της, «η Θεσσαλονίκη είναι πραγµατικά µια πόλη του 
Ισραήλ και θα έπρεπε αναλόγως να ονοµαστεί Σαµάρια»306. «Τό κράτος τῶν 
Ἑβραίων ἤρχιζε», παρατηρούσε ενοχληµένος ο απεσταλµένος του Σκριπ καθώς 
προσέγγιζε το λιµάνι της Θεσσαλονίκης307. Τριάντα σχεδόν χρόνια πριν, στα 1876, ο 
αρθρογράφος του Jewish Chronicle αναγόρευε αντίθετα τη Θεσσαλονίκη σε 
«Citadelle du Judaïsme»308. «Ἑβραῖοι! Ἑβραῖοι! Ἑβραῖοι!» θα επιγράψει πάλι την 
τρίτη ανταπόκριση που στέλνει από τη Θεσσαλονίκη στην αθηναϊκή Ακρόπολη ο πιο 
σκωπτικός ίσως επισκέπτης από όλους, ο ηπειρώτης δηµοσιογράφος Χρήστος 
Χριστοβασίλης –συνοδοιπόρος του Νεοκλή Καζάζη και του Ελληνισµού309. «Ἑβραῖοι 
ἔµπροσθέν µου, Ἑβραῖοι ὄπισθέν µου, Ἑβραῖοι εἰς τά δεξιά µου, Ἑβραῖοι εἰς τά 
ἀριστερά µου, Ἑβραῖοι πέρα, Ἕβραιοι δώθε! Παντοῦ Ἑβραῖοι! Τόσον δέ πολύ 
ἀπεβραιώθη ἡ φαντασία µου, ὥστε καί ἡ θάλασσά µου ἐφαίνετο ὡς ἑβραία Σειρήν, 
καί τά ἐν αὐτῇ πλοῖα ἑβραϊκά, καί ὁ ἥλιος ἑβραϊκός, καί ὁ οὐρανός ἑβραϊκός, µηδέ 
τοῦ εἰς τό βάθος τοῦ Θερµαϊκοῦ κόλπου ὡς Τιτάνος ἀσυλλήπτου µεγέθους 
ἱσταµένου θεοκτήτου Ὀλύµπου µας, ὅστις µοῖ ἐφαίνετο ἐκείνην τήν στιγµήν ὡς τό 
ἱερόν τῶν Ἑβραίων ὄρος Χωρήβ»310. 

Το εξωτερικό βλέµµα, περιηγητικό και απογραφικό, ταύτισε τη Θεσσαλονίκη 
µε τους Εβραίους και παρήγαγε την εικόνα µιας τυπικά πολυεθνοτικής, αλλά κατά 
βάση µοναδικά εβραϊκής οθωµανικής πόλης. Στο γύρισµα του αιώνα οι Εβραίοι 
αποτελούσαν το κατεξοχήν συγκροτητικό στοιχείο της ταυτότητας και της εικόνας 

                                                 
301 Για τους παράγοντες που οδήγησαν στην δηµογραφική αύξηση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
βλέπε στο ίδιο, σσ. 34-35. 
302 Στο ίδιο, σ. 48. 
303 Η Μόλχο σωστά ισχυρίζεται ότι οι στατιστικές αυτές, που επιχειρούσαν να αντικρούσουν η µία την 
άλλη προσφέροντας διαφορετικά πληθυσµιακά στοιχεία για κάθε εθνοτική οµάδα της πόλης, στήριζαν 
παρ’όλα αυτά την «αξιοπιστία» τους στην υπογράµµιση της αδιαµφισβήτητης από όλους 
πληθυσµιακής κυριαρχίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο, σ. 48. 
304 Για µια ανάλυση του περιηγητικού βλέµµατος στην πόλη, βλέπε Mark Mazower, “Travellers and 
the Oriental city, c. 1840-1920”, Transactions of the Royal Historical Society 12 (2002), σσ. 59-111, 
και Mazower, Salonica, city of ghosts, κεφάλαιο 9. 
305 Παρατίθεται στο Mazower, “Travellers and the Oriental city”, σ. 96. 
306 Στο ίδιο, σ. 98. 
307 Ευστρατιάδης, Μακεδονία. Η πρώτη περιοδεία Έλληνος δηµοσιογράφου, σ. 12. 
308 Παρατίθεται στο Lévy, Salonique à la fin du XIXe siècle, σ. 34. 
309 Νίκος Ποταµιάνος, «Η ριζοσπαστική δεξιά και το αγροτικό ζήτηµα στις αρχές του 20ού αιώνα. Η 
περίπτωση του Χρηστοβασίλη και της εταιρείας ‘Ελληνισµός’», Μνήµων 26 (2004), σσ. 133-156. 
310 Χρήστος Χρηστοβασίλης, Περί Εβραίων (Αθήνα, 2007 [1894]), σ. 57. 
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της πόλης. Ο ρόλος της πόλης όµως στην αντίστροφη διαδικασία –αυτή της 
διαµόρφωσης της εθνοτικής ταυτότητας του εβραϊκού πληθυσµού της– ήταν πολύ 
λιγότερο ρητός. Η θεσσαλονικιώτικη διάσταση της εβραϊκότητας λάνθανε την 
περίοδο αυτή. Στον δηµόσιο εβραϊκό λόγο η Θεσσαλονίκη δεν µεταβλήθηκε από 
«τόπο» σε «τρόπο», ρητορικό δηλαδή όχηµα άρθρωσης µιας χωρικά εντοπισµένης 
εβραϊκότητας. Η νεωτερική έννοια του «συµπολίτη» παρέµεινε ευρύτερη και 
αµφίσηµη, εφαπτόµενη µε τα εβραϊκά µεσαία και ανώτερα στρώµατα, αλλά όχι πάντα 
ταυτιζόµενη µε αυτά. Αντίθετα, η λειτουργία της πόλης ως ρητού, συµβολικού 
δεσµού συνοχής του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος ήταν κυρίως 
παράγωγο διάσπαρτων πρακτικών παρά συγκροτηµένων λόγων. Ήταν η 
δραστηριοποίηση των εβραίων επιχειρηµατιών σε ένα δηµόσιο πεδίο ευρύτερο από 
αυτό που όριζε η κοινότητα που κατέστησε την πόλη το δικό τους πολιτικό πεδίο, τον 
δικό τους χώρο ηγεµονίας. Και µε τον τρόπο αυτό µετέτρεψε τους ίδιους σε αστούς 
της πόλης, περισσότερο από ό,τι τα οµόλογα στρώµατα των άλλων 
εθνοθρησκευτικών οµάδων. 

Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο εποµένως, η συµβολική διεκδίκηση της 
Θεσσαλονίκης δεν αποτέλεσε ζητούµενο για τα µεσαία και ανώτερα εβραϊκά 
στρώµατα. Ούτε οι δηµόσιοι λόγοι ούτε και οι συλλογικές πρακτικές συνέβαλαν στην 
καλλιέργεια µιας «τοπικής υπερηφάνειας» µέσα από την οικειοποίηση της µνήµης 
της πόλης και την ταύτισή της µε την παρουσία των εβραίων κατοίκων της311. Μέχρι 
το 1912 απουσιάζει η δηµοσίευση τοπικών ιστοριών γραµµένων από εβραίους 
λογίους και η σύσταση συλλόγων µε ιστοριοδιφικά ή ευρύτερα λαογραφικά 
ενδιαφέροντα. Στους ντόπιους ερασιτέχνες αρχαιολόγους δεν συµπεριλαµβάνονταν 
Εβραίοι, η δε απέραντη εβραϊκή νεκρόπολη δεν αποτέλεσε πεδίο µελέτης. 
Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι λόγω της σταδιακής εκκοσµίκευσης της εβραϊκής 
ταυτότητας των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων, η παλαιότερη συµβολική 
οικειοποίηση της πόλης µέσα από την εγγραφή της σε µια θρησκευτική τοπογραφία 
του εβραϊσµού, ως «Μητέρα πόλη του Ισραήλ», είχε περιέλθει σε αφάνεια: αναφορά 
της παραπάνω φράσης δεν εντοπίζεται στο γαλλόφωνο τουλάχιστον ηµερήσιο και 
περιοδικό τύπο. Όταν µάλιστα αντιπαραβληθεί µε την απόπειρα των ελληνορθόδοξων 
λογίων να αναδείξουν την «κρυµµένη» ελληνικότητα της πόλης µέσα από 
ιστοριοδιφικές δηµοσιεύσεις και αρχαιολογικές αναδιφήσεις312, η απουσία «χωρικών 
ιστοριών» µε εβραϊκό πρόσηµο φαίνεται να οφειλόταν στο µετέωρο χαρακτήρα τους. 
∆ηλαδή, στην αδυναµία τους να ενταχθούν ή να αντιπαρατεθούν σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο που προσδιοριζόταν από τον εθνικό λόγο και τις ηγεµονικές, αλλά και 
αντιηγεµονικές, συµβολικές τοπογραφίες που αυτός παράγει313. Η αντιπαράθεση του 
ελληνικού εθνικισµού µε τον βουλγαρικό µετέτρεπε τη Θεσσαλονίκη σε διακύβευµα 
για τις δύο αυτές εθνοθρησκευτικές οµάδες και την ιστορία της πόλης σε «χρήσιµο 
παρελθόν» για την παραγωγή τοπικών και διά µέσω αυτών και εθνικών 

                                                 
311 Για την έννοια της «τοπικής υπερηφάνειας» και την καλλιέργεια της τοπικής µνήµης, βλέπε 
Stéphane Gerson, The pride of place. Local memories and political culture in nineteenth-century 
France (Ίθακα, 2003). 
312 Βλέπε χαρακτηριστικά τη συστηµατική συλλογή επιγραφών από τον καθηγητή του 
ελληνορθόδοξου Γυµνασίου της πόλης, Πέτρο Παπαγεωργίου. Για τον Πέτρο Παπαγεωργίου, βλέπε 
Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως. Αλληλογραφία (1880-1912) 
(Θεσσαλονίκη, 2004). 
313 Για την έννοια της «χωρικής ιστορίας», βλέπε Victoria E. Thompson, , “Telling ‘spatial stories’: 
urban space and bourgeois identity in early nineteenth-century Paris”, The Journal of Modern History 
75 (2003), σσ. 523-556. Για τη σηµασία του εθνικού λόγου στην παραγωγή τοπικών ιστοριών στη 
σύγχρονη Ελλάδα, βλέπε Michael Herzfeld, “Localism and the Logic of Nationalistic Folklore: Cretan 
Reflections”, Comparative Studies in Society and History (2003),σ. 281-310. 
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ταυτοτήτων314. Αντίθετα, η αντίστοιχη απουσία ενός αποκρυσταλλωµένου εβραϊκού 
εθνικισµού καθώς και ενός ευδιάκριτου αντίπαλου δέους που να απειλεί ευθέως την 
ηγεµονική θέση τους στην πόλη (είτε µε τη µορφή ενός αντίπαλου εθνικισµού είτε µε 
τη µορφή µιας κεντρικής εξουσίας που να επιχειρεί να επιβάλει τον πλήρη έλεγχό της 
πάνω σε αυτήν315) περιόριζε την πολιτική χρησιµότητα που µπορεί να είχε η 
προώθηση της εικόνας µιας εβραϊκής Θεσσαλονίκης. 

Οι χρήσεις της έννοιας του «συµπολίτη» (concitoyen) στο δηµόσιο λόγο των 
εβραίων επιχειρηµατιών µαρτυρούν επίσης τα όρια της ταύτισης της εβραϊκότητας µε 
τη θεσσαλονικιότητα. Ήδη από το 1879, ο όρος αποτελούσε συνήθη τρόπο 
προσφώνησης στις γενικές συνελεύσεις της τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς 
χρησιµοποιούµενος συχνά αντί του όρου «οµόθρησκος» (coreligionnaire). Η χρήση 
του προσδιόριζε το εθνοτικά και ταξικά συγκεκριµένο σώµα της συνέλευσης και 
συνεκδοχικά το µεσαίο και ανώτερο στρώµα της εβραϊκής κοινότητας, ταυτίζοντάς το 
έτσι µε το σύνολο των κατοίκων της πόλης316. Με την έγκληση αυτή, η ιδιότητα του 
πολίτη και τα καθήκοντα που απέρρεαν από αυτήν αναγορεύονταν σε συστατικό 
στοιχείο της ταυτότητας των εβραίων επιχειρηµατιών, την ίδια στιγµή που η στενά 
κοινοτική τους δράση προβιβαζόταν σε ευρύτερη προσφορά προς την πόλη. Ο 
οικουµενικός λόγος των πολιτικών δικαιωµάτων που άρθρωνε η Αλιάνς έκανε δυνατή 
τη σύνδεση της εβραϊκότητας µε την πόλη νοηµατοδοτώντας αντίστοιχα την 
κοινωνική δράση των εβραίων θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών. Ωστόσο, η αναφορά 
της έννοιας του «συµπολίτη» δεν περιοριζόταν στον κύκλο των εβραϊκών µεσαίων 
και ανώτερων στρωµάτων. Το περιεχόµενό του ήταν ευρύτερο και οι χρήσεις του 
πολύσηµες. Ο ίδιος όρος χρησιµοποιούνταν επίσης και για να προσδιοριστούν 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που ανήκαν σε διαφορετικά εθνοτικά (αλλά σε κάθε 
περίπτωση ταξικά οµόλογα) σύνολα317. Εβραϊκότητα και θεσσαλονικιότητα 
εφάπτονταν λοιπόν, χωρίς ωστόσο να καλύπτονται πλήρως. 

Ουσιαστικά, πριν το 1912 η Θεσσαλονίκη επενεργούσε στην εθνοτική 
ταυτότητα των εβραίων επιχειρηµατιών κυρίως µέσα από µια σειρά πρακτικών του 
µεσαίου και του ανώτερου στρώµατος. Οι πρακτικές αυτές αγκύρωναν την 
εβραϊκότητα στον αστικό χώρο και χρόνο και καθιστούσαν την πόλη οικεία. Χάρη σε 
αυτές, η πόλη αποτέλεσε το κεντρικό πεδίο της δηµόσιας δράσης των εβραίων 
επιχειρηµατιών τους οποίους τελικά κατέληξε να συνέχει (και) ως θεσσαλονικείς. 

                                                 
314 Για την έννοια του «χρήσιµου παρελθόντος» (usable past), βλέπε Yannis Hamilakis & Keith S. 
Brown (επιµ.), The usable past. Greek Metahistories (Νέα Υόρκη, 2003), Εισαγωγή. 
315 Για την εκµετάλλευση της αντιπαράθεσης µεταξύ κέντρου και πόλης και τη συγκρότηση ενός υπερ-
εθνοτικού τοπικού λόγου µε απώτερο όµως στόχο την υπεράσπιση και προαγωγή των συµφερόντων 
της κυρίαρχης εθνότητας των Ιταλών της αψβουργικής Τεργέστης, βλέπε Henk Driessen, 
“Mediterranean Port Cities: Cosmopolitanism Reconsidered”, History and Anthropology 16/1 (2005), 
σσ. 129-141, και Pamela Ballinger, “Imperial nostalgia: mythologizing Habsburg Trieste”, Journal of 
Modern Italian Studies 8/1 (2003), σσ. 84-101. 
316 “Messieurs et chers concitoyens”, αποκάλεσε τους παρευρισκόµενους στην ετήσια γενική 
συνέλευση της τοπικής οργάνωσης της Αλιάνς ο πρόεδρός της Μωίς Αλατίνι. Και συνέχισε “Vous 
vous êtes, en quelque sorte, enlevé la possibilité par un renouvellement de présidence, d’exciter une 
louable émulation dans la personne, parmi nos chers Concitoyens (sic), qui aurait pu me remplacer, 
mais désormais les récriminations sont inutiles”. Compte rendu sur les écoles israélites de Salonique 
pendant l’année 1878/79, σσ. 3, 4. Για µια χρήση του όρου «οµόθρησκος», βλέπε Compte rendu du 
Dr. M. Allatini sur les institutions israélites de Salonique pendant l’année 1879/80, σ. 5. 
317 Βλέπε ενδεικτικά, Journal de Salonique 21.03.1904 και 04.05.1908. Κατά ανάλογο τρόπο, η 
Journal de Salonique αναφερόµενη στην ελληνορθόδοξη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών 
Θεσσαλονίκης, µιλούσε για “nos institutions utiles”, έκφραση που αποκάλυπτε την ύπαρξη µιας 
διεθνοτικής και όχι αποκλειστικά εβραϊκής θεσσαλονικιότητας µεταξύ της εβραϊκής (αστικής) κοινής 
γνώµης. Journal de Salonique 25.03.1907. 
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Το στρώµα αυτό συνέδεσε σε ένα ενιαίο συνεχές τον εβραϊκό χώρο και χρόνο 
µε το χώρο και χρόνο της πόλης. Η αποπληρωµή των χρεών γινόταν την Παρασκευή 
το απόγευµα και η αργία του Σαββάτου νέκρωνε το λιµάνι και την αγορά318. 
Ταυτόχρονα, οι πολυάριθµες δραστηριότητες των εβραϊκών σωµατείων πρόβαλλαν 
τη δηµόσια εβραϊκή παρουσία. Τα κτίρια των συλλόγων, οι γιορτές και τα 
φιλανθρωπικά µπαζάρ στους δηµοτικούς κήπους, οι έρανοι στους δρόµους και οι 
παραστάσεις υπέρ των ενδεών στα θέατρα αποτελούσαν µεθόδους συµβολικής 
οικειοποίησής του δηµόσιου χώρου της πόλης και συνακόλουθα νοηµατοδότησής του 
ως εβραϊκού. Αυτός ο ευρύς και σε βάθος «εξεβραϊσµός» της Θεσσαλονίκης 
οδηγούσε τελικά στην ταύτιση της τοπικής µε την εβραϊκή ταυτότητα και στη 
µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε (εβραϊκή) πατρίδα. «Μα για ποια Παλαιστίνη µας 
µιλάτε τώρα, αφού εδώ είναι η Παλαιστίνη», ήταν η συχνή απάντηση που λάµβανε ο 
Λεών Αµαρίλλιο όταν ως µέλος του σιωνιστικού συλλόγου Association de Jeunes 
Juifs συµµετείχε σε εράνους για τη συλλογή χρηµάτων319. 

Ωστόσο, η στενή σχέση της αστικότητας (urbanity) µε την εβραϊκότητα των 
µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων δεν προέκυπτε µόνο µέσα από την εβραϊκή 
κυριαρχία στο χώρο της πόλης, αλλά και αντίστροφα, µέσα από τη ρητορική ταύτιση 
της δηµόσιας δράσης των Εβραίων µε την προσφορά προς την πόλη. Η ταύτιση αυτή 
πραγµατωνόταν µέσα από την εκτεταµένη και συστηµατική συµµετοχή εβραϊκών 
σχηµάτων (όπως η µουσική µπάντα του Συλλόγου Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς) 
στις δηµόσιες εκδηλώσεις κρατικών φορέων και άλλων εθνοθρησκευτικών 
οµάδων320. Η συµµετοχή αυτή υποδείκνυε ότι η εβραϊκή µπάντα αναγνώριζε τον 
εαυτό της (αλλά αναγνωριζόταν και από τους άλλους) ως θεσµό της πόλης, 
αποδεκτός από όλους όχι ως µέσο κυριαρχίας αλλά ως απαραίτητο στοιχείο ενός 
πολιτισµού του αστικού χώρου. Στην περίπτωσή της, η επιτέλεση της εβραϊκότητας 
συντελούνταν ως θεσσαλονικιότητα. 

Παράλληλα, η ταυτότητα του εβραίου επιχειρηµατία, και ευρύτερα του 
ανώτερου εβραϊκού στρώµατος, συνδέθηκε µε αυτή του φιλάνθρωπου δηµότη, 
κυρίως µέσα από την κατασκευή και διακίνηση της εικόνας του Μωύς Αλατίνι. Οι 
γενναίες χρηµατικές δωρεές του στο σύνολο των κοινοτήτων της πόλης προσέδωσαν 
στον Αλατίνι τον τίτλο του «πατέρα της Θεσσαλονίκης» (pere de Salonique)321. Το 
έργο του, αλλά κυρίως η πρόσληψή του, συνέδεσαν προνοµιακά τους Εβραίους µε 
την πόλη καθιστώντας την τελευταία πεδίο παραγωγής της εβραϊκότητας ισότιµο µε 
αυτό της κοινότητας. Το 1908, είκοσι έξι χρόνια µετά το θάνατό του, στην τελετή των 
εγκαινίων του νοσοκοµείου Χιρς, ο Ανρί Μαλάχ θα επαινέσει τον εµπνευστή του (και 
µέλος της επιφανούς επιχειρηµατικής οικογένειας), γιατρό Μωύς Μισραχί, 
δηλώνοντας ότι “toute la population salonicienne vous sera à jamais reconnaissante, 
Docteur”, αφού επρόκειτο για έναν άντρα “qui a bien mérité de cette ville et qui a 
bien mérité de l’humanité”322. 

Οι πρακτικές αυτές αναγόρευσαν βαθµιαία τους εβραίους επιχειρηµατίες σε 
εξαίρετους δηµότες της Θεσσαλονίκης και κατέστησαν την πόλη οργανικό στοιχείο 
                                                 
318 Jacques Abravanel, Mémoires posthumes et inachevées de Jacques Abravanel, Juif portugais, 
Salonicien de naissance, stambouliote d’adoption (Ισταµπούλ, 1999), σ. 18. Xρηστοβασίλης, Περί 
Εβραίων, σσ. 107-110. 
319 Παρατίθεται στο Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 286. 
320 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année), σ. 15. 
321 Για τη φιλανθρωπική δράση του Αλατίνι, βλέπε Henri Nahum, “Charisme et pouvoir d’un medecin 
juif. Moise Allatini (1809-1882), ‘le pere de Salonique’”, στο Meropi Anastasssiadou-Dumont (επιµ.), 
Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes (Παρίσι, 2003), σσ. 49-62. 
322 Journal de Salonique 04.05.1908. 

 107



της εθνοτικής τους ταυτότητας. Όπως και στην περίπτωση των ελληνορθόδοξων 
εµπόρων, η εβραϊκότητά τους δεν εγγραφόταν απλώς στο χώρο, αλλά παραγόταν 
χωρικά, µε διαφορετικό βέβαια πεδίο αναφοράς. Συνιστούσε µια αστική ταυτότητα 
που καθιστούσε τους εβραίους επιχειρηµατίες τους κατεξοχήν αστούς της πόλης. 
Ωστόσο, µέχρι το 1912 η παραγωγή αυτής της θεσσαλονικιώτικης εβραϊκότητας 
λάνθανε παραµένοντας στο επίπεδο των πρακτικών. Η µετατροπή της σε ενιαίο 
αφήγηµα και η παραγωγή της χωρικής ιστορίας της «εβραϊκής Θεσσαλονίκης» και 
των «Εβραίων της Θεσσαλονίκης» θα έρθει αργότερα, όταν οι συνθήκες θα έχουν 
µεταβληθεί ριζικά και η ηγεµονική θέση των Εβραίων στην πόλη θα αποτελεί πλέον 
αντικείµενο διαπάλης. Όταν δηλαδή οι Βαλκανικοί Πόλεµοι, η µαζική µετανάστευση 
προς τη Γαλλία και την Αµερική, και κυρίως η µεγάλη πυρκαγιά του 1917 και οι 
εξελληνιστικές πολιτικές του ελληνικού κράτους καταστήσουν οριστικά την 
ταυτότητα του θεσσαλονικιού Εβραίου µια πολιτική ταυτότητα. 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο 
Συµβίωση και ρήξη στον χώρο της αγοράς 
Όροι, όρια και νοήµατα της συνύπαρξης 

 
 

Η ιστοριογραφία της ύστερης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έχει επανειληµµένα 
αναδείξει τη διακριτή, διεθνοτική και διεθνική αστική κοινωνικότητα που 
αναπτύχθηκε στις µεγάλες πόλεις-λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου στο γύρισµα 
του αιώνα. Η σχετική συζήτηση εξακολουθεί ωστόσο να διεξάγεται µε όρους 
γενικευτικούς: η κοινωνικότητα είτε «µετράται» προκειµένου να εκτιµηθεί η έκταση 
και η έντασή της1 είτε θεωρείται έκφραση της ύπαρξης µιας εθνοτικά 
αδιαφοροποίητης, εξευρωπαϊσµένης αστικής ταυτότητας –µε τη διπλή έννοια του 
bourgeois και του urban2. Αντίθετα, λιγότερο έχει προσεχθεί ότι η κοινωνικότητα 
αυτή αντλούσε από τη δράση πολλαπλών φορέων εξουσίας, πραγµατώνονταν σε 
συγκεκριµένα πεδία, διακρινόταν από εσωτερικές σχέσεις εθνοτικής ιεραρχίας και 
νοηµατοδοτείτο τελικά µε αναφορές σε ποικίλα συστήµατα αξιών. 

Στη Θεσσαλονίκη των αρχών του εικοστού αιώνα η συνύπαρξη των 
επιχειρηµατιών αποτελούσε ένα πολλαπλό διακύβευµα –της κοινωνίας της πόλης, του 
οθωµανικού κράτους, των ευρωπαϊκών δυνάµεων και των αντίπαλων βαλκανικών 
εθνικισµών. Οι παράγοντες αυτοί διαπλέκονταν µε τις ατοµικές στάσεις των ίδιων 
των επιχειρηµατιών για να συνδιαµορφώσουν τις πολλαπλές και συχνά 
αντικρουόµενες µορφές που η συνύπαρξη πήρε επιτόπου. Η «τοπική» συνύπαρξη 
αποτελούσε κατά συνέπεια παράγωγο και «υπερτοπικών» παρεµβάσεων. 
Ταυτόχρονα, διακρινόταν από πληθυντικότητα, µεταβλητότητα και εσωτερική 
πολυµορφία. Η συνύπαρξη δεν συνιστούσε δηλαδή ένα ενιαίο σύνολο στάσεων, 
αντιλήψεων και συµπεριφορών, οι οποίες καθόριζαν µε τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια 
ένταση όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Αντίθετα, ήταν πολυεπίπεδη. Καθώς 
συντελείτο σε διαφορετικά πεδία, ο εγγενώς ρευστός της χαρακτήρας προσδιοριζόταν 
πρώτιστα από τους όρους και τα όρια που κάθε πεδίο επέβαλε στις κοινωνικές 
σχέσεις. 

Οι εµπορικοί θεσµοί, οι σύλλογοι, τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και το 
«ευρωπαϊκό» τµήµα της πόλης3 αποτέλεσαν τα κύρια πεδία της συνύπαρξης των 
ελληνορθόδοξων, εβραίων, µουσουλµάνων και ντονµέ επιχειρηµατιών της 
Θεσσαλονίκης στο δηµόσιο χώρο4. Σε αυτά οικοδοµήθηκαν δεσµοί αλληλεγγύης, 
εγκαθιδρύθηκαν σχέσεις ηγεµονίας και εκδηλώθηκαν συγκρούσεις. Τα πεδία ήταν 
βέβαια αλληλοτροφοδοτούµενα. Ωστόσο, εξακολουθούσαν να διέπονται από 

                                                 
1 Ενδεικτικά Gounaris, “Salonica”. 
2 Βλέπε ενδεικτικά τις συνεχείς αναφορές του Jens Hanssen στην «αστική τάξη» της Βηρυτού. Jens 
Hanssen, Fin de Siécle Beirut. The making of an Ottoman provincial capital (Οξφόρδη, 2005). 
3 Ως τέτοιο ορίζεται κατά προσέγγιση η ζώνη της παραλίας της πόλης, ανοικοδοµηµένη σύµφωνα µε 
τα σύγχρονα πολεοδοµικά πρότυπα µετά την πυρκαγιά του 1890, και η εκτός των τειχών συνοικία των 
Εξοχών. Η πρώτη αποτελούσε τη «βιτρίνα» της πόλης, κατά τον εύστοχο χαρακτηρισµό της Μερόπης 
Αναστασιάδου, έδρα των νέων χώρων τυπικής και άτυπης αστικής κοινωνικότητας, των καφέ, των 
εστιατορίων, των ξενοδοχείων, αλλά και των συλλόγων. Η δεύτερη ήταν ο κύριος χώρος κατοίκησης 
των ανώτερων αστικών στρωµάτων. Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge 
des Réformes. σ. 88. Κολώνας, Η εκτός των τειχών επέκταση της Θεσσαλονίκης. 
4 Ο ιδιωτικός χώρος συνιστούσε επίσης πεδίο διεθνοτικού συγχρωτισµού των µεσαίων και ανώτερων 
στρωµάτων. ∆εν πρόκειται ωστόσο να µας απασχολήσει εδώ. Βλέπε ενδεικτικά τις επισκέψεις του 
νεαρού Λεόν Σιακή στο σπίτι του µουσουλµάνου συµµαθητή του Σουκρί. Leon Sciaky, Farewell to 
Salonica: city at the crossroads (Φιλαδέλφεια, 22003), σ. 196. 
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διαφορετικές λογικές στο βαθµό που διέφερε σηµαντικά η σηµασία του χρήµατος στη 
ρύθµιση των σχέσεων που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό του κάθε ενός. Η ποιότητα 
των σχέσεων που οι επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης ανέπτυσσαν µεταξύ τους 
ποικίλε εποµένως ανάλογα µε το πού αυτές λάµβαναν κάθε φορά χώρα. Και µολονότι 
τα παραπάνω πεδία δεν δηµιουργούσαν διαφορετικούς τύπους συνύπαρξης, δεν 
έπαυαν παρόλα αυτά να προσδίδουν σε αυτήν διακριτές αποχρώσεις. 

Τέτοιες αποχρώσεις έχουν περάσει απαρατήρητες από µια ιστοριογραφία που 
επιµένει να εξετάζει τη συνύπαρξη µε γενικευτικούς όρους µέσα από µια 
ανοµολόγητη επικέντρωση στην αστική κοινωνικότητα που σφυρηλατείται στο 
δηµόσιο χώρο της εξευρωπαϊσµένης πόλης5. Η εστίαση εποµένως σε ένα µόνο από τα 
πεδία εκδίπλωσης της συνύπαρξης, στους εµπορικούς θεσµούς και ευρύτερα στο 
χώρο της αγοράς, επιτρέπει να φανούν ευκρινέστερα οι µορφές που πήρε η διαπλοκή 
της τάξης και της εθνότητας και ο συγκεκριµένος ρόλος τους στη διαµόρφωση του 
συλλογικού προφίλ της πιο σηµαντικής κοινωνικής οµάδας της Θεσσαλονίκης, των 
επιχειρηµατιών της. Λόγω µάλιστα της σηµασίας του εµπορίου για την οικονοµία της 
πόλης, η εκ του σύνεγγυς ανάλυση των επιπτώσεων του θεσµικού µετασχηµατισµού 
πάνω σε αυτούς αποκτά και ευρύτερη ερµηνευτική σηµασία. Στις αρχές του εικοστού 
αιώνα, νέοι πιστωτικοί θεσµοί όπως οι τράπεζες προωθούσαν εθνικές πολιτικές αλλά 
ταυτόχρονα παρήγαγαν και διεθνοτικές ωσµώσεις. Νέοι κρατικοί θεσµοί οργάνωσης 
του χώρου της αγοράς, όπως το Εµπορικό Επιµελητήριο και το Εµποροδικείο, και 
νέες µορφές σωµατειακής οργάνωσης, όπως η εµπορική λέσχη και δευτερευόντως ο 
επαγγελµατικός σύλλογος, συνιστούσαν τους κατεξοχήν χώρους συγκρότησης µιας 
ιεραρχηµένης διεθνοτικής αστικής κοινωνικότητας. Παράλληλα, νέες µορφές 
συλλογικής δράσης διαµόρφωναν την έννοια ενός «κοινού (εµπορικού) 
συµφέροντος». Τέλος, η ύπαρξη ενός κοινού συστήµατος αξιών συγκροτούσε έναν 
κοινό πολιτισµό του επιχειρείν. Τέτοιου τύπου διαδικασίες επικαθόριζαν τους όρους 
της συνύπαρξης και τα νοήµατα που αυτή προσλάµβανε. Ταυτόχρονα όµως, 
φανέρωναν τα όρια της και µαζί τους όρους και τα όρια της αντιπαλότητας. Οι 
επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης αποτελούσαν µια διακριτή κοινωνική οµάδα. 
Ωστόσο, η ενιαία προς τα έξω παρουσία τους εδραζόταν τελικά σε µια εύθραυστη 
εσωτερική ιεράρχηση που ακολουθούσε την εθνοτική διαφοροποίηση. 
 
Η ιστορικότητα της συνύπαρξης 
Οι µορφές που έλαβε η συνύπαρξη στους επαγγελµατικούς χώρους συναρτήθηκαν µε 
τη θεσµική αναδιοργάνωση του πεδίου της οικονοµίας και τη διαµόρφωση ενός νέου 
τύπου εµπόρου κατά το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα. Έως τότε, η 
καθηµερινή γειτνίαση στο παζάρι και στην αγορά της συνοικίας των Φράγκων –
κατεξοχήν υβριδικούς χώρους πολιτισµικού συγκριτισµού– ρύθµιζε την επικοινωνία 
µεταξύ των εµπόρων και συντελούσε στην ώσµωση6. Ανάλογο ρόλο έπαιζε ως ένα 
βαθµό και η µαθητεία. Κατά τη δεκαετία του 1870 νεαροί Εβραίοι, όπως ο Γιακώβ 
Καζές και ο Σαούλ Μοδιάνο, µαθήτευσαν και στη συνέχεια εργάστηκαν για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα στους ονοµαστούς ελληνορθόδοξους εµπορικούς οίκους της 
                                                 
5 Ενδεικτικά για τη Θεσσαλονίκη, Mazower, Salonica, city of ghosts. Anastassiadou, Salonique, 1830-
1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes. Μόλχο, “Le Cercle de Salonique, 1873-1958”. Για 
άλλες πόλεις: Σπυρίδων Γ. Πλουµίδης, Εθνοτική συµβίωση στα Βαλκάνια. Έλληνες και Βούλγαροι στη 
Φιλιππούπολη, 1878-1914 (Αθήνα, 2006). Robert Ilbert, Alexandrie, 1830-1930: histoire d’une 
communauté citadine (Κάιρο, 1996). Georgelin, Σµύρνη. Από τον κοσµοπολιτισµό έως τους 
εθνικισµούς. 
6 Για µια σύντοµη αλλά διεισδυτική αναφορά στο παζάρι ως τον κατεξοχήν υβριδικό χώρο, βλέπε 
Aron Rodrigue, “Difference and tolerance in the Ottoman Empire. Interview with Nancy Reynolds”, 
Stanford Humanities Review 5/1 (1996), σσ. 81-92. 
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πόλης προτού συστήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις7. Η µαθητεία αυτή εξασφάλιζε 
το αναγκαίο κύρος στον εκκολαπτόµενο έµπορο µέσα από τη συµµετοχή του σε 
διεθνή δίκτυα εγνωσµένης αξίας. Παράλληλα, αποτελούσε προνοµιακό σηµείο 
εκκίνησης για τη συγκρότηση των δικών του. Η µαθητεία δεν περιοριζόταν εποµένως 
αποκλειστικά στο εσωτερικό κλειστών οικογενειακών και εθνοτικών δικτύων. 
Αντίθετα, ορισµένες φορές φαίνεται ότι αντανακλούσε –και ταυτόχρονα προήγαγε– 
ένα ασθενές αλλά υπαρκτό µοντέλο διεθνοτικής συνύπαρξης που χαρακτηριζόταν 
από την αλληλεξάρτηση και τη συνεργασία µεταξύ των µεγαλεµπόρων της πόλης8, 
όπως και τον ιεραρχηµένο, αλλά και έντονα προσωπικό χαρακτήρα που λάµβανε η 
εργασιακή σχέση αφεντικού και µαθητευόµενου9. 

Η παρακµή των ντόπιων ελληνορθόδοξων εµπορικών οίκων και η υποχώρηση 
του θεσµού της µαθητείας κατά το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα 
οδήγησαν στην έκλειψη αυτής της µορφής συγχρωτισµού. Στο πεδίο των εργασιακών 
σχέσεων η ανάδυση ενός διευρυµένου υπαλληλικού στρώµατος σήµανε την 
αντικατάσταση του ζεύγους αφεντικού-µαθητευόµενου από αυτό του εργοδότη-
εργαζόµενου. Τη θέση του εβραίου µαθητευόµενου στον ελληνορθόδοξο εµπορικό 
οίκο πήρε ο ελληνορθόδοξος υπάλληλος στην εβραϊκή επιχείρηση10. Η εξέλιξη αυτή 
συντέλεσε ώστε οι ιεραρχηµένοι αλλά στενοί διεθνοτικοί δεσµοί στο εσωτερικό της 
επιχείρησης να χάσουν τον πολυετή και προσωπικό τους χαρακτήρα, να 
γραφειοκρατικοποιηθούν και να καταστούν εφήµεροι και απρόσωποι. Σε σχέση µε τη 
µαθητεία, ο θεσµός της υπαλληλίας πρόσφερε µικρότερες δυνατότητες ενσωµάτωσης 
στα υπάρχοντα εµπορικά δίκτυα ή ώθησης στην οικοδόµηση νέων. Για το λόγο αυτό, 
η συµβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των επιχειρηµατιών της πόλης 
υπήρξε πιθανότατα περιορισµένη. 

Παράλληλα, η έλευση της νεωτερικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη σε 
συνδυασµό µε τα αυξηµένα προσόντα που απαιτούνταν πλέον για την εκµετάλλευση 
των ευκαιριών που πρόσφερε η οικονοµική ανάπτυξη της πόλης οδήγησαν στην 
απαξίωση της τεχνογνωσίας που πρόσφερε η µαθητεία και κατέστησαν απαραίτητη 
την επιστηµονική κατάρτιση που πρόσφεραν αντίστοιχα οι εγκύκλιες σπουδές11. 
Είναι ωστόσο αµφίβολο αν οι νέες εµπορικές ή εµπορικά προσανατολισµένες σχολές 
                                                 
7 Ο Γιακώβ Καζές εργάσθηκε για είκοσι χρόνια στον ονοµαστό εµπορικό οίκο Χαρίση προτού ανοίξει 
το 1880 τη δική του επιχείρηση εισαγωγών και εξαγωγών. Ο δε Σαούλ Μοδιάνο θήτευσε για ένα 
διάστηµα στον οίκο του χιώτη Βλαστού για να στραφεί στη συνέχεια σε κτηµατικές και τραπεζικές 
δραστηριότητες. Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρίτο, σσ. 1541-1542. 
Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Υπόθεση Μοδιάνο. Τραπεζικό κραχ στη Θεσσαλονίκη το 1911 
(Θεσσαλονίκη, 1991), σ. 34, σηµ. 36. 
8 Ενώ ο Σαούλ Μοδιάνο καταγράφεται ως αυτοδηµιούργητος, ο Γιακώβ Καζές ήταν γόνος εξέχοντος 
µεγαλέµπορου µαλλιών και δηµητριακών. Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης, σσ. 1541-
1542. 
9 Η υπόθεση αυτή αντλεί από την εύστοχη ανάλυση του Jon Stobart για την κοινωνικοπολιτισµική 
διάσταση της µαθητείας και των εµπορικών δικτύων σε ένα µονοεθνοτικό όµως περιβάλλον. Jon 
Stobart, “Personal and commercial networks in an English port: Chester in the early eighteenth 
century”, Journal of Historical Geography 30 (2004), σ. 278. 
10 Ορισµένοι από τους σηµαντικότερους ελληνορθόδοξους επιχειρηµατίες ξεκίνησαν τη σταδιοδροµία 
τους ως υπάλληλοι σε εβραϊκές επιχειρήσεις. Στο γύρισµα του αιώνα ο νεαρός Ζήσης Βέρρος 
προσλήφθηκε ως υπάλληλος της εταιρείας Αλλατίνι στο Ούντοβο προτού δραστηριοποιηθεί ως 
έµπορος στα µέσα της πρώτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Χονδροδήµος υπήρξε 
αρχικά υπάλληλος της ίδιας εταιρείας στα Σκόπια και στη Θεσσαλονίκη. Χεκίµογλου, Ιστορία της 
επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, 
σσ. 92, 446. 
11 Για µια ευσύνοπτη και κατατοπιστική ανάλυση της µετάβασης από τη µαθητεία στην εκπαίδευση 
και το ρόλο της τελευταίας στη διαµόρφωση του νέου προτύπου του εµπόρου, βλέπε Γιαννιτσιώτης, Η 
κοινωνική ιστορία του Πειραιά, σσ. 147-160. 
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που ιδρύονταν µαζικά στην πόλη αποτέλεσαν πεδίο συνάντησης των 
εκκολαπτόµενων νεαρών εµπόρων. Τα κοινοτικά, αλλά και όσα ιδιωτικά σχολεία 
συστήνονταν από ντόπιους εκπαιδευτικούς, απευθύνονταν κυρίως σε ένα εθνοτικά 
προσδιορισµένο ακροατήριο12: ελληνορθόδοξο, όπως τα πρακτικά Λύκεια Στέφανου 
Νούκα και Αθανασίου Κωνσταντινίδη13· µουσουλµανικό, όπως τα γυµνάσια Τερρεκί 
και Φεϊζιέ14· εβραϊκό, όπως η Γαλλοεβραϊκή εµπορική σχολή15, η ιδιωτική 
Ισραηλιτική Εµπορική Σχολή Αλτσέχ16 και το εµπορικό γυµνάσιο17· βουλγαρικό, 
όπως η Βουλγαρική Εµπορική Σχολή· ή βλάχικο, όπως η Ρουµανική Εµπορική 
Σχολή18. Το δηµόσιο οθωµανικό εµπορικό σχολείο («Τετζάρετ Μεκτεµπή»)19 και οι 
ξένες σχολές –εµπορικές και µη–20 περιλάµβαναν περισσότερο πολυεθνοτικές 
µαθητικές κοινότητες. Ωστόσο, η αποσπασµατικότητα των ελάχιστων διαθέσιµων 
ποσοτικών στοιχείων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων21. 
Άλλωστε, η σχέση των κοινοτήτων µε τα ξένα σχολεία ποικίλλε. Οι Εβραίοι 
απάρτιζαν το συντριπτικό ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού των ιταλικών και 
γαλλικών σχολείων22, ενώ οι µουσουλµάνοι –πιθανότατα όµως όχι και οι ντονµέ- 
είχαν µια εν γένει σταθερή παρουσία23. ∆ιαπιστώνονται επίσης εγγραφές 
Ελληνορθόδοξων24, αλλά η φοίτηση σε ξένες εµπορικές σχολές ενδεχοµένως να 
                                                 
12 Ωστόσο, οι εξαιρέσεις δεν λείπουν. Ο έµπορος πατέρας του Λεόν Σιακύ φοίτησε αρχικά στο 
δηµοτικό σχολείο της Αλιάνς και στη συνέχεια µέχρι τα δεκατέσσερά του στο σχολείο Τερρεκί. 
Sciaky, Farewell to Salonica, σ. 44. 
13 Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1908, σ. 275. 
14 Βλέπε Baer, “Cosmopolitanism and Morality: Dönme Schools in Turn-of-the-Twentieth-Century 
Ottoman Salonica”. 
15 Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 179-180. 
16 Journal de Salonique 09.04.1908. 
17 Ρένα Μόλχο, «Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και επαγγελµατική δραστηριότητα των Εβραίων στη 
Θεσσαλονίκη στην αρχή του αιώνα», στο Θεσσαλονίκη. Επαγγέλµατα, παραγωγή-εµπόριο, κοινωνική 
ζωή, 18ος-20ος αιώνας. Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου, 1-2/11/1997 (Θεσσαλονίκη, 1998), σ. 130. 
18 Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 180-181. 
19 Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σ. 157. 
20 Οι κυριότερες από τις οποίες ήταν η Γερµανική Σχολή, η Πρακτική και Εµπορική Σχολή Ουµβέρτος 
Α΄, τα σχολεία της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής και η Σχολή των Φρέρηδων (Ecole de Saint Vincent 
de Paul). Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σ. 162-178. H Γερµανική Σχολή 
πρόσφερε µαθήµατα εµπορίου. Journal de Salonique 13.07.1908. 
21 Τα στοιχεία αυτά πιστοποιούν µεν την πολυεθνοτική σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού και 
επιτρέπουν ως ένα βαθµό τη διαπίστωση µιας διακύµανσης ανάλογα µε τη σχολή, αλλά δεν επιτρέπουν 
συστηµατικότερες επεξεργασίες. Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 162-178. 
22 Στην περίπτωση της ιταλικής εµπορικής σχολής το σύνολο των µαθητών ήταν Εβραίοι και 
πιθανότατα ιταλικής υπηκοότητας. Εβραίοι µαθητές κυριαρχούσαν και στα σχολεία της Γαλλικής 
Λαϊκής Αποστολής. Στο Κλασικό Λύκειο (Lycée Classique) 106 στους 147 µαθητές ήταν Εβραίοι, στα 
Cours Secondaires 114 στους 167 και στην École Annexe 97 στους 105. Σκούρτης, «Εβραιοϊταλική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη», σ. 385. Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης προς 
Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης (29.12.1912). Ministère des Affaires Etrangères, Centre des Archives 
Diplomatiques de Nantes (στο εξής MAE CADN), Consulat général de France à Salonique, Série B, 
carton 87, Φάκελος “Année 1912, Mission Laïque Française”. 
23 Το 1906 16 µουσουλµάνοι µαθητές φοιτούν στη Γερµανική σχολή (έναντι 28 ελλήνων ορθοδόξων) 
και 25 στη Σχολή των Φρέρηδων (έναντι 28 ελλήνων ορθοδόξων). Τα σχολεία της Γαλλικής Λαϊκής 
Αποστολής περιλάµβαναν επίσης µουσουλµάνους µαθητές, 56 σε σύνολο 535 το 1912. Κοντογιάννης, 
«Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 162-178. Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης προς 
Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης (29.12.1912). MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, 
Série B, carton 87, Φάκελος “Année 1912, Mission Laïque Française”. 
24 Στη Γερµανική Σχολή φοιτούσαν το 1904-1905 25 Ελληνορθόδοξοι σε σύνολο 160 µαθητών και 
µαθητριών. Το 1907 στην Ανώτερη Γερµανική Σχολή στους 30 µαθητές περιλαµβάνονταν και 
Ελληνορθόδοξοι. Το 1907 στα τρία σχολεία της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής από τους 410 µαθητές οι 
56 είναι Ελληνορθόδοξοι. Ακόµη και στη Σχολή των Φρέρηδων, το 1908 σε σύνολο 240 µαθητών οι 
Ελληνορθόδοξοι είναι 28, οι Μουσουλµάνοι 25 και οι Εβραίοι 66 (οι υπόλοιποι καθολικοί). 
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αποθαρρυνόταν στο βαθµό που ορισµένες από αυτές καταγγέλλονταν ως όργανα 
ξένης προπαγάνδας25 και ο κοινοτικός κανονισµός συνέδεε ευθέως τη συµµετοχή στις 
εκλογικές διαδικασίες µε την απαγόρευση της φοίτησης των παιδιών των εκλογέων 
και των εκλέξιµων σε «ξένα προσηλυτιστικά σχολεῖα»26. Επιπρόσθετα, οι 
περισσότεροι ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες όχι µόνο προέρχονταν από περιοχές 
εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά φαίνεται ότι είχαν µορφωθεί στον τόπο καταγωγής τους27. 
Φαίνεται εποµένως ότι τα σηµαίνοντα ξένα σχολεία γενικότερα και οι εµπορικές 
σχολές ειδικότερα απευθύνονταν κυρίως στον εβραϊκό µαθητικό πληθυσµό και 
πιθανότατα δεν αποτέλεσαν πρωτεύοντα πεδία διεθνοτικού συγχρωτισµού των 
µελλοντικών επιχειρηµατιών. 

Από το 1880 και εξής µια σειρά νέοι οικονοµικοί θεσµοί θα αναλάβουν το ρόλο 
αυτό. Προϊόν της συνέργειας των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων του οθωµανικού 
κράτους, της οικονοµικής διείσδυσης των βαλκανικών κρατών και της υιοθέτησης 
δυτικών πρακτικών επαγγελµατικής κοινωνικότητας, οι θεσµοί αυτοί 
αναδιαµόρφωσαν τις µορφές που πήρε η συνύπαρξη και ταυτόχρονα συνέβαλαν στη 
συγκρότηση και ηγεµονία µιας εύθραυστης επιχειρηµατικής ελίτ. Μέσα από την 
εµπρόθετη δράση των ίδιων των επιχειρηµατιών, οι τράπεζες, το εµπορικό 
επιµελητήριο, το εµποροδικείο και σε ελάχιστο βαθµό τα επαγγελµατικά σωµατεία 
µετατράπηκαν στους κατεξοχήν χώρους συνεύρεσης, συνδιαλλαγής και 
διαπραγµάτευσης. Ταυτόχρονα, αποτέλεσαν χώρους τόσο ανάδειξης της εθνοτικής 
διαφοράς όσο και διαχείρισης και ιεράρχησής της. Στο βαθµό που οι συλλογικές 
ταυτότητες είναι όχι µόνο ρευστές και πολλαπλές αλλά και αλληλοδιαπλεκόµενες, η 
διαµόρφωση ταξικής ταυτότητας µεταξύ των επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης δεν 
προϋπέθετε τόσο την υπέρβαση των εθνοτικών διαφορών, όπως επιµένει η τρέχουσα 
βιβλιογραφία28, όσο κυρίως τη λειτουργική οργάνωση των σχέσεων ιεραρχίας µεταξύ 
των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων. Η προς τα έξω διατύπωση και διεκδίκηση του 
«συλλογικού συµφέροντος» του «εµπορικού σώµατος» (corps commercial)29 
συνυπήρχε µε την εξασφάλιση της ηγεµονίας των εβραίων επιχειρηµατιών στο 
εσωτερικό του. Από την άποψη αυτή, οι νέοι οικονοµικοί θεσµοί οργάνωσαν τη 
συνύπαρξη µέσα από την οικοδόµηση µιας ηγεµονίας που ήταν τόσο διεθνοτικά 
ταξική όσο και ενδοταξικά εθνοτική. 
 

                                                                                                                                            
Κοντογιάννης, «Σχολεία αλλοφύλων εν Θεσσαλονίκη», σσ. 162-178. Συνολικά, το 1908, 197 
Ελληνορθόδοξοι (και των δύο φύλων) φοιτούσαν σε οθωµανικά και ξένα σχολεία κάθε βαθµίδας, ενώ 
1.397 σε κοινοτικά. Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1908, σ. 275. 
25 Στα 1889 ο Φάρος της Μακεδονίας κατηγορούσε ευθέως την Ιταλική Εµπορική Σχολή ως ύποπτο 
και επικίνδυνο όργανο της ιταλικής προπαγάνδας. Αναφέρεται στο Σκούρτης, «Εβραιοϊταλική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη», σσ. 378-379. 
26 Όπως αναφέρεται στον αναθεωρηµένο κανονισµό του 1904 (αλλά όχι και του 1886). Παπαστάθης, 
Οι κανονισµοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων, σ. 163. 
27 Ο γεννηµένος στη Σµύρνη Σταύρος Γρηγοριάδης περάτωσε τις σπουδές του στα εκεί φηµισµένα 
εκπαιδευτήρια Μπάξτερ προτού έλθει στη Θεσσαλονίκη το 1908, ενώ ο σιατιστινός Ζήσης Βέρρος 
στην Αστική Σχολή Σιάτιστας και στο Γυµνάσιο Τσοτυλίου. Μέχρι στιγµής δεν έχω εντοπίσει 
σηµαίνοντα ελληνορθόδοξο επιχειρηµατία που να ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη. 
Ανώνυµος, «Εκλιπούσαι φυσιογνωµίαι. Σταύρος Γρηγοριάδης», Μακεδονικό Ηµερολόγιο (1957), σσ. 
161-162. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η 
επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 92.  
28 Gounaris, “Salonica”. 
29 Αυτός είναι ο όρος που χρησιµοποιεί συστηµατικά ο γαλλόγλωσσος κυρίως τύπος για να αναφερθεί 
στους εµπόρους της πόλης. Βλέπε ενδεικτικά, Journal de Salonique 23.11.1903. 
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Οι τράπεζες: εθνικές προτεραιότητες και επιτόπιες ωσµώσεις 
Η σύσταση υποκαταστήµατος της Οθωµανικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη την 1η 
Μαΐου 1864 σήµανε την έλευση του νεωτερικού τραπεζιτικού συστήµατος στην 
πόλη30. Η πραγµατική ωστόσο αναδιοργάνωση της αγοράς του χρήµατος επήλθε µε 
την ίδρυση της Τράπεζας Θεσσαλονίκης το 1888 και την εγκατάσταση µιας σειράς 
τραπεζών –κυρίως ελληνικών συµφερόντων– την πρώτη δεκαετία του εικοστού 
αιώνα31. Ο ρόλος των τραπεζών στη διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ των 
επιχειρηµατιών της πόλης υπήρξε πολυδιάστατος. Όπως υποδεικνύουν τα 
παραδείγµατα της Τράπεζας Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας της Ανατολής, η 
πολιτική τους µπορούσε να προάγει τόσο την εθνοτική απόκλιση όσο όµως και τη 
σύγκλιση. 

Προϊόν συνεργασίας µεταξύ της αυστριακής Länderbank, της γαλλικής 
Comptoir d’Escompte και της εταιρείας Αλλατίνι, η Τράπεζα Θεσσαλονίκης ενίσχυσε 
τη θέση των εβραίων επιχειρηµατιών στην αγορά της πόλης σε βάρος κυρίως των 
ελληνορθόδοξων ανταγωνιστών τους. Η παροχή πιστώσεων, το ύψος του τόκου και 
οι όροι της αποπληρωµής δεν καθορίζονταν µόνο µε βάση τη φερεγγυότητα του 
πελάτη αλλά και την εθνοτική του καταγωγή. Το αποτέλεσµα ήταν «τό Ἑλληνικόν 
ἰδίως ἐµπόριον» να υφίσταται «πολλᾶς καταπιέσεις…ἐλαχίστων σύν τοίς ἄλλοις 
ἀπολαµβάνον παρά τῇ Τραπέζη Θεσσαλονίκης καί τοίς λοιποίς Ἰουδαίοις 
Τραπεζίταις πιστώσεων»32. 

Ταυτόχρονα, στο ελληνικό κράτος διανοούµενοι και δηµόσιοι υπάλληλοι 
αντιµετώπισαν την ίδρυση τραπεζιτικών καταστηµάτων στην οθωµανική Μακεδονία 
µέσα από το πρίσµα της Μεγάλης Ιδέας. Η σύστασή τους υποστηρίχθηκε ως κρίσιµο 
µέσο για την ενίσχυση του ελληνικού εµπορίου στην περιοχή, την αντιµετώπιση των 
αντίπαλων εθνικισµών, τη διαµόρφωση διεθνοτικών οικονοµικών συµµαχιών και την 
αποτροπή της ευρωπαϊκής διείσδυσης. Σειρά προξένων, µεταξύ των οποίων και ο Ίων 
∆ραγούµης, θεωρούσαν απολύτως απαραίτητη την τραπεζική υποστήριξη των 
οµογενών εµπόρων και βιοµηχάνων33. Η παρουσία ελληνικών τραπεζών 
αναγορεύτηκε σε βασικό µέσο πρόσδεσης των ελληνορθόδοξων πληθυσµών της 
Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος34, αλλά και συγκράτησης κρίσιµων 
διαφιλονικούµενων αστικών οµάδων ιδιαίτερα δραστήριων στο εµπόριο, όπως οι 
Βλάχοι –τα εµπορικά συµφέροντα των οποίων υποσχόταν να εξυπηρετήσει η 
ρουµανική προπαγάνδα κυρίως µέσα από τη σύσταση τραπεζών35. Ταυτόχρονα, οι 
ελληνικές τράπεζες θα συντελούσαν στη χειραγώγηση οικονοµικά κυρίαρχων, αλλά 
εθνικά αδιάφορων εθνοτικών οµάδων, όπως οι Εβραίοι. Ήδη στα 1880 ο Αθανάσιος 

                                                 
30 Το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε οκτώ χρόνια µετά το πρώτο κατάστηµα στην 
Κωνσταντινούπολη και υπήρξε το πέµπτο χρονολογικά υποκατάστηµα µετά από αυτά της Σµύρνης 
(1856), της Βηρυτού (1856), του Γαλατά (1856) και του Βουκουρεστίου (1861). John Karatzoglou, 
The Imperial Ottoman Bank in Salonica. The first 25 years, 1864-1890 (Ισταµπούλ, 2003), σ. 4, όπου 
και πληροφορίες για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του υποκαταστήµατος. 
31 Το 1899 ιδρύθηκε υποκατάστηµα της ελληνικών συµφερόντων Τράπεζας Μυτιλήνης, το 1905 της 
αθηναϊκής Τράπεζας Βιοµηχανικής Πίστης, το 1906 της ελληνογερµανικής Τράπεζας της Ανατολής 
και το 1908 της σερβικής Beogradska Zadruga. Το 1910 άλλα δέκα ιδιωτικά τραπεζικά γραφεία 
δραστηριοποιούνταν στην πόλη. Gounaris, “Salonica”, σ. 506. 
32 ∆ιευθυντής Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση, Αθήνα (13/26.06.1906). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας 
της Ανατολής. Φάκελος 21, σ. 202.  
33 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα και οι 
συνέπειές της στην εξωτερική πολιτική», στο Ε.Λ.Ι.Α., Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέµων, 1910-
1914 (Αθήνα, 1993), σ. 148. 
34 Kechriotis, “The Greeks of Izmir”, σ. 15. 
35 Αστέριος Ι. Κουκούδης, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι (Θεσσαλονίκη, 2000), σσ. 98-99. 
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Ευταξίας θεωρούσε ότι η επικράτηση του ελληνισµού στη Μακεδονία περνούσε µέσα 
από τη συνεργασία µε άλλες οικονοµικά κυρίαρχες εθνότητες και ότι εποµένως η 
σύσταση ελληνόκτητων τραπεζών ήταν απαραίτητη προκειµένου ο ελληνικός 
εθνικισµός να προσεταιρισθεί το κραταιό εβραϊκό εµπορικό δυναµικό36. Τέλος, για 
έλληνες προξένους όπως ο ∆οκός, η σύσταση ελληνικών τραπεζών ήταν απαραίτητη 
για την αντιµετώπιση της διογκούµενης αυστριακής οικονοµικής και πολιτικής 
διείσδυσης στη Μακεδονία και την αποτροπή της πλήρους περιθωριοποίησης του 
ελληνικού εµπορίου37. 

Ωστόσο, όπως υποδεικνύει το παράδειγµα της λειτουργίας του 
υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ανατολής, στη Θεσσαλονίκη η ελληνική εθνική 
ιδεολογία και ο ελληνο-εβραϊκός οικονοµικός ανταγωνισµός µόνο εν µέρει 
καθόρισαν το ρόλο που διαδραµάτισαν οι ελληνικές τράπεζες στη διαµόρφωση των 
διεθνοτικών σχέσεων. Το 1905, η Νέα Ελληνική Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης, 
µέλη της οποίας ήταν το σύνολο των ελληνορθόδοξων εµπόρων της πόλης, παρενέβη 
επιτυχώς προς τον Γεώργιο Στρέητ (πρόεδρο του δ.σ. της Τράπεζας της Ανατολής) 
προκειµένου να διοριστεί ο επιφανής πρόκριτος και επιχειρηµατίας Κλέων 
Χατζηλαζάρου ως υποδιευθυντής του υπό σύσταση υποκαταστήµατος της τράπεζας 
στη Θεσσαλονίκη38. Η ενέργεια αυτή υποδήλωνε τη διάθεση της ελληνορθόδοξης 
εµπορικής ελίτ της πόλης να θέσει υπό τον έλεγχό της τη νέα τράπεζα ενισχύοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τη θέση της39. Πράγµατι, η λειτουργία της Τράπεζας της Ανατολής, 
όπως και αυτή της Τράπεζας Αθηνών, ωφέλησε τους ελληνορθόδοξους 
επιχειρηµατίες. Οι δύο τράπεζες ενίσχυσαν άµεσα τις ελληνορθόδοξες επιχειρήσεις, 
κατευθύνοντας προς αυτές τον κύριο όγκο των πιστώσεών τους40. Όπως συνέβη και 
σε άλλα εµπορικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας41, οι τράπεζες φρόντισαν 
να µη δυσαρεστήσουν τον ελληνορθόδοξο εµπορικό κόσµο της πόλης ενισχύοντας 
υπέρµετρα τους αλλοεθνείς ανταγωνιστές τους: από τους περίπου 630 κατόχους 
ανοιχτών λογαριασµών στην Τράπεζα της Ανατολής την περίοδο 1906-1912, οι 

                                                 
36 Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα», σ. 146. Βλέπε 
τώρα και την εκτενή ανάλυση της συλλογιστικής του Ευταξία από τον Σπύρο Καράβα. Σπύρος 
Καράβας, «Μακάριοι οι κατέχοντες την γην». Γαιοκτητικοί σχεδιασµοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων 
στη Μακεδονία, 1880-1909 (Αθήνα, 2010), σσ. 38-157. 
37 Ιωάννης Α. Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού επιµελητήριου και αυστριακής 
τράπεζας στη Θεσσαλονίκη (1887-1894)», στο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό 
Συνέδριο (26-28 Μαΐου 1995). Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 1996), σσ. 324-329. 
38 Επιστολή Νέας Λέσχης Θεσσαλονίκης προς τον Γ. Στρέιτ (27.02.1905). Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ. 
Αρχείο 1/Σειρά 22/Υποσειρά 2/Φάκελος 9. Για το παρασκήνιο του διαβήµατος της Νέας Λέσχης, 
βλέπε Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου», σ. 44. Ας σηµειωθεί ωστόσο ότι λόγω του χαρακτήρα 
των εργασιών τους αποτελούσε πάγια πρακτική των ελληνικών τραπεζών, κυρίως δε της Τράπεζας 
Αθηνών, να διορίζουν διευθυντές των υποκαταστηµάτων τους ντόπιους εµπόρους και ιδιώτες 
τραπεζίτες. Christos Hadziiossif, “Issues of management control and sovereignty in transnational 
banking in the Eastern Mediterranean before the First World War”, στο Kostas Kostis (επιµ.), Modern 
banking in the Balkans and West-European capital in the nineteenth and twentieth centuries 
(Άλντερσοτ, 1998), σσ. 165-167. 
39 Ενδεχοµένως όµως η συγκεκριµένη επιλογή του Κλέωνα Χατζηλαζάρου να υποδήλωνε επίσης και 
τη διάθεσή της να µην προκαλέσει τους Εβραίους. Η οικογένεια Χατζηλαζάρου φαίνεται ότι 
διατηρούσε φιλικές σχέσεις µε τους εβραϊκούς τραπεζιτικούς κύκλους αν κρίνουµε από το γεγονός ότι 
ο πατέρας του Κλέωνα, Περικλής Χατζηλαζάρου, αναφέρεται το 1908 ως µέλος του δ.σ. της Τράπεζας 
Θεσσαλονίκης. Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 206. 
40 Κατά τον Χεκίµογλου, η λειτουργία των δύο τραπεζών «επιφέρει τοµή στην τραπεζική αγορά της 
Θεσσαλονίκης ως προς την εξυπηρέτηση του ελληνικού στοιχείου». Χεκίµογλου, Τράπεζες και 
Θεσσαλονίκη, σσ. 66-67. Ανάλογη είναι και η εκτίµηση του Βασίλη Γούναρη για το ρόλο των 
ελληνικών τραπεζών. Gounaris, Steam over Macedonia, σ. 171. 
41 Hadziiossif, “Issues of management control and sovereignty”, σ. 171. 
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ελληνορθόδοξοι υπερέβαιναν τους 40042. Παράλληλα, αµφισβητώντας επιτυχώς την 
πρωτοκαθεδρία της Οθωµανικής Τράπεζας43 αλλά και της Τράπεζας Θεσσαλονίκης 
στην τραπεζική αγορά της πόλης συνέβαλαν στον ολοένα και εντεινόµενο 
ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών, ο οποίος οδήγησε στην ευκολότερη παροχή 
πιστώσεων µε χαµηλότερο τόκο για όλους τους εµπόρους44. Τέλος, δεν έλειπαν οι 
επικλήσεις στο εθνικό συναίσθηµα των ελλήνων εµπόρων άλλων πόλεων 
προκειµένου να προωθήσουν τις εργασίες πελατών τους, κυρίως εµποροµεσιτών, οι 
οποίοι και αντιµετώπιζαν τον έντονο ανταγωνισµό των Εβραίων45. Στον αντίποδα, οι 
ελληνικές τράπεζες φαίνεται να ακολούθησαν µια πολιτική αποκλεισµού των 
βουλγάρων εµπόρων και µικροβιοτεχνών από τη χορήγηση πιστώσεων και να µην 
επιζήτησαν την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης τους46. 

Η πολιτική των ελληνικών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη δεν ταυτιζόταν 
εντούτοις πλήρως µε τις επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Παρά τις 
διευκολύνσεις που κατά καιρούς πρόσφεραν, οι ελληνικές τράπεζες αντιτάσσονταν 
γενικά στις πιέσεις των προξένων για τοποθέτηση κεφαλαίων σε εθνικά «αναγκαίες» 
αλλά οικονοµικά επισφαλείς επενδύσεις. Επιδίωξή τους ήταν η µεγιστοποίηση των 
κερδών και όχι απαραίτητα η άνευ όρων στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης των 
ελληνορθόδοξων πληθυσµών47. Συνακόλουθα, η «πάσα δυνατή ὑποστήριξις… 
ἑλληνικῶν βιοµηχανικῶν ἤ ἐµπορικῶν συνεταιρισµῶν», που συνιστούσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών στη γενική διεύθυνση της Τράπεζας της Ανατολής το 1909, 
µετατρεπόταν από τη γενική διεύθυνση σε απλή σύστασή της προς το υποκατάστηµα 
Θεσσαλονίκης να παράσχει «τήν συνδροµήν ὑµῶν εἰς ὁµογενεῖς… ἐν τῷ 

                                                 
42 ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. 11η Ενότητα. ∆ελτία 126-138. Οι κάτοχοι είναι κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και όχι µόνο της Θεσσαλονίκης. Από τους 154 τρεχούµενους 
λογαριασµούς Θεσσαλονίκης της περιόδου 30.06.1907 µε 30.06.1908, οι ανήκοντες σε 
ελληνορθόδοξους πελάτες είναι 96. ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. 12η Ενότητα. ∆ελτίο 150. 
43 Όπως σηµειώνει ο Christopher Clay, λόγω του έντονου ανταγωνισµού τα κέρδη του ιδιαίτερα 
κερδοφόρου µέχρι το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνα υποκαταστήµατος της Οθωµανικής Τράπεζας 
σηµείωσαν κάθετη πτώση από 9.484 Οθωµανικές Λίρες το 1897-1899 σε µόλις 1.753 το 1909-1911. 
Christopher Clay, “The origins of modern banking in the Levant: the branch network of the Imperial 
Ottoman Bank, 1890-1914”, International Journal of Middle East Studies 26/4 (1994), σ. 602. 
44 «Ἐκ τοῦ µέτρου τούτου µεγάλως ὠφελήθη τό Ἑλληνικόν ἰδίως ἐµπόριον» σηµείωνε σε έκθεσή του 
για την κατάσταση στην αγορά της Θεσσαλονίκης ο διευθυντής του υποκαταστήµατος της Τράπεζας 
της Ανατολής. ∆ιευθυντής Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση, Αθήνα (13/26.06.1906). ΙΑΜ, 
Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 21, σ. 202. 
45 Με επιστολή της προς το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στην Λάρισα, η διεύθυνση της 
Τράπεζας της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη συστήνει στη διεύθυνση της Εθνικής να «ἐνεργήσει 
καταλλήλως» ώστε έµποροι της Λάρισας οι οποίοι «ἐργάζονται ἀπό σειρά ἐτῶν µέσω ἑβραίων 
ἐµποροµεσιτῶν» να αναθέσουν τα συµφέροντά τους «εἰς ὁµογενεῖς ἐµποροµεσίτας» και πελάτες της 
Τράπεζας της Ανατολής καθώς κάτι τέτοιο θα αποβεί «τόσον πρός τόν συµφέρον αὐτῶν τῶν ἐν τῇ 
πόλει σας ἐµπόρων ὅσον καί πρός ὑποστήριξιν τῶν παραγκονιζοµένων ὁµογενῶν». ∆ιεύθυνση 
Θεσσαλονίκης προς ΕΤΕ Λάρισας (8/21.09.1906). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 21, 
σ. 248. 
46 Αυτό ισχυρίζεται ο βούλγαρος Σόπωφ επιζητώντας τη στήριξη του βρετανού προξένου για τη 
σύσταση µιας αγγλο-βουλγαρικής τράπεζας. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) 
(06.01.1910). FO 195/2357. Είναι πιθανόν οι ελληνικές τράπεζες να ακολούθησαν την 
καταγγελλόµενη πολιτική δεδοµένης της µικρής δηµογραφικής και οικονοµικής σηµασίας των 
Βουλγάρων στην αγορά της πόλης και της ανάγκης να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια των περισσότερο 
σηµαντικών ελληνορθόδοξων πελατών τους. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε 
στην περίπτωση των Εβραίων. 
47 Hadziiossif, “Issues of management control and sovereignty”, σ. 171. 
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συµφέροντι τῆς Τραπέζης»48. Η διοίκηση της Τράπεζας υπογράµµιζε συστηµατικά 
ότι η ίδια, και όχι οι πολιτικές αρχές ή οι κατά τόπους ελληνορθόδοξοι σύλλογοι, είχε 
την αποκλειστική αρµοδιότητα για τη χάραξη της πιστωτικής πολιτικής και 
αντιδρούσε έγκαιρα σε κάθε έξωθεν παρέµβαση49. Οι πιστώσεις όφειλαν πάντοτε να 
παρέχονται «εἴτε πρόκειται περί ὁµογενῶν εἴτε µή…ἀναλόγως τῆς φερεγγυότητος 
ἑνός ἑκάστου, µεριµνῶντες περί τῆς ἀσφαλείας τῆς Τραπέζης»50. 

Η «ἀσφάλεια τῆς Τραπέζης» έθετε εποµένως όρια στην ενίσχυση των 
ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών. Ταυτόχρονα, ωθούσε στην αναζήτηση πελατών και 
από άλλες εθνοτικές οµάδες. Σε άλλα εµπορικά κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη ή 
η Σµύρνη, η οικονοµική κυριαρχία των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών ήταν 
αδιαµφισβήτητη σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτρέπει την υιοθέτηση µιας πολιτικής 
παροχής πιστώσεων και σε επιχειρηµατίες άλλων ανταγωνιστικών εθνοτικών 
οµάδων51. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, η περιθωριακή δηµογραφικά και οικονοµικά 
θέση του ελληνικού εµπορίου µε την έντονη έλλειψη ρευστότητας που το 
χαρακτήριζε52, όπως και ο έντονος τραπεζιτικός ανταγωνισµός, εξαρτούσαν την 
επιβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής τράπεζας από την εξασφάλιση φερέγγυων 
πελατών και από άλλες εθνοτικές οµάδες, ιδίως δε από τους κυρίαρχους Εβραίους. Σε 
αυτό συντελούσε και η ιδιαίτερη λειτουργία που είχε η τράπεζα στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης δοµής της οικονοµίας της πόλης. Οι τράπεζες δεν αναλάµβαναν έναν 
επενδυτικό ή αποταµιευτικό ρόλο, αλλά αντίθετα διαµεσολαβούσαν στις πολύπλοκες 
και επισφαλείς εµπορικές πράξεις στο πλαίσιο µιας αγοράς πολυεθνοτικής και 
πολυνοµισµατικής53. Στις µεγάλες πόλεις-λιµάνια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ο 
τραπεζικός κύκλος εργασιών περιστρεφόταν κυρίως γύρω από το ακµάζον εξωτερικό 
εµπόριο, µέσω των υπηρεσιών συναλλάγµατος και της παροχής πιστώσεων στους 
εξαγωγείς µε εγγύηση το εµπόρευµα54. Στη Θεσσαλονίκη, ο τοµέας αυτός 
αποτελούσε αποκλειστικό σχεδόν µονοπώλιο των σηµαντικότερων εβραίων 
επιχειρηµατιών. Η υπό εβραϊκή ηγεµονία οικονοµία της πόλης καθόριζε εποµένως το 
περιεχόµενο που λάµβανε η «ἀσφάλεια τῆς Τραπέζης» και προσδιόριζε το ρόλο που 
η ίδια καλούνταν να διαδραµατίσει. 

Το πελατολόγιο της Τράπεζας της Ανατολής ήταν για τους λόγους αυτούς 
αναγκαστικά πολυεθνοτικό. Περιλάµβανε µια πλειάδα εβραίων κυρίως, αλλά και 
µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων, µεταξύ των οποίων και ορισµένους από τους 

                                                 
48 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (4/17.05.1909). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 17, σ. 172. 
49 Όπως αυτή του Ελληνικού Συνδέσµου Θεσσαλονίκης ο οποίος φηµολογούνταν ότι θα συνέτασσε 
έκθεση προς την ελληνική κυβέρνηση καταγγέλλοντας τη µη στήριξη του ελληνικού εµπορίου στη 
Θεσσαλονίκη από τις εκεί ελληνικές τράπεζες. Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος 
Θεσσαλονίκης (8/21.05.1909). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 17, σ. 174. 
50 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (15/28.05.1909). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 17, σ. 181. 
51 Στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης η Τράπεζα της Ανατολής απέσχε από την πιστοδότηση 
των εβραίων επιχειρηµατιών φοβούµενη ότι µε τον τρόπο αυτό θα αποξένωνε τους σηµαντικότερους 
ελληνορθόδοξους πλοιοκτήτες και εµπόρους και θα τους ωθούσε προς την ανταγωνίστρια Τράπεζα 
Αθηνών. Το ζήτηµα της πιστωτικής ή µη στήριξης των εβραίων επιχειρηµατιών της 
Κωνσταντινούπολης και οι επιπλοκές του υπήρξε για την Εθνική Τράπεζα τόσο σηµαντικό ώστε να 
συντελέσει στη λύση της συνεργασίας της µε την Nationalbank für Deutschland, συνιδρύτριας µαζί µε 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος της Τράπεζας της Ανατολής. Hadziiossif, “Issues of management 
control and sovereignty”, σ. 172. 
52 Χεκίµογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη, σ. 67. 
53 Στο ίδιο, σ. 52-70. 
54 Hadziiossif, “Issues of management control and sovereignty”, σ. 165. 
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επιφανέστερους επιχειρηµατίες της πόλης55. Ονόµατα όπως αυτά των Σαούλ και 
Λεβή Μοδιάνο, του ντονµέ καπνέµπορου Χασάν Ακίφ, και των αδελφών Αλλατίνι 
πρόσφεραν στην τράπεζα οικονοµική ευρωστία και κύρος. Εκτιµώµενοι ως εµπορικοί 
οίκοι «πρωτίστης τάξεως» τύγχαναν προνοµιακής µεταχείρισης «λόγω τῆς ἐν τῇ 
ἀγορᾷ θέσεως τῶν»56, απολάµβαναν ανοιχτή και όχι προεξοφλητική πίστωση57 και 
την παροχή υψηλόποσων δανείων58, ενώ όπως υποδεικνύει η περίπτωση του Χασάν 
Ακίφ, ιδιαίτερη προσοχή λαµβανόταν ώστε οι αποφάσεις της Τράπεζας «νά µή 
θείξ[οὔν] τήν φιλοτιµίαν τοῦ καλοῦ πελάτου»59. 

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα φρόντιζε να καλλιεργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε 
επιφανή στελέχη της εβραϊκής κοινότητας, όπως υποδηλώνει η στενή συνεργασία 
µεταξύ του διευθυντή της Κλέωνα Χατζηλαζάρου και του δικηγόρου Εµµανουήλ 
Σαλέµ. Προϋπάρχουσες και επιβαλλόµενες από τις περιστάσεις, οι σχέσεις αυτές 
κατέστησαν την Τράπεζα δίαυλο διεθνοτικής επικοινωνίας. Ωστόσο, η ίδια η ύπαρξη 
της Τράπεζας µετασχηµάτισε και αναβάθµισε τις σχέσεις αυτές σε κρίσιµο 
παράγοντα για την οικονοµία της πόλης. Την περίοδο 1906-1911 η συνεργασία 
Χατζηλαζάρου και Σαλέµ συνέβαλε στην αποσόβηση των πιστωτικών κρίσεων που 
απειλούσαν να προκαλέσουν οι αλυσιδωτές πτωχεύσεις εβραϊκών κυρίως εµπορικών 
οίκων και διασφάλισε την οµαλή διεξαγωγή του εµπορίου60. 

Η Τράπεζα της Ανατολής, όπως και η Τράπεζα Αθηνών, λειτουργούσαν σε ένα 
οικονοµικό περιβάλλον που το καθόριζε η εβραϊκή ηγεµονία στην αγορά του 
χρήµατος και η δυσπιστία των οθωµανικών αρχών απέναντι στην οικονοµική 
παρουσία των αντίπαλων βαλκανικών κρατών61. Σε αντίθεση µε την Τράπεζα 
Θεσσαλονίκης, η καλλιέργεια των διεθνοτικών σχέσεων αποτελούσε απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιβίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήθηκε ώστε τα 
συµφέροντα της Τράπεζας να ταυτιστούν ρητορικά µε τη µέριµνα για την πόλη, την 
οικονοµία της και τις εθνοθρησκευτικές της κοινότητες. Ρητός στόχος του 
υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ανατολής ήταν να «ἐξυπηρετῆ δεόντως τό 
ἐµπόριον τῆς πόλεως» µέσω της «ἐπωφελ[οὖς] καί ἀσφαλ[οὖς] τοποθέτησ[ἐω]ς τῶν 
διαθεσίµων αὐτοῦ µέσων», ώστε το «Ἑλληνικόν ὡς καί πᾶν ἕτερον στοιχεῖον 
οὐδεµίαν δυσαρέσκειαν δύναται νά ἔχη ἐναντίον τοῦ ἐν τῇ 

                                                 
55 Από τους 154 τρεχούµενους λογαριασµούς Θεσσαλονίκης της περιόδου 30.06.1907-30.06.1908, 36 
ανήκουν σε Εβραίους και οκτώ σε Μουσουλµάνους. ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. 12η 
Ενότητα. ∆ελτίο 150. 
56 Τον Μάιο του 1908, η Τράπεζα της Ανατολής ενέκρινε τη µελλοντική ανανέωση των δανείων των 
Λεβή και Σαούλ Μοδιάνο µε περιθώριο 20% ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το περιθώριο 
ορίστηκε στο 25%. Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης 
(16/29.05.1908). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 15, σ. 176. 
57 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (21/03.09.1908). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 16, σ. 10. 
58 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (20/02.04.1908). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 15, σ. 117. 
59 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (21/03.09.1908). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 16, σ. 10. 
60 Για τις στενές σχέσεις Χατζηλαζάρου και Σαλέµ, βλέπε Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου», σ. 
45. 
61 Οι εύθραυστες σχέσεις µεταξύ του ελληνικού κράτους και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και ο 
διαρκής κίνδυνος υποτροπής τους ήταν και ο λόγος που τόσο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
(συνιδρύτρια της Τράπεζας της Ανατολής) όσο και η Τράπεζα Αθηνών επιδίωξαν τη συνεργασία 
γερµανικών και γαλλικών τραπεζών προκειµένου να θωρακίσουν πολιτικά την παρουσία τους στην 
οθωµανική επικράτεια. Hadziiossif, “Issues of management control and sovereignty”, σ. 171. 
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πόλει…Ὑποκαταστήµατός µας»62. Χωρίς άλλο, η συγκεκριµένη ρητορική 
νοµιµοποιούσε την Τράπεζα της Ανατολής απέναντι στην εβραϊκή επιχειρηµατική 
αρχηγεσία και το οθωµανικό κράτος. Ταυτόχρονα, εξασφάλιζε και την αυτονοµία της 
απέναντι στις παρεµβάσεις του ελληνικού κράτους και στις πιέσεις της τοπικής 
ελληνορθόδοξης κοινότητας. Παράλληλα όµως, παρήγαγε λογοθετικά την «τοπική 
οικονοµία» ως ένα ενιαίο πεδίο και την ανάπτυξή της ως αντικείµενο κοινής µέριµνας 
και δράσης. Με τον τρόπο αυτό, «τό ἐµπόριον τῆς πόλεως» προβιβαζόταν σε γενική 
αρχή µε καθολική αξία. Η φροντίδα για αυτό υπερέβαινε το στενό πλαίσιο µιας 
οικονοµικής αυταξίας και αποκτούσε ευρύτερα χαρακτηριστικά. Αναδεικνυόταν 
πλέον στον κύριο ρυθµιστικό παράγοντα των διεθνοτικών σχέσεων καθώς θεωρείτο 
ότι προωθούσε τόσο την ευηµερία της κάθε εθνοτικής οµάδας ξεχωριστά όσο και την 
αρµονική τους συµβίωση. Ο στρατηγικά αναγκαίος λόγος της Τράπεζας της 
Ανατολής συνέβαλε εποµένως στη σύνδεση της επιχειρηµατικής δράσης µε τη 
διεθνοτική συνύπαρξη και την πόλη. Προσέδωσε αξία και κύρος στους 
επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης και παράλληλα διαµόρφωσε νέα πεδία αναφοράς 
και νοµιµοφροσύνης που υπερέβαιναν τα κοινοτικά όρια. 
 
Οι διεθνοτικοί επαγγελµατικοί θεσµοί: σωµατεία, Επιµελητήριο και Εµποροδικείο 
Πέρα από τις τράπεζες, ο εµπορικός κόσµος της Θεσσαλονίκης οργανωνόταν κυρίως 
γύρω από µια σειρά διεθνοτικών συλλογικών θεσµών. Ορισµένοι από αυτούς 
αποτελούσαν προϊόν της εθελοντικής δράσης των ίδιων των εµπόρων και λάµβαναν 
τις διακριτές µορφές της λέσχης και του επαγγελµατικού σωµατείου. Ωστόσο, οι 
σηµαντικότεροι ήταν παράγωγο της παρέµβασης του οθωµανικού κράτους µε στόχο 
τον εκσυγχρονισµό του πεδίου της οικονοµίας. Και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο 
για νεωτερικούς αστικούς θεσµούς, οι οποίοι οριοθετούσαν και επιτηρούσαν το χώρο 
της εµπορικής δραστηριότητας, νοµιµοποιούσαν αποκλεισµούς και συγκροτούσαν 
συλλογικότητες, εγκαθίδρυαν ιεραρχίες, οργάνωναν τη συλλογική δράση και 
συντελούσαν εν τέλει στην ανάδυση και ηγεµονία ενός ανώτερου, διεθνοτικού 
στρώµατος επιχειρηµατιών. 
 
Αστική κοινωνικότητα, εθνοτική ιεραρχία και επαγγελµατικό συµφέρον: το Συνδικάτο 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Πυρός και η Εµπορική Λέσχη 

Στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη το Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιριών 
κατά του Πυρός αποτελούσε τη µοναδική αµιγώς επαγγελµατική οργάνωση. 
Συστήθηκε µε πρωτοβουλία δεκαεννιά ασφαλιστικών πρακτόρων στις 6 Ιουνίου 
190163. Οι λόγοι της ίδρυσής του πρέπει να αναζητηθούν στον ιδιαίτερα έντονο και 
άναρχο ανταγωνισµό που διέκρινε ειδικά τον κλάδο των ασφαλειών πυρός. 
Επρόκειτο για ένα νέο πεδίο επιχειρηµατικής δράσης, που στερείτο τους εθιµικούς 
κανόνες λειτουργίας άλλων επαγγελµάτων, ιδιαίτερα επικερδές αλλά ταυτόχρονα 
επιχειρηµατικά επισφαλές λόγω των συχνών πυρκαγιών που µάστιζαν τη 
Θεσσαλονίκη, και µε εξαιρετικά πολυπληθή παρουσία ισχυρών εταιρειών κάθε 
εθνικής αναφοράς και εθνοτικής αντιπροσώπευσης64. Το Συνδικάτο απηχούσε την 

                                                 
62 Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (18/01.10.1908). ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 16, σ. 29. 
63 Όπως αναφέρει ο Ιάκωβος Ακτσόγλου. Aktsoglou, “Salonika in the late Ottoman era (late 19th and 
early 20th century)”, σ. 58. Σύµφωνα µε το µεταφρασµένο αντίγραφο των πρακτικών, η ιδρυτική 
γενική συνέλευση έλαβε χώρα στις 05.03.1901. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά 
του πυρός των εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
64 Το 1901 δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 22 εταιρείες. ∆ώδεκα χρόνια αργότερα 
ο αριθµός τους ανερχόταν σε 36. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά του πυρός των 
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πρόθεση των ασφαλιστών να ρυθµιστεί ο ανταγωνισµός µέσα από τον καθορισµό 
ενός κοινού και καθολικά αποδεκτού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου65. Επρόκειτο 
δηλαδή για ένα καρτέλ, που είχε όµως την τυπική µορφή του επαγγελµατικού 
σωµατείου. Μέσα από την αποσαφήνιση και τη διατύπωση σε καταστατικό των 
σκοπών του, το σωµατείο αναλάµβανε να οργανώσει τη δράση των ασφαλιστών 
εισάγοντας τις έννοιες του «γενικοῦ συµφέροντος» και της προστασίας του κλάδου 
«δι’ ὅλων τῶν µέσων»66. Ταυτόχρονα, η επιτυχηµένη αντιµετώπιση των µη 
εγγεγραµµένων στο Συνδικάτο εταιρειών συνεισέφερε επίσης στην προσέγγιση των 
µελών του και στη σφυρηλάτηση της εσωτερικής συνοχής67. Με τους τρόπους 
αυτούς, το Συνδικάτο συνέβαλε εντέλει στη συγκρότηση µιας διακριτής 
επαγγελµατικής ταυτότητας. 

Επιπλέον, το Συνδικάτο πρόσφερε µια ενδιαφέρουσα εκδοχή του τρόπου 
νοηµατοδότησης και οργάνωσης της διεθνοτικής συνύπαρξης. Η επαγγελµατική 
ταυτότητα που συγκροτούσε ήταν διεθνοτική µε δυο πολύ συγκεκριµένους τρόπους. 
Κατά πρώτον, είχε ένα πολύ ειδικό περιεχόµενο. Η πρωτοβουλία του Συνδικάτου να 
συστήσει πυροσβεστική υπηρεσία συγκροτούσε τον αστικό χώρο ως ένα ενιαίο πεδίο 
φροντίδας και παρέµβασης και ταυτόχρονα αναβάθµιζε το δηµόσιο κύρος των 
ασφαλιστών68. Προσδένοντάς τους στην πόλη, τους αναγόρευε σε υποδειγµατικούς 
«θεσσαλονικείς» πολίτες. Η διεθνοτική συνύπαρξη σηµασιοδοτείτο εποµένως µε 
αναφορά στην πόλη. Κατά δεύτερον, η επαγγελµατική ταυτότητα που το Συνδικάτο 
προωθούσε εξέφραζε µια ιδιαίτερη δυναµική µεταξύ της προσωρινής άρσης των 
εθνοτικών ταυτίσεων και της διασφάλισης των εθνοτικών ιεραρχιών. Στο Συνδικάτο 
η κυριαρχία των εβραίων αντιπροσώπων –στην πλειοψηφία τους ορισµένα από τα 
µεγαλύτερα επιχειρηµατικά ονόµατα της πόλης– ήταν συντριπτική69. Ωστόσο, η 
σύνθεση του εξελεγκτικού συµβουλίου, του πρώτου και µόνου διοικητικού οργάνου 
για το οποίο διαθέτουµε στοιχεία, ήταν περισσότερο ισόρροπη. Περιλάµβανε δύο 
Εβραίους (τον πρόεδρο και τον γραµµατέα), δύο αντιπροσώπους δυτικοευρωπαϊκής 

                                                                                                                                            
εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Osterreichisches 
Handelsmuseum, Salonik, σσ. 134-135. Για µια παρακολούθηση της αυξοµείωσης του αριθµού των 
ασφαλιστικών εταιρειών πυρός κατ’ έτος µεταξύ 1901 και 1912, βλέπε Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη 
κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 148. 
65 Στόχος του συνδικάτου ήταν η οριστική εφαρµογή µιας οµοιόµορφης διατίµησης. Προς την 
υλοποίηση του στόχου αυτού, το συνδικάτο αποφάσισε τη µείωση της διάρκειας των ασφαλιστικών 
συµβολαίων στο ένα έτος και την εξέταση από «ελεγκτικό συµβούλιο» των υπάρχοντων πολυετών 
συµβολαίων. Η σύσταση του συνδικάτου ωφέλησε τις µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς τα 
ασφάλιστρα ορίστηκαν τελικά σε ψηλά επίπεδα και παγίωσε προς όφελός τους την κατάσταση στην 
αγορά των ασφαλειών. Η απόπειρα ορισµένων µικρότερων ασφαλιστικών εταιρειών να παρακάµψουν 
το συνδικάτο και να προσφέρουν χαµηλότερα ασφάλιστρα κατέληξε σε αποτυχία και όσες από αυτές 
δεν πτώχευσαν προσχώρησαν τελικά στο συνδικάτο. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών 
κατά του πυρός των εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σσ. 148-149. 
66 Καταστατικό του Syndicat des compagnies d’assurances contre l’incendie (1906). Φάκελος 
«Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά του πυρός των εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων», Αρχείο 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
67 Βλέπε παραπάνω σηµείωση 65. 
68 Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά του 
πυρός των εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων». 
69 Από τους είκοσι ταυτισµένους αντιπροσώπους, οι δεκατέσσερις ήταν Εβραίοι, µεταξύ των οποίων οι 
Ελή Αµάρ, Μ. Μορπούργο, Τζίνο Φερνάντεζ, Ελή Α. Τόρρες, Φ. Αµάρ, Σαούλ Σ. Μοδιάνο, Υιοί ∆. 
Μοδιάνο. ∆ύο είναι Ελληνορθόδοξοι και τέσσερις δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής. Αρχείο 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά του πυρός των εν 
Θεσσαλονίκη εργαζοµένων». Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σσ. 36, 148. 
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καταγωγής (τον αντιπρόεδρο και ένα µέλος) και έναν Ελληνορθόδοξο ως µέλος70. Η 
εθνοτική αυτή κατανοµή απηχούσε τη στενή σχέση µεταξύ της διεθνοτικής 
συνύπαρξης και της εβραϊκής οικονοµικής κυριαρχίας. Οι ισχυροί εβραίοι 
επιχειρηµατίες οικοδοµούσαν την ηγεµονία τους στην αγορά της πόλης όχι µόνο 
µέσα από αποκλεισµούς αλλά και µέσα από την προώθηση µορφών διεθνοτικής 
συλλογικής οργάνωσης. Η παρουσία δυτικοευρωπαίων διασφάλιζε πολύτιµους 
διαύλους επικοινωνίας και επιβεβαίωνε τη φιλική τους στάση προς τις δυτικές 
δυνάµεις. Αντίστοιχα, η παρουσία Ελληνορθοδόξων δεν αποτελούσε µόνο 
αναγνώριση της θέσης των τελευταίων στην τοπική οικονοµία, αλλά και δικλείδα 
ασφαλείας απέναντι στον ελληνικό εθνικισµό. Ταυτόχρονα όµως, τα συγγενικά 
δίκτυα που συνένωναν τους ιταλοεβραίους επιχειρηµατίες-µέλη του συνδικάτου 
εγγυούνταν ότι η διαµόρφωση της πολιτικής του δεν θα έθιγε τα ιδιαίτερα 
συµφέροντά τους. Αντίθετα, η προώθησή τους µέσω του Συνδικάτου θα τα 
νοµιµοποιούσε και θα τα αποχρωµάτιζε, αναγορεύοντάς τα στο «γενικό συµφέρον» 
µιας ευρύτερης επαγγελµατικής οµάδας. Χάρη στα µεικτά όργανα διοίκησής του, το 
Συνδικάτο γινόταν εποµένως το όχηµα της απόπειρας των εβραίων επιχειρηµατιών να 
καθορίσουν την οργάνωση και τη λειτουργία ενός ολόκληρου κλάδου. Ουσιαστικά, η 
πρακτική της διεθνοτικής αντιπροσώπευσης αντί να περιστείλει το εύρος της 
κυριαρχίας τους, το διεύρυνε µετασχηµατίζοντας την κυριαρχία σε ηγεµονία. 

Ωστόσο, η ηγεµονία των εβραίων επιχειρηµατιών δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
και ως εβραϊκή ηγεµονία, δηλαδή ως η ηγεµονία ενός ενιαίου, αποκρυσταλλωµένου, 
και αυστηρά οροθετηµένου εθνοτικού συµφέροντος. Αντίθετα, η στενή συνύφανση 
των ιδιαίτερων συµφερόντων των ιταλοεβραίων µε τα ευρύτερα κλαδικά συµφέροντα 
συνέβαλε ώστε για τους ιταλοεβραίους ειδικότερα και τους εβραίους επιχειρηµατίες 
γενικότερα, η επαγγελµατική ταυτότητα να είναι αφενός µεν παρακολούθηµα της 
εβραϊκότητας, αφετέρου όµως να µετασχηµατίζει και να διευρύνει την τελευταία για 
να τη συνδέσει τελικά κατά τρόπο προνοµιακό µε την οικονοµία και την πόλη. Ο 
τρόπος λειτουργίας του Συνδικάτου αποτελούσε εποµένως δείκτη της επίδρασης που 
µια δεδοµένη µορφή της συνύπαρξης µπορούσε να ασκεί ακόµη και στη 
σηµασιοδότηση των ίδιων των εθνοτικών ταυτοτήτων. Στο γύρισµα του αιώνα, η 
διεθνοτική συνάφεια στο εσωτερικό του Συνδικάτου δεν αποτελούσε φορέα 
οικοδόµησης µιας υπερεθνικής αστικότητας µεταξύ των επιχειρηµατιών της πόλης. 
Αντίθετα, η σωµατειακή οργάνωση συνέβαλε εντέλει στον καθορισµό των 
εσωτερικών εθνοτικών ιεραρχιών τους όπως και στον επαναπροσδιορισµό του 
περιεχοµένου των εθνοτικών τους ταυτοτήτων ειδικά όσον αφορά στους Εβραίους. 

Το Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιριών κατά του Πυρός ήταν η µόνη εθελοντική 
συλλογική έκφραση των επιχειρηµατιών που είχε την τυπική µορφή ενός 
επαγγελµατικού σωµατείου, έστω και αν συνιστούσε ουσιαστικά ένα καρτέλ. 
Αντίθετα, η ευρύτερη, διακλαδική και διεθνοτική συσπείρωσή τους πήρε τη µορφή 
όχι ενός εµπορικού συλλόγου, αλλά µιας λέσχης (cercle, club). Η διάκριση µεταξύ 
Εµπορικού Συλλόγου και Εµπορικής Λέσχης έχει µείζον ερµηνευτικό βάρος. Στο 
παρόν κεφάλαιο η ανάλυση θα επικεντρωθεί στον τρόπο που οι εµπορικές λέσχες 
οργάνωναν τις διεθνοτικές (και τις εθνοτικές) σχέσεις. ∆ευτερεύουσες µόνο αναφορές 
θα γίνουν στον τρόπο που οργάνωναν την αστική κοινωνικότητα των εµπόρων. Όπως 
όµως θα αναλυθεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 10, η κατά κόρον οργάνωση των 
επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης σε διεθνοτικές (αλλά και εθνοτικές) εµπορικές 
                                                 
70 Πρόεδρος και γραµµατέας ήταν δύο επιφανείς Εβραίοι, οι Μωύς Μορπούργο και Σ. Μοδιάνο. 
Αντιπρόεδρος ήταν ο δυτικοευρωπαίος Β. Ροζ, και σύµβουλοι ο δυτικοευρωπαίος Κ. Κάµπελ και ο 
ελληνορθόδοξος Γ. Καρβωνίδης. Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Φάκελος «Συνδικάτο 
Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά του πυρός των εν Θεσσαλονίκη εργαζοµένων». 
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λέσχες είχε ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο που σηµασιοδοτείτο το εµπόριο και οι 
έµποροι κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο. Η ιδιαίτερη πολιτισµική λογική που 
διέκρινε τη σωµατειακή µορφή της Λέσχης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση των ιστορικά συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που πήρε η ταξική 
ταυτότητα των εµπόρων. 

Ελάχιστες και αντιφατικές είναι οι πληροφορίες που έχουµε για την Εµπορική 
Λέσχη. Ο Γεώργιος Χριστοδούλου, παραπέµποντας σε έκθεση του βρετανού 
προξένου, αναφέρει ως έτος ίδρυσής της το 1895 και ο Νίκος Βουργουτζής, 
ατεκµηρίωτα, ως έτος διάλυσής της το 190571. Αντίθετα, η Journal de Salonique 
κάνει λόγο για το Club Commercial ιδρυµένο το 1904 και το οποίο ήταν ενεργό µέχρι 
τουλάχιστον και το 190872. Ωστόσο, φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά τη ∆εύτερη 
Συνταγµατική Περίοδο για λόγους που παραµένουν άγνωστοι73. Εκεί πάντως που οι 
δύο πηγές φαίνεται να συγκλίνουν είναι στους σκοπούς που η Εµπορική Λέσχη 
εξυπηρετούσε και στην κοινωνική και εθνοτική σύνθεσή της. Κύριο µέληµά της ήταν 
η αντιµετώπιση του έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των εισαγωγέων κυρίως 
εµπόρων74 και η βελτίωση της θέσης τους µέσα από τη θέσπιση κοινών κανόνων στη 
διεξαγωγή των εµπορικών πράξεων75. Η Λέσχη συνέβαλε στη διαµόρφωση της 
συλλογικής ταυτότητας των µεγαλεµπόρων της πόλης µέσα από την προώθηση 
πρακτικών αυτορρύθµισης και όχι µέσα από την οργάνωση των συµφερόντων τους 
και τη συλλογική εκπροσώπησή τους απέναντι στις οθωµανικές αρχές και τις 
οικονοµικές πολιτικές τους76. Σε ένα ασφυκτικό πολιτικό πλαίσιο που καθοριζόταν 
από τη χαµιτική απολυταρχία, κάτι τέτοιο θα ήταν άλλωστε και δυσχερές και 
αντιπαραγωγικό. Ωστόσο, το αναγκαστικά περιορισµένο πεδίο δράσης της Λέσχης 
δεν σήµαινε απαραίτητα και τη διαµόρφωση µιας ασθενούς συλλογικότητας. 
Αντίθετα, στις δεδοµένες συνθήκες η επικέντρωση στο χώρο της αγοράς πρόσφερε 
στα µέλη της κύρος, καθώς ο δηµόσιος λόγος αναγόρευε την Εµπορική Λέσχη στον 
τρίτο θεσµικό πυλώνα των εµπόρων δίπλα στο Εµποροδικείο και το Εµπορικό 
Επιµελητήριο77. Εξάλλου, η ρύθµιση του ανταγωνισµού αποτέλεσε τη βάση για την 
οργάνωση της σωµατειακής ζωής καθώς η εγγραφή εξαρτιόταν από την αποδοχή 
δεσµευτικών κανόνων που αφορούσαν στη διεξαγωγή των εµπορικών συναλλαγών. 
Προσφέροντας µια λύση που συνδύαζε την ανάγκη αποφυγής οικονοµικών διενέξεων 
µε τη δυνατότητα διαβούλευσης για επιχειρηµατικά ζητήµατα, η Εµπορική Λέσχη 

                                                 
71 Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 146. Νίκος Βουργουτζής, 
Έµποροι στο Θερµαϊκό (Θεσσαλονίκη, 2003), σ. 189. 
72 Journal de Salonique 03.06.1907, 09.04.1908. 
73 Η έρευνα στον σωζόµενο ελληνόγλωσσο και γαλλόγλωσσο τύπο της ∆εύτερης Συνταγµατικής 
Περιόδου όπως και στους εµπορικούς οδηγούς δεν απέδωσε ούτε µία αναφορά στην Εµπορική Λέσχη. 
Και αυτό, παρά την καταγεγραµµένη όξυνση των κοινωνικών εντάσεων και την θεσµική οργάνωση 
των επαγγελµατικών οµάδων που αναλύεται στο Κεφάλαιο 3. 
74 Η Journal de Salonique τον χαρακτηρίζει “guerre sans merci”. Journal de Salonique 03.06.1907. 
75 Παραπέµποντας σε έκθεση του βρετανού προξένου, ο Χριστοδούλου παραθέτει σειρά ρυθµίσεων µε 
τις οποίες η Εµπορική Λέσχη καθόρισε το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων στους πελάτες, του 
απαιτητέου τόκου σε περίπτωση καθυστερήσεων, της προµήθειας προς τους µεσίτες και της έκπτωσης 
για την εµπρόθεσµη πληρωµή του τιµολογίου. Ταυτόχρονα προβλεπόταν η σύσταση επιτροπής 
διαιτησίας. Ο σύλλογος προέβαινε επίσης στον εβδοµαδιαίο καθορισµό των τιµών του συναλλάγµατος 
ώστε να βάλει τέλος στην αυθαιρεσία “qui ne manque pas de faire du tort aux intérêts des 
commerçants”. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 146. Journal de 
Salonique 04.07.1907. 
76 Όπως θα συµβεί µε τον «ελληνικό» Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης µετά το 1916. Βλέπε εδώ, 
Κεφάλαιο 10. 
77 Όπως επισήµανε η Journal de Salonique, ο σύλλογος µε τη δράση του υποβοηθούσε το έργο του 
Εµποροδικείου και του Εµπορικού Επιµελητηρίου. Journal de Salonique 03.06.1907. 

 122



υπήρξε εποµένως ο κατεξοχήν χώρος όπου οι έµποροι µπορούσαν να συγχρωτιστούν 
ως συνάδελφοι και όχι να αντιπαρατεθούν ως ανταγωνιστές. Θέτοντας όρια στον 
ανταγωνισµό, αποτέλεσε έναν χώρο όπου οι άντρες έµποροι µπορούσαν να 
συγκροτήσουν τη συλλογικότητά τους συνδυάζοντας την κοινωνική επαφή µε τη 
συζήτηση ευρύτερων επιχειρηµατικών ζητηµάτων78. 

Η Εµπορική Λέσχη αντιπροσώπευε το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα και 
εκπροσωπούσε τις τρεις σηµαντικότερες εθνοτικές οµάδες της πόλης79. Στο 
εσωτερικό της η εθνοτική συνύπαρξη έπαιρνε ιδιαίτερο περιεχόµενο καθώς 
χαρακτηριζόταν τόσο από την αριθµητική υπεροχή των Εβραίων όσο όµως και από 
την παρουσία κορυφαίων επιχειρηµατιών άλλων εθνοτήτων στις ανώτερες 
διοικητικές θέσεις –όπως υποδήλωνε η παρουσία του ντονµέ προέδρου Αχµέτ εφέντη 
Καπαντζί80. Η ανισορροπία αυτή στην αντιπροσώπευση ήταν φαινοµενικά µόνο 
παράδοξη. Η ισχυρή εβραϊκή παρουσία προσέδιδε οικονοµικό κύρος στη Λέσχη, ενώ 
η κοµβική θέση που κατείχαν οι ντονµέ προσέθετε πολιτική νοµιµότητα. Η 
συνύπαρξη αποτελούσε εποµένως έκφραση ευρύτερων πολιτικών και οικονοµικών 
συσχετισµών που οργάνωναν τις σχέσεις µεταξύ των τριών εθνοτήτων. Την ίδια όµως 
στιγµή, µέσα από τη συλλογική τους οργάνωση οι έµποροι µετέτρεπαν αυτή τη 
συγκεκριµένη µορφή της συνύπαρξης από ρυθµιστικό πλαίσιο σε στρατηγική επιλογή 
και συνέβαλαν µε τον τρόπο αυτό στην καλύτερη προώθηση των συµφερόντων τους. 

 
Οι οθωµανικοί εµπορικοί θεσµοί: το Εµποροδικείο και το Επιµελητήριο 
Παρά την επιµέρους συµβολή τους, η ύπαρξη ενός µόνο επαγγελµατικού σωµατείου 
και η εσωστρεφής λειτουργία της Εµπορικής Λέσχης µαρτυρούν τον συγκριτικά 
περιορισµένο ρόλο των διεθνοτικών εθελοντικών συσσωµατώσεων στη διαµόρφωση 
της συλλογικής ταυτότητας των επιχειρηµατιών της υστεροθωµανικής 
Θεσσαλονίκης. Οι σύλλογοι αυτοί συνεισέφεραν στη διαµόρφωση της ταυτότητας 
και στην εξασφάλιση της συνοχής µόνο του ανώτερου στρώµατος των ασφαλιστών 
και των µεγαλεµπόρων εισαγωγής. ∆εν συνέβαλαν όµως ευρύτερα στην εξασφάλιση 
της ηγεµονίας τους πάνω στο σύνολο του εµπορικού κόσµου της πόλης. Εξίσου 
περιορισµένη θεσµικά υπήρξε και η δράση του δυτικού παράγοντα και των 
βαλκανικών κρατών. Σε αντίθεση µε άλλες πόλεις-λιµάνια της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σµύρνη, στη Θεσσαλονίκη, µέχρι 
και την κήρυξη της Επανάστασης των Νεότουρκων, δεν λειτούργησε ούτε ένα ξένο 
εµπορικό επιµελητήριο δυτικού ή βαλκανικού κράτους81. Ο ρόλος των δυτικών στη 
ρύθµιση της εµπορικής δραστηριότητας της πόλης περιοριζόταν αυστηρά στη 
συµµετοχή τους στα µεικτά δικαστήρια (Tribunaux mixtes) που εκδίκαζαν τόσο τις 
αστικές όσο και τις εµπορικές υποθέσεις των ξένων υπηκόων82. Ωστόσο, ακόµη και 
                                                 
78 Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century France, σσ. 115-116. 
79 Αυτό συνάγεται είτε από το γεγονός ότι η Εµπορική Λέσχη ιδρύθηκε από µεγαλέµπορους 
εισαγωγείς (όπου κυριαρχούσαν οι Εβραίοι) είτε από τη θητεία του ντονµέ επιχειρηµατία Αχµέτ 
Καπαντζί ως προέδρου του. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σσ. 
145-147. Journal de Salonique 09.04.1908, όπου και αναφορά στη συνεισφορά του “honorable Ahmet 
effendi Kapandji, président du Club Commercial”. 
80 Journal de Salonique 09.04.1908. 
81 “The only chamber of commerce in Saloniki is the Turkish”, σηµείωνε στα τέλη του 1908 ο 
αµερικανός πρόξενος. Αντίθετα στην Κωνσταντινούπολη ήδη το 1905 λειτουργούσαν το Αυστρο-
Ουγγρικό Εµπορικό Επιµελητήριο (έτος ίδρυσης 1870), το Γαλλικό (1884), το Ιταλικό (1885), το 
Αγγλικό (1887) και το Ελληνικό (1891). Αµερικανικό Προξενείο (Θεσσαλονίκη) προς International 
Lecture Institute (Νέα Υόρκη) (14.12.1908), MMA4/b/7. George Young, Corps de Droit Ottoman, vol. 
IV (Οξφόρδη, 1905), σσ. 2-3. 
82 Για την οργάνωση των µεικτών δικαστηρίων, βλ. George Young, Corps de Droit Ottoman, vol. I 
(Οξφόρδη, 1905), σσ. 239-251. 
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στην περίπτωση αυτή, συχνά την εκπροσώπηση των δυτικών κρατών αναλάµβαναν 
ως πάρεδροι (juges assesseurs) ντόπιοι έµποροι –Εβραίοι αλλά και Ελληνορθόδοξοι. 
Κάτοχοι της αντίστοιχης ξένης υπηκοότητας, δεν ήταν όµως απαραίτητα και φορείς 
της αντίστοιχης νοµιµοφροσύνης83. 

Αντίθετα, ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η παρέµβαση της κεντρικής εξουσίας. 
Ο καθορισµός των ταξικών και εθνοτικών συντεταγµένων του ανώτερου στρώµατος 
των επιχειρηµατιών της πόλης υπήρξε κυρίως απόρροια των συντονισµένων 
ενεργειών του οθωµανικού κράτους για τον εκσυγχρονισµό του πεδίου της 
οικονοµίας. Η απουσία άλλων ανταγωνιστικών φορέων οργάνωσης της συλλογικής 
έκφρασης των τοπικών επιχειρηµατιών συνοδεύτηκε εποµένως από την έντονη 
δραστηριοποίηση των οθωµανικών αρχών. Μέσα από τη σύσταση του Εµποροδικείου 
και, κυρίως, του Εµπορικού Επιµελητηρίου οι οθωµανικές αρχές µονοπώλησαν τη 
θεσµική αναδιοργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και διαµόρφωσαν το 
κυρίαρχο πλαίσιο για τη συγκρότηση της ταξικής και εθνοτικής φυσιογνωµίας της 
επιχειρηµατικής αστικής τάξης της πόλης. 

Ο νόµος του 1860 προέβλεπε τη σύσταση εµποροδικείων στην 
Κωνσταντινούπολη και στις πρωτεύουσες των επαρχιών και αυτός της 6ης Ιουλίου 
1876 την ίδρυση επιµελητηρίου στην Κωνσταντινούπολη και στις πρωτεύουσες των 
επιµέρους διοικητικών µονάδων της Αυτοκρατορίας84. Άγνωστη παραµένει η 
χρονολογία σύστασης Εµποροδικείου στη Θεσσαλονίκη85, αλλά το Εµπορικό 
Επιµελητήριο ιδρύθηκε αρκετά νωρίς, το 1882, έξι µόλις χρόνια µετά από αυτό της 
Κωνσταντινούπολης86. Η οργάνωση και οι στόχοι των δύο αυτών θεσµών 
αντανακλούσαν την πρόθεση του κράτους να ασκήσει συστηµατικότερο έλεγχο στο 
χώρο της οικονοµίας. Το Εµποροδικείο, κύριος µηχανισµός εφαρµογής του νέου, 
δυτικότροπου εµπορικού κώδικα, στόχευε στη ρύθµιση, αναµόρφωση και 
κανονάρχηση των κρατούντων εµπορικών πρακτικών και στην παραγωγή νέων 
υποκειµενικοτήτων µέσα από τη διάχυση και την επιβολή της νέας δικαιικής 
πραγµατικότητας που όφειλε να διέπει την εµπορική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, το 
Επιµελητήριο ενεργούσε ως µηχανισµός διαµεσολάβησης ανάµεσα στην κεντρική 
εξουσία και το χώρο της αγοράς. Επέτρεπε στο κράτος να αποκτήσει θετική γνώση 
για την οικονοµία καθώς καθιστούσε το δαιδαλώδες σύµπαν της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας µετρήσιµο µέγεθος. Εισάγοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
στατιστικές µεθόδους προώθησε έναν πολιτισµό του αρχείου και των αριθµών και 
έδωσε τη δυνατότητα στις αρµόδιες κρατικές αρχές να επιτηρούν από απόσταση την 
εµπορική δραστηριότητα87. Αντίστροφα πάλι, η σύνθεση των δύο αυτών θεσµών 
προσέδιδε στον κρατικό έλεγχο ορατό πρόσωπο. Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και οι 
δύο διαρκείς πάρεδροι του εµποροδικείου διορίζονταν από τις κατά τόπους αρχές, τον 

                                                 
83 Βλέπε ενδεικτικά τη σύνθεση των µεικτών δικαστηρίων για το έτος 1908 στο Modiano, Annuaire 
Commercial & Administratif, σ. 19. 
84 Young, Corps de Droit Ottoman, vol. I, σ. 226. Margaret Stevens Hoell, The Ticaret Odasi: origins, 
functions, and activities of the Chamber of Commerce of Istanbul, 1885-1899 (Αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Ohio State University, 1973), σ. 38. 
85 Ήδη όµως λειτουργούσε το 1878. Κώστας Τοµανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης (1875-1920) 
(Σκόπελος, 1995), σσ. 30-31. 
86 Gounaris, “Salonica”, σ. 505. 
87 Το Επιµελητήριο ήταν µεταξύ άλλων επιφορτισµένο να παρέχει βεβαιώσεις στους εµπόρους και να 
καταγράφει τις πτωχεύσεις. Αντίστοιχα, ο νόµος για τα επιµελητήρια προέβλεπε την από µέρους τους 
καταγραφή πληροφοριών που αφορούσαν τρέχουσες τιµές αγαθών, διακίνηση εµπορευµάτων και 
κίνηση συναλλάγµατος και την προώθησή τους στο υπουργείο εµπορίου κατόπιν αίτησής του. Hoell, 
The Ticaret Odasi, σσ. 83, 211. 
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βαλή στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης88. Αντίστοιχα, τα µισά µέλη του 
δωδεκαµελούς διοικητικού συµβουλίου του εµπορικού επιµελητηρίου επιλέγονταν 
και αυτά από τον βαλή, ο οποίος διόριζε και τον πρόεδρο89. 

Αναµφισβήτητα, µια ενδεχόµενη θεώρηση των ουσιωδώς υβριδικών αυτών 
θεσµών ως κρατικών παρακολουθηµάτων θα παρέβλεπε την ευπλαστότητά τους, την 
εγγενή δυναµική τους ως πεδίων διαπάλης και όχι ως οργάνων επιβολής µιας 
κεντρικής αρχής. Μια προσέγγιση του Εµποροδικείου ως προέκτασης του κράτους θα 
αγνοούσε τις δηµιουργικές χρήσεις του από τους ίδιους τους εµπόρους και µια 
ανάλυση του Επιµελητηρίου ως ηµικρατικού θεσµού, τις πολλαπλές και ενίοτε 
απρόβλεπτες οικειοποιήσεις του από τους επιχειρηµατίες. Ωστόσο, οι δύο αυτοί 
θεσµοί αποτελούσαν τον κατεξοχήν φορέα νοµιµότητας, απόδοσης κύρους και 
άσκησης εξουσίας και καθιερώθηκαν τελικά ως τα κυριότερα σηµεία αναφοράς και οι 
σηµαντικότεροι άξονες αναπαράστασης των νέων ιεραρχήσεων και συγκρότησης των 
σχέσεων εξουσίας µεταξύ των εµπόρων της πόλης. Η νέα επιχειρηµατική ελίτ 
διαµορφώθηκε µέσα από την αλληλόδραση µε την κρατική εξουσία. 

Ακολουθώντας τον εµπορικό κώδικα, το Επιµελητήριο οριοθέτησε µε 
µεγαλύτερη σαφήνεια τον έµπορο ως νοµική κατηγορία και συνεισέφερε µέσα από 
επιλεκτικές συµπεριλήψεις και καίριους αποκλεισµούς στη συγκρότηση της θεσµικής 
υπόστασης µιας νέας συλλογικότητας. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Επιµελητήριο και 
προσφυγής στο Εµποροδικείο είχαν όσοι δραστηριοποιούνταν όχι µόνο στη λιανική ή 
χονδρική πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών, αλλά και 
σε τραπεζικές εργασίες και στον τοµέα της µεταποίησης. Γενικότερα, κάθε πρόσωπο 
που µπορούσε να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης90. Ο νόµος συµπεριλάµβανε σε 
µια κοινή κατηγορία εµπόρους, τραπεζίτες και βιοµήχανους, ενώ παράλληλα 
επιχειρούσε να τους διαχωρίσει από τα µέλη των συντεχνιών εισάγοντας ως κριτήριο 
τη διάκριση µεταξύ χειρονακτικής και µη εργασίας91. Επιπρόσθετα, µια σειρά από 
εξαιρετικά περιοριστικούς κανόνες ρύθµιζαν την εγγραφή των µεσιτών. Οι µεσίτες 
θεωρήθηκαν οριακή περίπτωση. Ευρισκόµενοι εντός και ταυτόχρονα εκτός των 
ορίων της κατηγορίας του εµπόρου ήταν για το λόγο αυτό αναγκαστικά υποκείµενοι 
σε συστηµατικό έλεγχο. Στα µάτια των άλλων εµπόρων ήταν οι ανυπόληπτοι 
«απόκληροι κάθε άλλου επαγγέλµατος που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτή την 
απασχόληση»92, τη µεσιτεία, και για το λόγο αυτό τους απαγορευόταν αυστηρά η 
άσκηση οποιασδήποτε εµπορικής δραστηριότητας στο όνοµά τους και προς όφελός 
τους93. Τις νοµικές αυτές διακρίσεις συµπλήρωναν πρακτικές αποκλεισµού. Αν το 
παράδειγµα του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Κωνσταντινούπολης εκληφθεί ως 
ενδεικτικό µιας ευρύτερης τάσης, τότε το Επιµελητήριο θεσµοποίησε το διαχωρισµό 
των εµπόρων από τους µικρούς εµπόρους λιανικής πώλησης και τα µέλη συντεχνιών 
αποτρέποντας την εγγραφή των τελευταίων94. Ο θεσµός του επιµελητηρίου υπήρξε 
εποµένως καίριο πεδίο παραγωγής της νοµικής και επαγγελµατικής κατηγορίας του 
(µεγαλ)εµπόρου, διαδικασία στην οποία συνέβαλαν τόσο το κράτος µέσω της 
δικαιικής του παραγωγής όσο όµως και τα ίδια τα δρώντα υποκείµενα, τα µέλη του 
Επιµελητηρίου, µέσα από την καταχρηστική ερµηνεία του νόµου. 
                                                 
88 ∆ηµήτριος Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος Γ΄ (Κωνσταντινούπολη, 1890), σσ. 2253-2254. 
89 Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 19. 
90 Hoell, The Ticaret Odasi, σσ. 215-216. 
91 Στο ίδιο, σ. 215, σηµ. 2. 
92 Παρατίθεται στο ίδιο, σ. 59. 
93 Young, Corps de Droit Ottoman, vol. IV, σ. 16. 
94 Για τους λόγους πίσω από αυτήν την απόφαση (που συνδέονται µε την επιδίωξη της διατήρησης του 
κύρους του Επιµελητηρίου ως θεσµού ευυπόληπτων µεγαλεµπόρων), βλ. Hoell, The Ticaret Odasi, σσ. 
61-63. 
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Η οριοθέτηση αυτής της κατηγορίας συνοδευόταν και από τον προσδιορισµό 
των εσωτερικών της διαφοροποιήσεων. Αυτή καθεαυτή η πράξη τής κατά τα άλλα 
εθελοντικής εγγραφής στο Επιµελητήριο συνιστούσε στοιχείο διάκρισης µεταξύ των 
εµπόρων της πόλης καθώς προσέδιδε αποκλειστικά προνόµια στον εγγεγραµµένο 
όπως αυτό της συµµετοχής στις κρατικές δηµοπρασίες95. Ωστόσο, µε βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο η εγγραφή στο 
Επιµελητήριο σηµατοδοτούσε την είσοδο σε µια επίλεκτη οµάδα εµπόρων (όπως 
φαίνεται να υπονοεί ο µικρός αριθµός των 486 εγγεγραµµένων για το έτος 1908)96, τη 
συµµετοχή σε µια πιο ευρεία συσσωµάτωση (όπως υποδεικνύουν τα 1.500 µέλη για 
το έτος 1911)97 ή (αν ισχύουν και οι δύο αριθµοί) τη µετάβαση από ένα κλειστό σε 
ένα πιο ανοιχτό σύνολο. 

Σε ένα πιο κρίσιµο επίπεδο, οι επιµέρους όροι της εγγραφής παρήγαγαν το 
κυρίαρχο σχήµα συµβολικής αναπαράστασης της κοινωνικής ιεραρχίας µεταξύ των 
εµπόρων της πόλης. Ο κανονισµός του Επιµελητηρίου προέβλεπε τέσσερις 
κατηγορίες µελών ανάλογα µε το ύψος της εισφοράς και εν µέρει τον τύπο του 
επαγγέλµατος, καθώς οι µεσίτες περιορίζονταν στην κατώτερη τέταρτη τάξη98. Στη 
Θεσσαλονίκη του 1908 το 10,5% των εγγεγραµµένων µελών ανήκε στην πρώτη τάξη, 
το 17,1% στη δεύτερη, το 44,7% στην τρίτη και το 27,6% στην τέταρτη99. Η 
τετραµερής αυτή κατάταξη δεν αποτελούσε τον µοναδικό µηχανισµό αναπαράστασης 
της ιεραρχίας µεταξύ των εµπόρων. Στο πλαίσιο του εξευρωπαϊσµού της εµπορικής 
δραστηριότητας, ο τύπος κατασκεύαζε άλλες διαφοροποιήσεις τις οποίες και επένδυε 
µε αξιολογικό περιεχόµενο, όπως αυτή µεταξύ πλανόδιων και µη εµπόρων, και 
µεταξύ των εµπόρων του παζαριού της συνοικίας των Φράγκων και της 
«ευρωπαϊκής» σκεπαστής οδού Σαµπρί Πασά100. Ωστόσο, µέσα από τη 
δηµοσιοποίησή της επίσηµης λίστας των µελών του Επιµελητηρίου σε εµπορικούς 
οδηγούς, η τετραµερής αυτή κατάταξη αποκτούσε κανονιστική ισχύ. Η ιεράρχηση 
καθίστατο πλέον από εσωτερικό ζήτηµα µιας κλειστής οµάδας εµπόρων σε δηµόσια 
πληροφορία προσιτή στο σύνολο του εµπορικού κόσµου. Ταυτόχρονα, συνδεόταν 
ρητά µε την οικονοµική επιφάνεια του εµπόρου καθώς µπορούσε να συναχθεί µόνο 
µέσα από τη γνώση του ενός για το µέγεθος του κύκλου εργασιών του άλλου. 
Συνακόλουθα, η τετραµερής αυτή διάκριση προσδιόριζε µε τρόπο καθοριστικό το 
ατοµικό κύρος του εµπόρου ως δηµόσια γνώση που καθοριζόταν βάσει γνωστών και 
διάφανων κριτηρίων101. 

Η ύπαρξη των τεσσάρων τάξεων δοµούσε εποµένως τη συλλογικότητα των 
εµπόρων βάσει ιεραρχικών κατατάξεων. Συγχρόνως, συνέβαλε στην 
αποκρυστάλλωση µιας ανώτερης, ηγετικής οµάδας επιχειρηµατιών µέσω των 
εκτεταµένων δικαιοδοσιών που ανέθετε στα µέλη της πρώτης και δεύτερης τάξης. Το 
διοικητικό συµβούλιο του Επιµελητηρίου εκλεγόταν ανάµεσα από τους ίδιους τους 

                                                 
95 Στο ίδιο, σ. 60. 
96 Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 35-46. 
97 Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 147. 
98 Για την τετραµερή κατάταξη των µελών του Εµπορικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, βλ. 
Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 19. Για το συσχετισµό µε το επάγγελµα, βλέπε Hoell, The Ticaret 
Odasi, σ. 59. Η κατάταξη των µεσιτών στην κατώτερη τάξη παρατηρείται και στα Επτάνησα κατά την 
περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Sakis Gekas, “Class formation in the Ionian Islands during the 
period of British rule, 1814-1864”, (ανακοίνωση στο Hellenic Observatory, 2nd LSE Symposium on 
Current Social Science Research on Greece, Λονδίνο 2005), σ. 104. 
99 Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 35-46. 
100 Mazower, Salonica, city of ghosts, σ. 248. 
101 Ακολουθώ εδώ τις εύστοχες παρατηρήσεις του Σάκη Γκέκα. Gekas, “Class formation in the Ionian 
Islands during the period of British rule, 1814-1864”, σσ. 104, 108. 
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επιχειρηµατίες. Η εισαγωγή µηχανισµών αντιπροσώπευσης διεύρυνε αποφασιστικά 
την αίσθηση αυτονοµίας των εµπόρων και παράλληλα τη συνέδεσε µε τον έλεγχό της 
από µια συγκεκριµένη οµάδα. Άλλωστε, οι επιχειρηµατίες αυτοί ως µέλη του δ.σ. 
είχαν το αποκλειστικό δικαίωµα να αποφασίζουν για την κατάταξη σε τάξη κάθε νέου 
µέλους, ένα προνόµιο που τους εξασφάλιζε τη δυνατότητα ελέγχου της εισδοχής νέων 
επιχειρηµατιών στα ανώτερα κλιµάκια του επιµελητηρίου102. Παράλληλα, τα µέλη 
της πρώτης και της δεύτερης τάξης αναλάµβαναν καθήκοντα διαιτητή σε περιπτώσεις 
µηνύσεων, όπως επίσης και εκτιµητή και ελεγκτή των εµπορικών βιβλίων103. Οι 
δικαιοδοσίες τους δεν περιορίζονταν στο εσωτερικό του Επιµελητηρίου, αλλά 
εκτείνονταν και στους υπόλοιπους οικονοµικούς θεσµούς. Εποµένως, η κατά τάξεις 
ιεράρχηση είχε γενικότερη ισχύ. Μετά τη µεταβολή της σχετικής διάταξης, ήταν τα 
µέλη των δύο πρώτων τάξεων και όχι οι εκλεγέντες από τη συνέλευση των 
«ἐπισηµοτέρων ἐµπόρων καί κυρίως … τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἀρχαιοτέρων καί µᾶλλον 
διακεκριµένων ἐπί τιµιότητι, τάξει καί οἰκονοµία καταστηµάτων»104 που χρηµάτιζαν 
ως προσωρινοί πάρεδροι του Εµποροδικείου105. Η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση 
συνέβαλε σε µια διπλά κρίσιµη αναβάθµιση του κύρους τους. Ταυτίζοντας τις 
σηµαντικότερες εµπορικές αξίες, που έως τότε αποδίδονταν σε συγκεκριµένα άτοµα, 
µε ευρύτερες τάξεις, πρόσφερε στις δύο πρώτες τάξεις τη συνοχή που διασφάλιζε η 
αναφορά σε ένα κοινό σύστηµα αξιών. Η συµµετοχή στην πρώτη και στη δεύτερη 
τάξη αποτελούσε ένδειξη ευυποληψίας. Παράλληλα, προικοδοτούσε τα µέλη τους µε 
κρίσιµες εξουσίες κατά την επιδίκαση των πτωχεύσεων και τη ρύθµιση των 
εµπορικών χρεών –τις κύριες υποθέσεις που έφταναν στο Εµποροδικείο. Καθώς ήταν 
οι ίδιοι οι σηµαντικότεροι πιστωτές της πόλης, η συµµετοχή τους στη λειτουργία του 
Εµποροδικείου διασφάλισε τα συµφέροντά τους και ενίσχυσε σηµαντικά την εξουσία 
τους απέναντι στους υπόλοιπους εµπόρους της πόλης και της περιφέρειας. 
Ταυτόχρονα, ταύτισε την κυριαρχία τους µε την προώθηση της «εµπορικής ηθικής», 
δηλαδή της έγκαιρης και «δίκαιης» ρύθµισης των εµπορικών χρεών. Όπως 
παρατηρούσε το 1907 η Journal de Salonique, το Εµποροδικείο λειτουργούσε πλέον 
προς όφελος των πιστωτών. Σε περιπτώσεις αναστολής πληρωµών επιδίκαζε 
σηµαντικά µεγαλύτερα ποσά από αυτά που διατείνονταν ότι έπρεπε να καταβάλουν οι 
χρεώστες106, ενώ δίκαζε πλέον και πτωχεύσεις εκτός Θεσσαλονίκης όταν η 
πλειοψηφία των πιστωτών ήταν Θεσσαλονικείς107. Με τον τρόπο αυτό “il prouva au 
corps commercial que le meilleur gardien de ses intérêts est le Tribunal de 
Commerce”108. 

Ο ιεραρχικός διαχωρισµός των εµπόρων που επιβλήθηκε από τη λειτουργία του 
Επιµελητηρίου πρόσφερε το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για τη διαµόρφωση των 
όρων συνοχής και άσκησης εξουσίας ενός ανώτερου στρώµατος επιχειρηµατιών. 
Όπως παρατηρούσε το 1899 το Journal de la Chambre de Commerce de 
                                                 
102 Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 217. 
103 Στο ίδιο, σ. 58. 
104 ∆ηµήτριος Νικολαΐδης, Οθωµανικοί κώδικες (Κωνσταντινούπολη, 1869), σ. 183. Παρατίθεται στο 
Βασίλης Κ. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα. Οικογένεια, οικονοµία και αστική κοινωνία στο 
Μοναστήρι, 1897-1911 (Αθήνα, 2000), σ. 57. 
105 Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 58. 
106 Σε µια περίπτωση το Εµποροδικείο επιδίκασε στους πιστωτές το 60% των πιστώσεων που είχαν 
καταβάλει και όχι το 15% όπως πρότειναν οι χρεώστες που είχαν αναστείλει τις πληρωµές. Journal de 
Salonique 26.09.1907. 
107 Journal de Salonique 08.08.1907. Η αρµοδιότητα αυτή θα αποκτήσει ευρύτερη πολιτική σηµασία 
την επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου και θα συντελέσει στη συλλογική κινητοποίηση των 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 4, σσ. 204-215. 
108 Journal de Salonique 08.08.1907. 
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Constantinople, «τα εµπορικά επιµελητήρια αποτελούνται από την ελίτ του 
πληθυσµού» της χώρας109. Μέσα από τις δικαιοδοσίες που του πρόσφερε το 
Επιµελητήριο, το στρώµα αυτό κατείχε το µονοπώλιο στη ρύθµιση όχι µόνο του 
εµπορίου της πόλης, αλλά και της βιοµηχανίας και της γεωργίας, ενώ παράλληλα 
απολάµβανε προνοµιακές σχέσεις µε τις κρατικές αρχές110. Ωστόσο, ο ενοποιητικός 
ρόλος του Επιµελητηρίου δεν εξαντλείτο στη θεσµική, φορµαλιστική του διάσταση. 
Αντίθετα, επεκτεινόταν στο πεδίο της οργάνωσης, ενίσχυσης και διεύρυνσης της 
επιχειρηµατικής κοινωνικότητας. 

Το Επιµελητήριο συνεισέφερε αποφασιστικά στην ενίσχυση των δεσµών που 
συνέδεαν το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της πόλης. Η διαρκής παρουσία των 
σηµαντικότερων επιχειρηµατιών στα όργανα διοίκησης (και ευρύτερα µεταξύ των 
µελών της πρώτης και δεύτερης τάξης) πιστοποιεί την κεντρική σηµασία του ως 
πεδίου οικοδόµησης σχέσεων εµπιστοσύνης. Οι τακτικές εβδοµαδιαίες συνεδριάσεις 
του δωδεκαµελούς συµβουλίου και οι ad hoc επιτροπές οργάνωναν το Επιµελητήριο 
ως χώρο έντονης κοινωνικότητας. ∆ιευκόλυναν τη συχνή διαπροσωπική επαφή και 
πρόσφεραν συνθήκες που ευνοούσαν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των 
επιχειρηµατιών. Με τον τρόπο αυτό τους διαµόρφωναν σε ένα δίκτυο που 
χαρακτηρίζονταν από ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς. Οι δεσµοί αυτοί συντελούσαν 
στην οικοδόµηση ενός υψηλού βαθµού εµπιστοσύνης ανάµεσα στους επιχειρηµατίες, 
απαραίτητου για τη διοίκηση του Επιµελητηρίου, τη ρύθµιση του ανταγωνισµού και 
την αποδοχή και στη συνέχεια επιβολή κοινών δεσµευτικών κανόνων άσκησης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αν και η έρευνα που έκανα δεν ήταν 
εξαντλητική111, η πλήρης απουσία καταγεγραµµένων παραιτήσεων, έντονων 
διαφωνιών και φαινοµένων διχασµού µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου 
υποδεικνύει τη διαµόρφωση ενός πολιτισµού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ των 
επιχειρηµατιών και αφοσίωσής τους προς τη συλλογικότητα που προήγαγε το ίδιο το 
Επιµελητήριο112. 

Η καλλιέργεια στενών δεσµών που συντελείτο µέσω του Επιµελητηρίου 
πρόσφερε έναν υψηλό βαθµό συνοχής στο δίκτυο των επιχειρηµατιών. Ταυτόχρονα 
όµως, η ισχύς του δικτύου αυτού και συνακόλουθα του ίδιου του θεσµού του 
Επιµελητηρίου οφειλόταν κυρίως στην ικανότητα των µελών του να ενεργούν ως 
σύνδεσµοι και να µετατρέπουν το Επιµελητήριο από πεδίο παραγωγής ενός κλειστού, 
στάσιµου, εσωστρεφούς δικτύου σε δικτυακό κόµβο, να του προσδίδουν δηλαδή τα 
χαρακτηριστικά ανοικτού δικτύου. Οι συγγενικές σχέσεις, η συµµετοχή σε σωµατεία, 
κοινοτικούς θεσµούς, όργανα της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και 
διεθνείς οργανώσεις επέτρεπε στους επιχειρηµατίες αυτούς να διατηρούν επαφή µε 
τους σηµαντικότερους παράγοντες της οικονοµίας, της κοινοτικής διοίκησης, της 
                                                 
109 Παρατίθεται στο Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 201. 
110 Στο ίδιο, σσ. 202-207. Ενώ αρχικά προβλεπόταν η σύσταση ξεχωριστών επιµελητηρίων για το 
εµπόριο, τη βιοµηχανία και τη γεωργία, η πολυσθένεια που χαρακτήριζε την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ανάγκασε την οθωµανική κυβέρνηση να αναθέσει στα εµπορικά επιµελητήρια και τις 
αρµοδιότητες για τη βιοµηχανία και τη γεωργία. «Όποιος γνωρίζει την πραγµατική κατάσταση των 
πραγµάτων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία», παρατηρούσε το Journal de la Chambre de Commerce 
de Constantinople, «θυµάται το περίεργο θέαµα τριών διαφορετικών επιµελητηρίων που αποτελούνταν 
από τα ίδια πρόσωπα και το µόνο που τα διαφοροποιούσε ήταν οι ώρες και µερικές φορές και ο τόπος 
των συνεδριάσεων». Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 202. 
111 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δ.σ. του Οθωµανικού Επιµελητηρίου δεν σώζονται, ενώ 
ερευνήθηκαν ορισµένα µόνο έτη του τοπικού τύπου. 
112 Η παράγραφος αυτή όπως και οι δύο επόµενες ακολουθούν την ανάλυση των David Merrett, 
Stephen Morgan & Simon Ville, “Industry associations as facilitators of social capital: The 
establishment and early operations of the Melbourne Woolbrokers Association”, Business History 50/6 
(2008), σσ. 781-794. 
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κρατικής γραφειοκρατίας και των ξένων κρατών στην πόλη. Ο Μεχµέτ Καπαντζί, 
εκτός από πρόεδρος του Επιµελητηρίου, ήταν µέλος της συνέλευσης του βιλαετιού 
και αδελφός του σηµαντικού τραπεζίτη Γιουσούφ Καπαντζί113. Ο Ιναέτ Εφένδη, 
µέλος του δ.σ., ήταν δραγουµάνος του ισπανικού προξενείου και επελέγη επίσης ως 
πρόεδρος του συµβουλίου υποκαταστήµατος της Γεωργικής Τράπεζας, όπου άλλωστε 
υπηρετούσε ως µέλος και ο Γιακώβ Καζές, ήδη µέλος του δ.σ. του Επιµελητηρίου και 
µετέπειτα πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας114. 

Αυτοί οι ασθενείς δεσµοί, χωρίς να διακρίνονται από ιδιαίτερη ισχύ σε 
σύγκριση µε τους στενούς δεσµούς που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό του 
Επιµελητηρίου, πρόσφεραν ωστόσο σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Προσέδιδαν στα 
ανώτερα µέλη του Επιµελητηρίου µια µοναδική, στρατηγική θέση, γιατί τους 
επέτρεπαν να λειτουργούν ως γεφυροποιοί. Αυτοί ήταν που συνέδεαν ανεξάρτητα 
µεταξύ τους δίκτυα αυξάνοντας έτσι το κοινωνικό τους κεφάλαιο. Επρόκειτο για ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα. Τους έδινε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και πόρους κάθε είδους που διαφορετικά θα παρέµεναν απρόσιτοι, να 
διαµορφώσουν ανάλογα την πολιτική του Επιµελητηρίου, να κάµψουν αντιστάσεις 
και να προωθήσουν µε µεγαλύτερη ευκολία συνέργειες µε άλλους φορείς της πόλης. 
Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1880 τόσο το Επιµελητήριο όσο και ο δήµος 
υποστήριξαν µε επιτυχία την προσπάθεια του επιχειρηµατία Τόρρες να οικοδοµήσει 
εργοστάσιο στην περιοχή του Βαρδάρ Καπί, παρά την έντονη αντίδραση των 
κατοίκων115. Αντίστοιχα, το 1888 η συντονισµένη πίεση που άσκησε το Επιµελητήριο 
(µαζί µε τις αρχές του βιλαετιού και τον βρετανό πρόξενο) στην Εταιρεία των 
Ανατολικών Σιδηροδρόµων ανάγκασε τελικά την τελευταία να µειώσει τα κόµιστρα 
µεταφοράς φορτίων στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Σκοπίων116. Η ύπαρξη του 
Επιµελητηρίου επέτρεψε εποµένως το µετασχηµατισµό του ατοµικού κοινωνικού 
κεφαλαίου των επιχειρηµατιών σε συλλογικό, οργανωσιακό κοινωνικό κεφάλαιο. Το 
Επιµελητήριο λειτούργησε ως κόµβος σύνδεσης πολλαπλών δικτύων –ισχυρών και 
ασθενών, κλειστών και ανοικτών, εσωστρεφών και εξωστρεφών–, συµβάλλοντας µε 
τον τρόπο αυτό στην ανόρθωση του ατοµικού κύρους, στη διαµόρφωση µιας κοινής 
ταυτότητας και εν τέλει στον πολλαπλασιασµό της ισχύος του ανώτερου 
επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης. 

Το στρώµα αυτό ήταν χαρακτηριστικά πολυεθνοτικό. Σύµφωνα µε την 
πρόβλεψη του κανονισµού λειτουργίας του Επιµελητηρίου Κωνσταντινούπολης, 
(κανονισµού πρότυπο για τη λειτουργία και των υπόλοιπων περιφερειακών 
επιµελητηρίων), το Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης περιλάµβανε τόσο 
οθωµανούς όσο και ξένους υπήκοους117. Η παροχή της δυνατότητας εγγραφής στους 
τελευταίους σηµατοδοτούσε την πρόθεση του Επιµελητηρίου να ελέγξει πλήρως την 
εµπορική δραστηριότητα στην πόλη. Ωστόσο, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία δεν 
είναι δυνατόν να εκτιµηθεί σε ποιο βαθµό οι 14 εγγεγραµµένοι ξένοι υπήκοοι δυτικής 
καταγωγής σε σύνολο 110 µελών της πρώτης και της δεύτερης τάξης αποτελούν 
ένδειξη της ικανότητας απορρόφησης του Επιµελητηρίου ή της αντίστασης στις 
τάσεις επέκτασής του. Από τους υπόλοιπους, οι Εβραίοι αποτελούσαν σχεδόν την 
απόλυτη πλειοψηφία (45%), ακολουθούµενοι από τους µουσουλµάνους και τους 

                                                 
113 Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme”, σσ. 150-151. 
114 Journal de Salonique 23.03.1908. Φάρος της Θεσσαλονίκης 10.04.1908. 
115 Akarli, Growth and retardation in the Ottoman economy, σ. 265, σηµ. 57. 
116 Στο ίδιο, σσ. 86-87. 
117 Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 216. Στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σύνολο 110 µελών της πρώτης και 
δεύτερης τάξης, γύρω στους 14 (µε βάση τα ονόµατα) πρέπει να ήταν ξένοι υπήκοοι µε καταγωγή από 
δυτικές χώρες. 
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ντονµέ (21%, µε τους ντονµέ να αποτελούν τουλάχιστον το 10% του συνόλου των 
µελών) και στη συνέχεια τους Ελληνορθόδοξους (13%). Βούλγαροι και/ή Σέρβοι 
καθώς και Αρµένιοι ήταν παρόντες αλλά µε αµελητέα ποσοστά (3,6% και 1,8% 
αντίστοιχα)118. Αντίστοιχα, το δωδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο αντικατόπτριζε 
τους εθνοτικούς αυτούς συσχετισµούς τόσο όσον αφορά τους αριθµούς 
αντιπροσώπευσης των εθνοτήτων όσο και τις θέσεις που καταλάµβαναν119. Ο 
πρόεδρος του Επιµελητηρίου ήταν πάντα Ντονµέ προερχόµενος κατά κύριο λόγο από 
την οικογένεια Καπαντζί, ενώ τη θέση του αντιπροέδρου καταλάµβανε συνήθως 
Εβραίος. 

Οι εθνοτικές αυτές κατανοµές αντανακλούσαν την οικονοµική ισχύ των 
Εβραίων και την πολιτική πρωτοκαθεδρία των ντονµέ. Ταυτόχρονα όµως, 
υποδήλωναν τη σηµασία των εθνοτικών ταυτοτήτων στη διαµόρφωση µιας 
λειτουργικής διεθνοτικής αστικότητας. Η εθνοτική συµβίωση στο εσωτερικό του 
Επιµελητηρίου δεν λειτούργησε παραλυτικά. Αντίθετα, ενίσχυσε τον κοµβικό του 
ρόλο καθώς το ενέταξε σε πολλαπλά εθνοτικά δίκτυα. Η ισχύς του ανώτερου 
επιχειρηµατικού στρώµατος προερχόταν εποµένως και από τη µοναδική ικανότητά 
του να γεφυρώνει τα χάσµατα που χώριζαν τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες χάρη 
στα πλεονεκτήµατα που του χάριζε η οργάνωσή του σε θεσµούς όπως το 
Επιµελητήριο και το Εµποροδικείο. Καµία άλλη κοινωνική οµάδα δεν διέθετε πριν το 
1908 τέτοια «διακοινοτική ευελιξία»120. Αντίστροφα, η στενή διαπροσωπική επαφή 
που αναπτυσσόταν στο εσωτερικό του Επιµελητηρίου συνέβαλε κατά ανάλογο τρόπο 
ώστε οι επαγγελµατικές σχέσεις να µετασχηµατίζονται µέχρις ενός σηµείου σε 
προσωπικούς δεσµούς και να προωθούν µε τον τρόπο αυτό τη διεθνοτική 
συµβίωση121. 

Παραµένει πάντα δύσκολο να εκτιµηθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος και 
το βάθος αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Επιµελητήριο δεν υπήρξε 
µόνο χώρος αποτύπωσης, ρύθµισης και εκµετάλλευσης των διεθνοτικών ισορροπιών, 
αλλά και αµφισβήτησής τους. Το Μάιο του 1889 η συντριπτική πλειοψηφία των 
µελών του δ.σ. –Μουσουλµάνοι, Ντονµέ και Εβραίοι- συντάχθηκε όπως αναµενόταν 
µε την άποψη των κρατικών αρχών και τοποθετήθηκε αρνητικά στο ενδεχόµενο 
κατασκευής σιδηροδροµικής γραµµής σύνδεσης µε την Ελλάδα η οποία θα 
παρέκαµπτε τη Θεσσαλονίκη. Μειοψήφησαν όµως τρεις: ο ελληνορθόδοξος 
αυστριακός υπήκοος ∆ηµήτριος Αυγερινός, αλλά και οι Εβραίοι Λεβύ και 
Μισραχί122. Το Επιµελητήριο κατέστησε την τοπική οικονοµία αντικείµενο 
διαβούλευσης και ταυτόχρονα πρόσφερε ένα διακριτό πεδίο το οποίο παρήγαγε 
συγκλίσεις µεταξύ των επιχειρηµατιών, συγκλίσεις οι οποίες ενίοτε φαίνεται πως 
παρέκαµπταν τους εθνοτικούς διαχωρισµούς ή τις διαφορετικές αλλά αναµενόµενες 
κατά εθνότητα ταυτίσεις. Όπως συνάγεται, το Επιµελητήριο δεν αποτέλεσε µέσο 
προώθησης των συλλογικών συµφερόντων των εβραίων επιχειρηµατιών. Αντίθετα, 

                                                 
118 Οι υπολογισµοί έγιναν µε επεξεργασία των στοιχείων στο Modiano, Annuaire Commercial & 
Administratif. 
119 Το 1908 το απάρτιζαν εννιά Εβραίοι, ένας Ντονµέ, ένας Ντονµέ ή Μουσουλµάνος και ένας 
Ελληνορθόδοξος. Το 1911 οκτώ Εβραίοι, δύο Ντονµέ/Μουσουλµάνοι και 2 Ελληνορθόδοξοι. 
Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 34. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 19. 
120 Keyder, “Port-cities in the Ottoman Empire”, σ. 556. 
121 Κορυφαίο παράδειγµα αυτής της διαδικασίας παραµένει η Αλεξάνδρεια. Driessen, “Mediterranean 
Port Cities”, σ. 136. Ilbert, Alexandrie, 1830-1930. 
122 Blunt (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (14.05.1889), FO 195/1654. Για µια 
αναλυτική περιγραφή της απόπειρας σιδηροδροµικής σύνδεσης, βλ. Basil Gounaris, “Greco-Turkish 
railway connection: illusions and bargains in the late nineteenth-century Balkans”, Balkan Studies 30 
(1989), σσ. 311-332. 
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ίσως υπήρξε τελικά χώρος διαµόρφωσης ενός ευρύτερου «θεσσαλονικιώτικου» 
εµπορικού συµφέροντος που βρισκόταν σε άµεση επικοινωνία και όχι αντιπαράθεση 
µε το ευρύτερο οθωµανικό. Χωρίς να παράγουν απαραίτητα ενιαίες και οµοιογενείς 
στάσεις, η «θεσσαλονικιότητα» και η «οθωµανικότητα» αποτέλεσαν εντούτοις τους 
κυρίαρχους ρητορικούς κώδικες και καθόρισαν λογοθετικά ένα κοινό πλαίσιο 
επιχειρηµατικής συµβίωσης123. 

 
Ενεργώντας συλλογικά. Η έκφραση και τα όρια του κοινού συµφέροντος 
Στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη και τα µεγάλα 
έργα υποδοµής µε ξένα κεφάλαια επανακαθόρισαν ριζικά τα διακυβεύµατα και τις 
συνθήκες διεξαγωγής του εµπορίου στην πόλη. Ταυτόχρονα, η εµφάνιση νέων 
θεσµών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αναδιοργάνωση παλαιότερων, η ανάδυση του 
τύπου και η εισαγωγή νεωτερικών οικονοµικών θεσµών αναδιαµόρφωσαν το πεδίο 
της πολιτικής και άλλαξαν τους τρόπους άσκησής της. Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης 
βρίσκονταν σε διαλεκτική σχέση µε τις µεταβολές αυτές καθώς λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα ως αποδέκτες και ως παραγωγοί των νέων πραγµατικοτήτων. Το 
ανανεωµένο οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο προκάλεσε αντιπαραθέσεις, 
συγκρότησε µέτωπα και συντέλεσε τελικά στην εµφάνιση νέων µορφών δηµόσιας 
δράσης. Μέσα από αυτές, οι έµποροι διαµορφώθηκαν σταδιακά σε ένα ενεργό, αλλά 
ταυτόχρονα εύθραυστο και εσωτερικά διαιρεµένο, συλλογικό υποκείµενο. 

Αυτή η διαδικασία µετασχηµατισµού υπήρξε σχεσιακή και εντοπισµένη. Η 
συλλογική δράση προϋποθέτει την αντιπαράθεση και λαµβάνει χώρα σε διαφορετικά 
πεδία. Η µορφή ωστόσο που πήρε δεν είναι δεδοµένη. Οι επιχειρηµατίες της 
Θεσσαλονίκης συγκρότησαν µια κοινότητα συµφερόντων µέσα από την 
αντιπαλότητα µε συγκεκριµένους φορείς και τη διαπάλη για τον έλεγχο 
καθορισµένων χώρων. Οι συγκεκριµένες, εντοπισµένες µορφές της δράσης 
καθόρισαν τελικά και το ιδιαίτερο, ιστορικά προσδιορισµένο περιεχόµενο που έλαβε 
η συλλογικότητά τους. 

Με βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα της έρευνας παραµένει άγνωστο κατά πόσο 
το πεδίο των εργασιακών σχέσεων αποτέλεσε έναν από τους χώρους συγκρότησης 
συλλογικού συµφέροντος. Στις αρχές του εικοστού αιώνα το ζήτηµα της ρύθµισης 
της βιοµηχανικής µισθωτής εργασίας προκάλεσε τη σύγκρουση εργοδοτών και 
εργαζοµένων και το ξέσπασµα µαζικών απεργιών για τρεις διαδοχικές χρονιές στους 
κυριότερους κλάδους της µεταποίησης στην πόλη124. Ταυτόχρονα, οδήγησε στη 
σύσταση σωµατείων αλληλοβοήθειας και ενώσεων µε υποτυπώδη συνδικαλιστικό 
χαρακτήρα κυρίως στο εσωτερικό των κατώτερων εβραϊκών στρωµάτων125. Είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί η µορφή που πήρε η αντίδραση των εργοδοτών στις 
διαδικασίες αυτές. Με τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία δεν εντοπίζονται ανάλογες 

                                                 
123 Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο η πλειοψηφούσα όσο και η µειοψηφούσα άποψη 
επιχειρηµατολόγησαν στη βάση του οικονοµικού και ευρύτερου συµφέροντος της πόλης και του 
κράτους. Για τον πρόεδρο Μεχµέτ Καπαντζί ενδεχόµενη σιδηροδροµική παράκαµψη της 
Θεσσαλονίκης θα έβλαπτε το εµπόριο της πόλης προς όφελος του Πειραιά. Ενώ για τους Αυγερινό, 
Λεβύ και Μισραχί η σιδηροδροµική σύνδεση θα έδινε αντίθετα ώθηση στο εµπόριο “and signally 
contribute to the material prosperity of the Ottoman Empire and of Greece, besides cementing their 
friendly relations by common and mutual interests”. Blunt (Θεσσαλονίκη) προς Lowther 
(Κωνσταντινούπολη) (14.05.1889), FO 195.1654. 
124 Το 1904 και το 1905 απήργησαν οι καπνεργάτες, το 1905 οι υφαντουργοί, ενώ το 1906 οι 
ξουλουργοί, οι σιδηρουργοί, οι υποδηµατοποιοί και 450 εργάτες της κεραµοποιείας Αλλατίνι. 
Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 135. Κωστής Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήµατος 
της εργατικής τάξης (Αθήνα, 1988), σ. 335. 
125 Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”, σ. 61. 
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κινήσεις συλλογικής οργάνωσής τους. Είναι πιθανόν πάντως να περιορίστηκε και 
αυτή στο πλαίσιο της εβραϊκής κοινότητας και να πήρε τη µορφή προνοιακής δράσης 
µέσα από την κινητοποίηση και ενίσχυση φιλανθρωπικών συλλόγων. 

Με δεδοµένο τον εµπορικό χαρακτήρα της οικονοµίας της πόλης, η κοινωνική 
αντιπαλότητα εκφράστηκε κυρίως στο χώρο του λιµανιού και πήρε τη µορφή της 
διαµάχης ανάµεσα στους εισαγωγείς εµπόρους και τις δύο σηµαντικότερες οµάδες 
εργαζοµένων σε αυτό, τους αχθοφόρους και τους µαουνιέρηδες. Οι απεργίες των 
πρώτων ήταν σπάνιες πριν το 1908126. Ωστόσο, οι «υπερβολικές» χρεώσεις τους, 
όπως άλλωστε και των µαουνιέρηδων, οι αργοί ρυθµοί εργασίας και η γενικότερα 
θεωρούµενη ως αδιάλλακτη συµπεριφορά τους προκαλούσαν συστηµατικά τα 
παράπονα και τις αντιδράσεις των εισαγωγέων και την κινητοποίησή τους προς την 
κατεύθυνση της µεταρρύθµισης των όρων παροχής υπηρεσιών στο λιµάνι127. Η 
σηµασία του διακυβεύµατος ήταν τέτοια ώστε ώθησε τους εµπόρους να υπερβούν τις 
εγγενείς διαιρέσεις που προκαλούσε ο έντονος ανταγωνισµός (κυρίως µεταξύ των 
εξαγωγέων σιτηρών) και “unis pour une fois, par un mal commun” να συντονιστούν 
λαµβάνοντας κοινές αποφάσεις για τη διασφάλιση των συµφερόντων τους128. Η 
σύγκρουση γύρω από τις προσφερόµενες υπηρεσίες και η ανάγκη πειθάρχησης των 
υπάλληλων συλλογικοτήτων του λιµανιού προσέδωσαν εποµένως συγκεκριµένο 
περιεχόµενο στην κοινωνική αντιπαλότητα και αποτέλεσαν τον πρώτο άξονα πάνω 
στον οποίο αποκρυσταλλώθηκε η έννοια του εµπορικού συµφέροντος και αρθρώθηκε 
ως συλλογική δράση. 

Η εναντίωση στην πολιτική των µεγάλων δυτικών εταιρειών στοιχειοθετούσε 
τον δεύτερο άξονα κινητοποίησης. Τα υψηλά κόµιστρα που επέβαλαν η Εταιρεία των 
Ανατολικών Σιδηροδρόµων και η Εταιρεία του Λιµένος για τη µεταφορά των 
δηµητριακών, τη χρήση των νέων αποβαθρών και αργότερα για τη χρήση της 
σιδηροδροµικής σύνδεσης µεταξύ του λιµανιού και του σιδηροδροµικού σταθµού 
προκαλούσαν συστηµατικά τη συλλογική αντίδραση του «εµπορικού σώµατος»129. Η 
κατακραυγή και η ανάληψη πρωτοβουλιών ενάντια στην πολιτική των δύο αυτών 
εταιρειών αποτέλεσε σταθερά καθόλη τη διάρκεια της υστεροθωµανικής περιόδου. Η 
διείσδυση του ξένου κεφαλαίου και η ανάπτυξη νέων υποδοµών είχε καίρια σηµασία 
για τη διαµόρφωση της ταυτότητας των εµπόρων της πόλης. Ωστόσο, η 
συλλογικότητά τους δεν υπήρξε ούτε µηχανική απόρροια της έλευσης νεωτερικών 
τρόπων οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε και 
εξάρτηµα των δυτικών συµφερόντων. Αντίθετα, συγκροτήθηκε µέσα από την ενεργή 
εµπλοκή και την αυτόνοµη δράση των ίδιων των ιστορικών υποκειµένων130. 

Περισσότερο επαµφοτερίζουσα για την ανάπτυξη της συλλογικότητάς τους 
υπήρξε η συµβολή των σχέσεων που ανέπτυξαν οι έµποροι µε την οθωµανική 

                                                 
126 Brant William Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront: Salonica and Beirut in the 
late nineteenth century (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Stanford University, 2007), σ. 342. 
127 Akarli, Growth and retardation in the Ottoman economy, σ. 94. Journal de Salonique 08.11.1906 
(επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες που πρόσφεραν οι µαουνιέρηδες χαρακτηρίζονται στο δηµοσίευµα αυτό 
“peu satisfaisants”). Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront, σ. 342. 
128 Journal de Salonique, 08.11.1906. 
129 Ενδεικτικά αναφέρω την κινητοποίηση ενάντια στην Εταιρεία Ανατολικών Σιδηροδρόµων µε 
αίτηµα τη µείωση των κοµίστρων στη γραµµή Θεσσαλονίκη-Σκόπια το 1888. Αναλυτική περιγραφή 
στο Akarli, Growth and retardation in the Ottoman economy, σ. 87. Συνεχείς ήταν οι προσπάθειες 
µείωσης των λιµενικών τελών. Gounaris, Steam over Macedonia, σ. 215. 
130 Η παρούσα κατάσταση της έρευνας δεν επιτρέπει να γνωρίζουµε την επιχειρηµατολογία που 
χρησιµοποιήθηκε και τις ρητορικές µορφές που έλαβε η αντιπαράθεση µεταξύ εµπόρων και δυτικών 
εταιρειών ώστε να προσδιορίσουµε εναργέστερα την εννοιολόγηση του «εµπορικού συµφέροντος» και 
τη σηµασιοδότηση της συλλογικής ταυτότητας του εµπόρου. 
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εξουσία. Η πολιτική κατασκευής υποδοµών του οθωµανικού κράτους για τη 
διευκόλυνση του εµπορίου, η ιδεολογία του ελεύθερου εµπορίου που ενστερνιζόταν 
και η σύσταση οικονοµικών θεσµών που προωθούσε συνέβαλαν στην επιβεβαίωση 
της ηγεµονίας των µεγαλεµπόρων131. Ταυτόχρονα όµως, οι επικρατούσες συνθήκες 
ελεύθερου εµπορίου (µε την εξασφάλιση εξαιρετικά χαµηλών εισαγωγικών δασµών 
χάρη στον έλεγχο που ασκούσαν οι δυτικές χώρες στο οθωµανικό εξωτερικό 
εµπόριο), σε συνδυασµό µε τον απολυταρχισµό που χαρακτήριζε το χαµιτικό 
καθεστώς δεν καθιστούσαν την αντιπαράθεση µε το κράτος προνοµιακό πεδίο για τη 
διαµόρφωση ενός αυτόνοµου συλλογικού εµπορικού συµφέροντος132. Επιπρόσθετα, ο 
ισχυρός κρατικός έλεγχος πάνω στο Επιµελητήριο περιόριζε τα περιθώρια δράσης. 
Ωστόσο, η ταυτότητα των εµπόρων δεν διαµορφώθηκε ούτε χάρη στην εύνοια της 
κρατικής εξουσίας, ούτε ερήµην µιας «ασθενούς» (στο οικονοµικό πεδίο) παρουσίας 
της, ούτε στρεβλά ή ανεπαρκώς λόγω του απολυταρχικού της χαρακτήρα. Οι τοπικές 
αρχές δεν αποτέλεσαν µόνο τον αποδέκτη εκθέσεων και η σχέση µαζί τους δεν 
δοµήθηκε αποκλειστικά πάνω στη συγκατάβαση, στο σεβασµό και στην παράκληση 
που απέπνεαν οι δηµοσιευόµενες στον τύπο ευχαριστήριες επιστολές133. Αντίθετα, σε 
περιορισµένο αλλά υπαρκτό βαθµό, η ταυτότητά των εµπόρων αρθρώθηκε στη βάση 
µιας απόκλισης συµφερόντων µε τις ανώτερες κρατικές αρχές στο τοπικό πάντα 
επίπεδο και κυρίως στη βάση µιας έντονα συγκρουσιακής σχέσης µε τις αρχές του 
Τελωνείου. Ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές αντιµετώπιζαν τα ζητήµατα λειτουργίας 
των νέων, βελτιωµένων λιµανιών µέσα από το πρίσµα της αύξησης των κρατικών 
φορολογικών προσόδων που θα απέφερε η εντατική εκµετάλλευσή τους, οι έµποροι 
της πόλης υπονόµευσαν την προσπάθεια αυτή όχι µόνο εκφράζοντας την αντίθεσή 
τους στα επιβαλλόµενα υψηλά κόµιστρα εκφόρτωσης, αλλά και επιλέγοντας λιγότερο 
«ορθόδοξους» τρόπους αντίστασης στην κρατική πολιτική και αποφυγής του 
εντεινόµενου ελέγχου που αυτή ασκούσε, όπως η δωροδοκία των κρατικών 
αξιωµατούχων και η εκφόρτωση των εµπορευµάτων σε χώρους άλλους από το λιµάνι 
της πόλης134. Ταυτόχρονα, η πληµµελής λειτουργία του Τελωνείου υπήρξε το 
αντικείµενο συστηµατικής πολεµικής. Οι έµποροι διαµαρτύρονταν επανειληµµένα 
τόσο προς το Τελωνείο όσο όµως και προς τις ανώτερες κρατικές αρχές για τις 
καθυστερήσεις στον έλεγχο των εισαγόµενων προϊόντων, την ανεπαρκή φύλαξή τους 
και τη µετακίνηση του κτιρίου του Τελωνείου κατά τη µακρόχρονη περίοδο 
κατασκευής του νέου λιµανιού135. Η κατάσταση στο Τελωνείο αναδείχτηκε σε 
προνοµιακό πεδίο συλλογικής διαµαρτυρίας και άσκησης πίεσης προς την οθωµανική 
κυβέρνηση υπενθυµίζοντας ότι η δράση των εµπόρων µπορούσε να δηµιουργεί 
προβλήµατα στην άσκηση της πολιτικής της. Με τον τρόπο αυτό, ανέδειξε τους 
ίδιους τους εµπόρους σε σηµαντική οµάδα πίεσης στο πλαίσιο του υστεροθωµανικού 

                                                 
131 Η ερµηνεία αυτή ακολουθεί την ανάλυση του Σάκη Γκέκα για το ρόλο της βρετανικής Αρµοστείας 
στα Ιόνια Νησιά. Sakis Gekas, “Economic institutions and the construction of the merchant elite in the 
Ionian islands under British rule (1815-1864)” (ανακοίνωση στο Economic History Society Conference 
Μπίρµινχαµ, 2002), σ. 8. 
132 Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η απουσία διαπύλιων τελών (µέχρι τουλάχιστον το 1911) που δεν 
δηµιουργούσε αφορµές αντιπαράθεσης ούτε µε τις δηµοτικές αρχές της πόλης. La Epoka 04.05.1911. 
133 Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront, σ. 142, σηµ. 61. Journal de Salonique 
29.04.1907, όπου και αναφορά στην επιστολή που απέστειλε το Εµπορικό Επιµελητήριο στον βαλή µε 
την οποία και τον ευχαριστούσε στο όνοµα του «εµπορικού κόσµου» (monde commercial) για τις 
αλλαγές που προώθησε στο Τελωνείο. 
134 Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront, σσ. 114-115. 
135 Journal de Salonique 09.03.1906, 31.03.1898. Downes, Constructing the modern Ottoman 
waterfront, σ. 142. 
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συστήµατος εξουσίας και ταυτόχρονα σε παράγοντα διεύρυνσης και 
µετασχηµατισµού του ίδιου του πεδίου της πολιτικής. 

Η κοµβική σηµασία του λιµανιού και σε µικρότερο βαθµό και των 
σιδηροδρόµων στη διαµόρφωση της συλλογικής δράσης των εµπόρων υποδεικνύει τη 
σηµασία του χώρου στην παραγωγή των ταυτοτήτων. Παρόλο που πρωτοβουλίες 
εµπόρων διαπιστώνονται και σε άλλους, παραδοσιακούς χώρους λειτουργίας της 
τοπικής οικονοµίας136, εκείνο που προκάλεσε την κινητοποίηση συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών οµάδων ήταν η εµφάνιση νεωτερικών χώρων άσκησης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και το ζήτηµα του ελέγχου τους137. Η ταυτότητά 
τους είχε µια έντονη χωρική αναφορά. Ως εκ τούτου, το λιµάνι και ο σιδηρόδροµος 
προσδιόρισαν και το υποκείµενο της δράσης. Στη Θεσσαλονίκη, οι έµποροι 
εισαγωγών και εξαγωγών, οι βασικοί δηλαδή χρήστες των νέων αυτών χώρων, ήταν η 
πρώτη και κύρια οµάδα που διαµόρφωσε και εξέφρασε συλλογικά τα συµφέροντά της 
για να καταλήξει τελικά να ταυτιστεί συνεκδοχικά µε το σύνολο του «εµπορικού 
σώµατος» –τόσο από το σύγχρονο δηµόσιο λόγο όσο όµως και από τη µεταγενέστερη 
ιστοριογραφία138. 

Η συλλογική δράση αυτής της οµάδας, όπως και των άλλων εµπόρων, 
οργανώθηκε γύρω από συγκεκριµένους θεσµούς και την υιοθέτηση µιας σειράς 
πρακτικών. Θεσµοί και πρακτικές συγκροτούσαν µια προνοµιακή «τεχνολογία της 
δράσης», η οποία καθιστούσε ιδιαίτερα αποτελεσµατική την παρέµβαση του 
«εµπορικού κόσµου». Ταυτόχρονα, του προσέδιδε ισχύ και προσδιόριζε τον 
νεωτερικό του χαρακτήρα –διαµόρφωνε δηλαδή την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Η 
παραδοσιακή έκκληση προς τον τοπικό εκπρόσωπο της οθωµανικής εξουσίας δεν 
εξέλιπε139, ενώ και η άµεση διαµαρτυρία ad hoc οµάδων µέσω της καθιερωµένης 
σύνταξης αναφορών (petitions) αποτέλεσε µια από τις κύριες µορφές έκφρασης και 
δράσης. Ωστόσο, αυτές συµπληρώνονταν τώρα από νέες πρακτικές και 
οργανώνονταν γύρω από νέους θεσµούς. Η χρηµατοδότηση µελετών140 και η 
υποβολή εκθέσεων προς τις αρχές του δήµου και του βιλαετιού141, υποδεικνύει τη 
στενή σχέση γνώσης και εξουσίας και τη σηµασία αυτών των κειµένων-δράσεων 
στην ενίσχυση τόσο της συνοχής όσο και της επιρροής των εµπόρων, επιρροή που 
εκλαµβανόταν ως «θετική συµβολή». 

Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του Εµπορικού Επιµελητηρίου υπήρξε κοµβικός. 
Με τις ενέργειές του συγκρότησε την εµπορική κοινότητα οργανώνοντας τις 
εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των εµπόρων και αποτελώντας την κοινή τους έκφραση 

                                                 
136 Το 1898 µετά από πρωτοβουλία και χρηµατική συνεισφορά των εµπόρων σίτου πλακοστρώθηκε η 
αγορά του Ιστιρά, κέντρο του εµπορίου στην πόλη. Journal de Salonique 02.06.1898. 
137 Στα όσα προαναφέρθηκαν θα µπορούσαν να προστεθούν µια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες 
χωρίς να βασίζονται στην αντιπαράθεση, υποδηλώνουν τη σηµασία του λιµανιού ως κεντρικού 
συµβόλου που οργανώνει τη δράση. Ήδη από το 1870 σηµαίνοντες έµποροι ανέλαβαν αυτοβούλως τη 
χρηµατοδότηση µιας µικρής αποβάθρας για την πρόσδεση των ατµόπλοιων. Downes, Constructing the 
modern Ottoman waterfront, σ. 106. 
138 Αυτό είναι και το κύριο σφάλµα του Brad Downes, ο οποίος συστηµατικά αναφέρεται σε 
«εµπορική κοινότητα» όταν διαπραγµατεύεται ζητήµατα κοινωνικών συγκρούσεων γύρω από τη 
λειτουργία του λιµανιού, τα οποία στην ουσία αφορούν τους εµπόρους εισαγωγών και εξαγωγών. ∆ες 
ενδεικτικά στο ίδιο, σ. 121. 
139 Το 1907 οι έµποροι λαδιού έστειλαν ευχαριστήρια επιστολή προς τον γενικό διοικητή του βιλαετιού 
Χουσεΐν Χιλµί Πασά για τις αλλαγές που προώθησε στο Τελωνείο υποβάλλοντάς του ταυτόχρονα και 
πρόσθετα αιτήµατα. Journal de Salonique 03.06.1907. 
140 Ήδη την δεκαετία του 1880 οµάδα εµπόρων προετοίµασε µια λεπτοµερή πρόταση για την 
κατασκευή ενός νέου λιµανιού. Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront, σ. 106. 
141 Έµποροι προετοίµασαν αρνητικές αξιολογήσεις του νέου λιµανιού τις οποίες και υπέβαλαν στον 
βαλή και στον δήµαρχο. Στο ίδιο, σ. 142, 161. 
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απέναντι σε τρίτους. Ως µηχανισµός διαιτησίας το Επιµελητήριο ρύθµισε τις 
αντιδικίες, κανονάρχισε τον ανταγωνισµό και συνετέλεσε στην περιστολή των 
εντάσεων142. Όχι λιγότερο σηµαντική υπήρξε και η καθηµερινή δηµοσιοποίηση των 
τιµών των κυριότερων αγαθών143 και η ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία της αγοράς της 
πόλης των τρεχουσών τιµών συναλλάγµατος στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις 
της Αυτοκρατορίας144. Οι ενέργειες αυτές κατέστησαν την εµπορική πληροφορία 
κοινό αγαθό και συνετέλεσαν όχι µόνο στη µείωση του εµπορικού ρίσκου και στη 
διεύρυνση των οικονοµικών οριζόντων των εµπόρων, αλλά και στη διαµόρφωση 
κοινών πρακτικών που η ιδιωτική και δηµόσια επιτέλεσή τους δοµούσε συµβολικά 
και χωρικά την ταυτότητα των εµπόρων της πόλης145. Ταυτόχρονα, το Επιµελητήριο 
αποτελούσε τον κύριο αποδέκτη των ποικίλων κλαδικών αιτηµάτων των εµπόρων και 
τον διαβιβαστή τους στις αρµόδιες κρατικές αρχές146. ∆ιεξήγαγε επίσης έρευνες, 
συζητούσε προτάσεις, υπέβαλε υποµνήµατα και γνωµοδοτούσε για σειρά 
ζητηµάτων147. Κυρίως όµως, υπήρξε ένα µοναδικό µέσο υλοποίησης των αιτηµάτων 
τους ασκώντας πίεση στους κρατικούς φορείς, κινητοποιώντας τους υπέρ των 
εµπόρων (όπως άλλωστε και τις προξενικές αρχές) και εναντιούµενο στην πολιτική 
των ξένων εταιρειών148. Καθώς αποτελούσε έναν από τους τρεις κυριότερους 
τοπικούς φορείς της οθωµανικής εξουσίας (δίπλα στο δήµο και στις αρχές του 
βιλαετιού), κατέστησε τους εµπόρους συµµέτοχο στη διακυβέρνηση της οικονοµίας 
της πόλης149. Το εύρος και η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών αυτών ανέδειξαν το 
Επιµελητήριο σε σηµείο αναφοράς για τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης, στον κύριο 
εκφραστή του «εµπορικού συµφέροντος» και στο βασικό πόλο διαµόρφωσης µιας 
κοινής συλλογικότητας150. 

                                                 
142 Όταν οι ναυτιλιακοί πράκτορες ανέβασαν τα κόµιστρα εκφόρτωσης, οι έµποροι, θεωρώντας τα 
υπερβολικά, αποτάνθηκαν στο Επιµελητήριο. Αυτό παρενέβη συστήνοντας επιτροπή που εκτίµησε ως 
υπερβολική την αύξηση και προχώρησε σε µείωση. Journal de Salonique 04.06.1906. 
143 Η δηµοσιοποίηση γινόταν σε όλες τις εφηµερίδες της πόλης, γαλλικές, ελληνικές, ισπανοεβραϊκές 
και οθωµανικές. Βλέπε ενδεικτικά “Partie commerciale du 4 Janvier 1905. Les prix fournies par la 
Chambre de Commerce”. Journal de Salonique 04.01.1906. «Εµπορικό ∆ελτίο του Κυβερνητικού της 
Θεσσαλονίκης Εµπορικού Επιµελητηρίου», Φάρος της Θεσσαλονίκης 12.01.1908. “Parti Komersyal 
del 5 Mayo 1911”, La Epoka 05.05.1911.  
144 Journal de Salonique 28.05.1906. 
145 Όπως παραδείγµατος χάριν η καθηµερινή ανάγνωση του δελτίου τιµών. 
146 Το 1908 έµποροι προειδοποίησαν το Επιµελητήριο ότι επίκειται η επαναφορά της διάταξης για την 
απαγόρευσης της εξαγωγής ορισµένων σιτηρών. Επειδή όµως η τρέχουσα παραγωγή σιτηρών 
υπερέβαινε τις τοπικές ανάγκες, το Επιµελητήριο έκανε τα ανάλογα κατάλληλα διαβήµατα προς τις 
αρχές τα οποία και έφεραν τα θεµιτά αποτελέσµατα. Journal de Salonique 27.02.1908. 
147 Το 1907, µετά από ενδελεχείς έρευνες το Επιµελητήριο υπέβαλε υπόµνηµα στον γενικό διοικητή 
σχετικά µε τις αναγκαίες βελτιώσεις στο Τελωνείο. Το 1887 υπέβαλε στον υπουργό Εµπορίου 
υπόµνηµα που εξέφραζε τη δυσαρέσκεια των εµπόρων για την πληµµελή λειτουργία του Τελωνείου. 
Το 1889 έπειτα από αίτηµα των κρατικών αρχών γνωµοδότησε αρνητικά στη σιδηροδροµική σύνδεση 
µε την Ελλάδα. Τέλος, το 1893 η κυβέρνηση προώθησε στο Επιµελητήριο την πρόταση του γάλλου 
µηχανικού Dufour, εκπροσώπου γαλλικής κοινοπραξίας, για το νέο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Journal 
de Salonique 29.04.1907. Gounaris, Steam over Macedonia, σσ. 58, 208, 213. 
148 Το Επιµελητήριο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη µείωση των κοµίστρων της Εταιρείας Λιµένος 
ενώ το 1887 και το 1889 πέτυχε µε τη βοήθεια του βαλή τη µείωση των κοµίστρων της Εταιρείας των 
Ανατολικών Σιδηροδρόµων. Στο ίδιο, σ. 215, 98. 
149 Βλέπε ως προς αυτό τη γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου και του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου για τον τελωνειακό δασµό εισαγόµενων σιτηρών. Φάρος της Θεσσαλονίκης 29.01.1908. 
Το Επιµελητήριο συνέβαλε επίσης στη διαµόρφωση του ύψους των δηµοτικών τελών, ενώ η σύµφωνη 
γνώµη του ήταν απαραίτητη για την εφαρµογή τους. La Epoka 04.05.1911. 
150 Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η ρητορική που χρησιµοποιείται στις αποφάσεις του Επιµελητηρίου: 
«Οἱ ἔµποροι τῆς Θεσσαλονίκης διά τοῦ Ἐπιµελητηρίου ὑποβάλλοντας τό πράγµα τοῦτο εἰς τήν 
αὐτοκρατορικήν διακυβέρνησην…». Φάρος της Μακεδονίας 21.03.1899. 
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Μέσα από τη δράση και το λόγο του, το Επιµελητήριο παρήγαγε λογοθετικά τον 
«εµπορικό κόσµο» της πόλης ως ένα ισχυρό, οµοιογενές και καθολικό κοινωνικό 
υποκείµενο. Ταυτόχρονα, η επίκληση του «εµπορικού σώµατος» νοµιµοποιούσε τον 
κεντρικό ρόλο του Επιµελητηρίου ως εκπροσώπου του και του προσέδιδε κύρος και 
δύναµη. Ωστόσο, η σχέση ανάµεσα στο Επιµελητήριο και τους εµπόρους της πόλης 
υπήρξε περισσότερο αµφίθυµη, χαράσσοντας όρια στην αντιπροσωπευτικότητά του 
και περιορίζοντας την ισχύ του. Η στάση ισχυρών εµπόρων υποδηλώνει ότι η 
αποδοχή του Επιµελητηρίου δεν υπήρξε καθολική. Η ισχυρότερη επιχειρηµατική 
οικογένεια της πόλης, οι Αλλατίνι, δεν προσδέθηκαν ποτέ σε αυτό καθώς µέλη της 
δεν συµµετείχαν στα όργανα διοίκησής του. Όσον δε αφορά τη δεύτερη 
επιχειρηµατική δυναστεία, τους Μοδιάνο, η εµπλοκή τους ήταν επίσης 
περιορισµένη151. Αντίθετα, µε την πολιτική τους αµφισβήτησαν το ρόλο του 
Επιµελητηρίου ως παράγοντα της τοπικής οικονοµίας και επιδίωξαν να περιορίσουν 
τη δύναµή του. Η σύσταση χρηµατιστηρίου σιτηρών, µια από τις σηµαντικότερες 
πρωτοβουλίες που προώθησε το Επιµελητήριο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ο λόγος ήταν 
η σθεναρή αντίδρασή τους, καθώς οι Αλλατίνι και οι Μοδιάνο έλεγχαν πλήρως το 
εξαγωγικό εµπόριο σιτηρών. Ενδεχόµενη λειτουργία του χρηµατιστηρίου θα 
περιέστειλε την κυριαρχία τους µιας και το χρηµατιστήριο θα εξασφάλιζε τους 
απαιτούµενους ελέγχους ποιότητας του προϊόντος και ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό 
για όλους επιχειρηµατικό περιβάλλον152. 

Επιπρόσθετα, η οικογένεια των Αλλατίνι αµφισβήτησε το ρόλο του 
Επιµελητηρίου ως εκπροσώπου των εµπόρων της πόλης καθώς επέλεξε να 
ακολουθήσει µια αυτόνοµη, απολύτως προσωπική, στρατηγική ηγεµονίας. Με 
ενέργειες όπως η υποβολή εκθέσεων στο όνοµα των εµπόρων της πόλης και η 
ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελός τους, οι Αλλατίνι διεκδίκησαν για τον εαυτό 
τους το δικαίωµα να εκπροσωπούν αυτοί τον εµπορικό κόσµο της Θεσσαλονίκης153. 
Η αδιαµφισβήτητη κυριαρχία τους στην τοπική οικονοµία και τα ευρέα δίκτυα ισχύος 
που τους συνέδεαν µε τις τοπικές προξενικές αρχές, την οθωµανική περιφερειακή 
διοίκηση, αλλά ακόµη και την κεντρική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη τους 
επέτρεπαν να συγκροτούν έναν διακριτό πόλο εξουσίας σε σχέση µε το 
Επιµελητήριο. Ο πόλος αυτός στηριζόταν στις προσωπικές σχέσεις, δηλαδή στη 
δύναµη που εξασφάλιζαν στους Αλλατίνι τα διαπροσωπικά δίκτυα, και όχι αυτά που 
οικοδοµούνταν µεταξύ και µέσω οργανισµών όπως το Επιµελητήριο. Ταυτόχρονα, η 
διεκδίκηση του προνοµίου της εκπροσώπησης θεµελιωνόταν πάνω στην άµεση και 
αδιαµεσολάβητη σχέση τους µε την πόλη. Μέσα από την ανάληψη φιλανθρωπικών 
και άλλων πρωτοβουλιών µεγάλης κλίµακας, η εκτεταµένη και διαρκής ατοµική 
δράση τους στα πεδία της οικονοµίας και της κοινωνίας ήταν αυτή που τελικά τους 

                                                 
151 Η έρευνα σε τοπικές εφηµερίδες των ετών 1898, 1903, 1908 έδωσε µόνο µια αναφορά στον Γιακώβ 
Σαούλ Μοδιάνο, µέλος του δ.σ. του Εµπορικού Επιµελητηρίου το 1906. Journal de Salonique 
09.04.1906. 
152 Akarli, Growth and retardation in the Ottoman economy, σ. 91. Το υπουργείο Εµπορίου ενέκρινε το 
αίτηµα του Επιµελητηρίου για σύσταση χρηµατιστηρίου εµπορευµάτων µόλις το 1907. Ωστόσο, παρά 
τη δηµοσίευση του κανονισµού λειτουργίας του, το χρηµατιστήριο δεν φαίνεται να λειτούργησε 
τελικά. Journal de Salonique 16.12.1907 και 23.12.1907. 
153 Το 1888 η Εταιρεία των Αδελφών Αλλατίνι αφουγκραζόµενη την ανησυχία των εµπόρων της πόλης 
και ενεργώντας στο όνοµά τους υπέβαλε έκθεση στον βρετανό πρέσβη διαµαρτυρόµενη για το ύψος 
των κοµίστρων µεταφοράς σιτηρών που επέβαλε η Εταιρεία Ανατολικών Σιδηροδρόµων. Η έκθεση 
δηµοσιεύτηκε αργότερα στο ηµιεπίσηµο δελτίο του Εµπορικού Επιµελητηρίου της 
Κωνσταντινούπολης. Akarli, Growth and retardation in the Ottoman economy, σσ. 86-87. 
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προβίβαζε σε «πατέρες της Θεσσαλονίκης» και τους επέτρεπε να εµφανίζονται ως 
εκπρόσωποί της154. 

Η αποστασιοποίηση των ισχυρών αυτών εβραϊκών οικογενειών από τη 
λειτουργία του Επιµελητηρίου και η στάση που κράτησαν απέναντί του υποδηλώνει 
ότι στην υστεροθωµανική περίοδο η έννοια του «εµπορικού κόσµου» υπήρξε πεδίο 
διαπάλης αντίρροπων δυνάµεων και η οικειοποίησή του αναδείχθηκε σε κρίσιµο 
παράγοντα για την εξασφάλιση της ηγεµονίας στο χώρο της οικονοµίας. Παράλληλα, 
υποδεικνύει ότι σε αντίθεση µε ό,τι υποστηρίχθηκε για το Επιµελητήριο της 
Κωνσταντινούπολης, το Εµπορικό Επιµελητήριο της Θεσσαλονίκης µόνο εν µέρει 
µπορεί να θεωρηθεί όργανο έκφρασης ενός αδιαφοροποίητου σώµατος 
προυχόντων155. Αντίθετα, η κοινωνική σύνθεση της ηγετικής του οµάδας µαρτυρεί 
την κυριαρχία ενός ανώτερου στρώµατος επιχειρηµατιών και ενδεχοµένως τη µερική 
αυτονόµησή του από τις πολιτικές των ανώτατων κοινωνικά οικογενειών της πόλης. 

Οι ενέργειες των οικογενειών αυτών χαρτογραφούν επίσης τα περιθώρια 
συλλογικής δράσης των εµπόρων. Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονταν 
από τον εύθραυστο χαρακτήρα της ισχύος τους, παρά την εξουσία που τους 
προσπόριζαν νεωτερικοί θεσµοί. Η αποτελεσµατικότητα της συλλογικής παρέµβασής 
τους στο πεδίο της οικονοµίας περιοριζόταν στην κορυφή από την ύπαρξη τόσο 
ισχυρών επιχειρηµατιών µε αυτόνοµη δράση όσο και από τη δύναµη µιας άλλης 
οµάδας, των µεγάλων γαιοκτηµόνων µε δραστηριοποίηση στην αγορά ακινήτων. Το 
1909, η στήριξη που παρείχε «ολόκληρη η εµπορική κοινότητα», σύµφωνα µε την 
αναφορά του γάλλου προξένου, στην αναγκαία επέκταση του λιµανιού προς την 
προκυµαία της πόλης (τη σηµερινή Παλιά Παραλία) ήταν ανεπαρκής. Το σχέδιο 
µπλόκαραν ο δήµος και το συµβούλιο του βιλαετιού όπου κυριαρχούσαν οι 
σηµαντικότεροι γαιοκτήµονες που είχαν επενδύσει σε ακίνητα στην προκυµαία και οι 
οποίοι εύλογα ανησυχούσαν ότι ενδεχόµενη επέκταση του λιµανιού θα µείωνε την 
αξία τους156. Παράλληλα, η ισχύς των κατώτερων στρωµάτων περιέστειλε και από τα 
κάτω τα όρια της συλλογικής παρέµβασής τους. Οι αχθοφόροι και οι µαουνιέρηδες 
αποτελούσαν µια αναγνωρισµένη δύναµη, η ισχύς των οποίων δεν είχε ιδιαίτερα 
περισταλεί παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου λιµανιού. Μάλιστα, οι δεύτεροι 
είχαν αναβαθµίσει τη συντεχνία τους σε συνδικάτο για την καλύτερη προάσπιση των 
συµφερόντων τους ήδη πριν από το 1906. Η αντίδρασή τους λαµβανόταν σοβαρά 
υπόψη από τις αρµόδιες αρχές και τις προσανατόλιζε στην εξεύρεση συµβιβαστικών 
λύσεων, συχνά σε βάρος των εµπόρων. Ταυτόχρονα, ανάγκαζε και τους ίδιους τους 
εµπόρους να διαµορφώνουν τη στάση τους κατά τρόπο ώστε «να µην τους 
αδικήσουν», ακόµη και αν αυτό απέβαινε σε βάρος των δικών τους συµφερόντων157. 
Η αδυναµία των εµπόρων να κάµψουν την αντίσταση άλλων ανώτερων και 

                                                 
154 Για τον Μωύς Αλλατίνι ως «πατέρα της Θεσσαλονίκης», βλέπε Nahum, “Charisme et pouvoir”. 
Επίσης Kεφάλαιο 1. 
155 Hoell, The Ticaret Odasi, σ. 63. 
156 Downes, Constructing the modern Ottoman waterfront, σ. 164. Το συµβάν αυτό δείχνει επίσης ότι η 
κοινωνική αντιπαλότητα δεν εξαντλείτο στη διαµάχη µε τα κατώτερα στρώµατα. Στην 
αποκρυστάλλωση της έννοιας του εµπορικού συµφέροντος και στην άρθρωση µιας συλλογικής δράσης 
η αντιπαράθεση των εµπόρων µε τους ιδιοκτήτες ακινήτων ήταν ίσως τόσο καθοριστική όσο και η 
σύγκρουσή τους µε τις υπάλληλες οµάδες του λιµανιού. 
157 Παρά τη λειτουργία του νέου λιµανιού, που επέτρεπε τον ελλιµενισµό των πλοίων, οι έµποροι 
σιτηρών, µια όχι και ιδιαίτερα αδύναµη οµάδα, “pour ne pas faire du tort à la corporation des 
mahoniers”, συνέχισαν να τους χρησιµοποιούν. Όταν όµως οι µαουνιέρηδες ύψωσαν τα κόµιστρα, οι 
έµποροι αποφάσισαν να φορτώνουν µόνο στα πλοία που έδεναν στην αποβάθρα. Ωστόσο, ο διοικητής 
(capitaine) του λιµανιού, µε πρόφαση ότι η απόφαση αυτή αδικεί τους µαουνιέρηδες, παρέπεµψε το 
ζήτηµα στο δήµαρχο. Journal de Salonique 08.11.1906. 
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κατώτερων ανταγωνιστικών κοινωνικών οµάδων καθιστούσε εποµένως εµφανή τα 
όρια της εξουσίας τους και τη ρευστή ακόµη θέση τους στον τοπικό συσχετισµό 
δυνάµεων. Ο εµπορικός χαρακτήρας της οικονοµίας της πόλης δεν αντικατοπτριζόταν 
αναγκαία στην ισχύ των κοινωνικών δυνάµεων. Σε µια περίοδο έντονων κοινωνικών 
µετασχηµατισµών και αποκρυστάλλωσης νέων κοινωνικών ταυτοτήτων, η κυριαρχία 
των εµπόρων παρέµενε ακόµη ζητούµενο. 

 
Ένας κοινός πολιτισµός του επιχειρείν; Οι αξίες των θεσσαλονικέων εµπόρων 
Οι νέοι οικονοµικοί θεσµοί, η συλλογική κινητοποίηση και κατά δεύτερο λόγο τα 
σωµατεία συνέβαλαν (µε τους περιορισµούς που προαναφέρθηκαν) στην ώσµωση 
µεταξύ των επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης και στη διαµόρφωση µιας κοινότητας 
συµφερόντων µεταξύ του ανώτερου στρώµατός τους. Ελλείψει επαρκών στοιχείων 
δεν γνωρίζουµε θετικά αν οι επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης υιοθετούσαν επίσης 
µια κοινή ιδεολογία, αυτή του ελεύθερου εµπορίου. Με βάση ωστόσο την 
ανταπόκρισή τους στις δασµολογικές εξελίξεις µετά το 1912, µπορούµε να 
υποθέσουµε µε βεβαιότητα ότι κάτι τέτοιο όντως συνέβαινε158. Σε κάθε περίπτωση, 
εξίσου σηµαντική στη διασφάλιση της συνοχής τους µοιάζει να υπήρξε και η 
συµβολή ενός ευρύτερου κοινού κώδικα αξιών. Η επιχειρηµατική δράση στην πόλη 
δεν οργανωνόταν στη βάση διαφορετικών, εθνοτικά προσδιορισµένων αξιακών 
συστηµάτων. Αντίθετα, παρά τις ποικίλες εθνοθρησκευτικές τους αναφορές, οι 
επιχειρηµατίες της µοιράζονταν ορισµένες κοινές αναφορές. Η «ευρωπαϊκότητα», η 
«εντιµότητα» και η «ανεξαρτησία» συναποτέλεσαν τους τρεις βασικούς άξονες του 
αξιακού αυτού κώδικα. Παρόλο που αντλούσε από άλλα αξιακά συστήµατα και 
υπόρρητα συνέβαλε στη διαµόρφωση των εθνοτικών ιεραρχιών, ο κώδικας αυτός 
οργάνωσε τελικά τις σχέσεις των επιχειρηµατιών κατά τρόπο που καταστατικά 
υπερέβη τις εθνοθρησκευτικές ταυτίσεις. 

«Οἱ Ἕλληνες καταστηµατάρχες, ἐπαγγελµατίες, ἐπιστήµονες, ὅπως ἄλλως τέ 
καί οἱ µή Ἕλληνες, εἶχαν ἐπιγραφές γαλλικές. Αὐτές ἦταν οἱ µεγαλύτερες, οἱ πιό 
κτυπητές. Ἔβαζαν κατ’ ἀνάγκην καί τουρκική ἀπάνω µέν ἀπό τή γαλλική, ἀλλ’ 
ὅσον τό δυνατόν µικρότερη. Μερικοί εἶχαν καί ἑλληνική ἐπιγραφή, ἀλλά πάντα σάν 
φοβισµένη»159. Η επικριτική επισήµανση του Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη 
υπογραµµίζει τη σηµασία της γαλλικής γλώσσας και, συνεκδοχικά, του ευρωπαϊκού 
πολιτισµού για την αυτοπαρουσίαση των εµπόρων της πόλης. Η προσφυγή στα 
γαλλικά δεν οφειλόταν µόνο στη χρηστικότητά τους ως κοινού εργαλείου 
επικοινωνίας σε µια ενιαία, αλλά πολύγλωσση τοπική αγορά. Αντίθετα, αποτελούσε 
δηµόσια δήλωση της υιοθέτησης από µέρους των εµπόρων µιας σειράς «δυτικών», 
«ευρωπαϊκών» αξιών. Ποιές ακριβώς ήταν αυτές ούτε ήταν πάντοτε εµφανές ούτε και 
παρέµενε αµετάβλητο στο χώρο και στο χρόνο160. Μπορεί ωστόσο να υποθέσει 
κανείς ότι περιλάµβαναν την «πρόοδο», την «ορθολογική οργάνωση», την 
«καινοτοµία», το «σύγχρονο» και το «νεωτερικό». Εξίσου ρευστή ήταν όµως και η 
ακριβής σχέση των εµπόρων µε τις αξίες αυτές, ο βαθµός δηλαδή και ο χαρακτήρας 
του εκδυτικισµού τους. Οι γαλλικές επιγραφές των καταστηµάτων υποδήλωναν τη 
«σύγχρονη επιχείρηση» και το «ποιοτικό εµπόρευµα». Ωστόσο, η δηµόσια επίκληση 
της «Ευρώπης» µέσα από αυτές δεν συνεπαγόταν και την πλήρη, πολιτισµική και 

                                                 
158 Βλέπε εδώ, Κεφάλαια 5 και 6. 
159 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 43. 
160 Haris Exertzoglou, “The cultural uses of consumption: negotiating class, gender, and nation in the 
Ottoman urban centres during the 19th century”, International Journal of Middle East Studies 35 
(2003), σσ. 77-101, σ. 81. 
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πολιτική, προσωπική κατάφαση σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όµως, για τα 
υποκείµενα που τις επιδείκνυαν µε τέτοια έµφαση, οι αξίες αυτές είχαν µια 
αδιαµφισβήτητα κρίσιµη, θετική λειτουργία. Αφενός, γιατί δίπλα στις πολυάριθµες 
εθνοθρησκευτικές ταυτότητες συγκροτούσαν τελικά την ίδια την «Ευρώπη» ως αξία 
και την αναγόρευαν σε κοινό πλαίσιο αναφοράς του συνόλου του εµπορικού κόσµου 
της πόλης. Και αφετέρου, γιατί αποτελούσαν δείκτες κοινωνικού κύρους καθώς 
προσδιόριζαν τα συµβολικά όρια που διαχώριζαν τις διαφορετικές οµάδες εµπόρων 
και ιεραρχούσαν ανάλογα τις µεταξύ τους σχέσεις161. Συνέβαλαν δηλαδή στην 
παραγωγή ενός αξιακού συστήµατος που παρέκαµπτε τις εθνοθρησκευτικές 
διαιρέσεις την ίδια στιγµή που παρήγαγε ταξικές. Αν εποµένως συνδυαστεί µε όσα 
αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο για την αµοιβαία συγκρότηση της 
εθνοτικής και ταξικής ταυτότητας των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, το παράδειγµα 
της «Ευρώπης» υποδεικνύει ότι στην περίπτωσή τους δεν έχουµε να κάνουµε µε µια 
«πρωταρχική» εθνοθρησκευτική διαίρεση που την «υποκαθιστά» µια νέα, ταξική 
αυτή τη φορά. Αντίθετα, δείχνει ότι τάξη και εθνότητα αφενός διαπλέκονται εγγενώς, 
και αφετέρου ότι ο χαρακτήρας της διαπλοκής τους είναι µεταβαλλόµενος και 
καθορίζεται από τη συγκυρία. Ενώ δηλαδή η «ελληνικότητα», η 
«µουσουλµανικότητα» και η «εβραϊκότητα» οδηγούσαν στη σύµπλευση τάξης και 
εθνότητας, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η «Ευρώπη» ως αξία, παρήγαγε αντίθετα 
µια ταξικότητα που έτεµνε την εθνότητα. 

∆ίπλα στην «ευρωπαϊκότητα», η «εντιµότητα» αποτέλεσε τη δεύτερη κεντρική 
αξία που συνείχε σε πολλαπλά επίπεδα τον εµπορικό κόσµο της Θεσσαλονίκης. Ο 
εµπορικός χαρακτήρας της οικονοµίας της πόλης και η χρόνια έλλειψη ρευστού 
καθιστούσαν το δανεισµό και την πίστωση εξαιρετικά εκτεταµένες πρακτικές σε όλη 
την αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος. Με δεδοµένη την εκ των υστέρων εξόφληση, 
η διαµόρφωση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ του πιστωτή και του πιστούχου ήταν 
εποµένως αναγκαία162. Η φερεγγυότητα και κυρίως η προσωπική εντιµότητα 
αναγορεύονταν για το λόγο αυτό σε πρωταρχικές αξίες του «καλού εµπόρου». 
Ταυτόχρονα, στο βαθµό που ακόµη και στο γύρισµα του αιώνα οι συναλλαγές 
οργανώνονταν στη βάση προσωπικών γνωριµιών και οι συµφωνίες ήταν κυρίως 
προφορικές163, οι αξίες αυτές συνδέονταν µε το «λόγο». Η τήρηση της προφορικής 
δέσµευσης καθόριζε εν τέλει και την προσωπική τιµή του εµπόρου. Η εµπορική αξία 
της εντιµότητας και η πίστη (ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού της επιχείρησης) 
συνδέονταν εποµένως µε τον ευρύτερο αξιακό κώδικα της τιµής. Η τιµή του εµπόρου 
διαµορφωνόταν επίσης µέσα από τη σχέση µε τους άλλους και αντανακλούσε µια 

                                                 
161 Ο Σουλιώτης-Νικολαΐδης επισηµαίνει ότι πολλοί έµποροι «ἐθεωροῦσαν τήν γαλλική, εὐρωπαϊκή 
ἐπιγραφή πιό chic, πιό ἀριστοκρατική». Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 43. Ευρύτερα, οι αξίες 
αυτές ξεχώριζαν επίσης τα µεσαία από τα κατώτερα αστικά στρώµατα. Βλέπε Exertzoglou, “The 
cultural uses of consumption”, σ. 81. 
162 Ενδεχοµένως η παραδοσιακή λαϊκή δυσπιστία απέναντι στους εµπόρους, η µουσουλµανική 
απαγόρευση του τόκου και ίσως και η αντιπαλότητα µε τους αγροτικούς πληθυσµούς, τους 
µικρεµπόρους και τους βιοτέχνες καθιστούσαν ακόµη περισσότερο κρίσιµη τη σηµασία της 
εντιµότητας. Λείπουν ωστόσο τα αρχειακά τεκµήρια που θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις 
υποθέσεις εργασίας. Ευχαριστώ τον Χρήστο Χατζηιωσήφ που µου υπέδειξε τη σηµασία των 
παραγόντων αυτών. 
163 Όπως παρατηρούσε η Journal de Salonique, “la procédure commerciale basée sur la bonne foi des 
parties [est] très en usage dans notre pays et particulièrement à Salonique”, Journal de Salonique 
13.01.1908. 
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ευρύτερη αντίληψη περί ανδρικότητας164. Ταυτόχρονα, αποτελούσε οργανωτική αρχή 
όχι µόνο του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού εµπορίου. Όπως ανέφερε ο 
αµερικανός πρόξενος, “The commissioner ordering the goods assumes mostly the 
moral responsibility that the customer will pay”165. Η τιµή του εµπόρου είχε εποµένως 
γενικότερη ισχύ όχι µόνο εντός του οικείου πολιτισµικού περιβάλλοντος, αλλά και 
στον καθορισµό της τροπικότητας των διαπολιτισµικών επαφών. 

Η εγκαθίδρυση των νέων οικονοµικών θεσµών ενίσχυσε την αξία της 
εντιµότητας. Την κανονάρχησε, την ανασηµασιοδότησε, τη συνέδεσε µε νέες 
πρακτικές πέρα από την προφορική δέσµευση και τη µετέτρεψε σε κεντρικό κριτήριο 
της συλλογικής οργάνωσης των εµπόρων. Ο νέος εµπορικός κώδικας, οι κανονισµοί 
λειτουργίας του Επιµελητηρίου, καθώς και η λειτουργία των τραπεζών προσέδεσαν 
εννοιολογικά την «τιµιότητα» στις ηθικές αξίες της «τάξεως», της «οικονοµίας», της 
«ευυποληψίας» και της «δικαιοσύνης»166. Η εντιµότητα αποτέλεσε µέρος ενός 
ευρύτερου «ηθικού κεφαλαίου», µιας συγκεκριµένης «ηθικής καταστάσεως», που 
θεωρούνταν ότι έπρεπε να χαρακτηρίζει τον καλό έµπορο. Το κεφάλαιο αυτό 
οργανωνόταν γύρω από τις αξίες της εργατικότητας, της οικονοµίας, του «ἀκεραίου» 
και «ἐντιµοτάτου χαρακτῆρος» και της «συντηριτικότητος»167. Και 
αντιπαραβαλλόταν στην πτώχευση και στη χρεοκοπία168, στο «ἀµφίβολον ἠθικόν», 
στην αφερεγγυότητα και στην ανάµειξη «εἰς χρηµατιστικᾶς κερδοσκοπικᾶς 
ἐπιχειρήσεις»169. 

Ταυτόχρονα, µε τους νέους θεσµούς ο προφορικός ατοµικός λόγος έπαψε να 
είναι ο µοναδικός δείκτης της εντιµότητας. Η αξιοπιστία του εµπόρου συνδέθηκε 
πλέον µε τον πολιτισµό των αριθµών και την αρχή της δηµοσιότητας και επιτελείτο 
µέσα από µια σειρά νέες πρακτικές. Ο εµπορικός κώδικας κατέστησε τη συστηµατική 
ενηµέρωση των εµπορικών βιβλίων προϋπόθεση της εντιµότητας170, ενώ τη 
                                                 
164 Για µια διεξοδική ανάλυση των σηµασιοδοτήσεων και του µετασχηµατισµού της έννοιας της τιµής 
στην µεταπολεµική ελληνική κοινωνία, βλέπε Αβδελά, «∆ιά λόγους τιµής”. Βία, συναισθήµατα και 
αξίες στη µετεµφυλιακή Ελλάδα (Αθήνα, 2002). 
165 Αµερικανός Πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς The Miller Lock Co. (Philadelphia) (29.10.1909) (no. 
309) MMA4/b/6. 
166 Σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας των Εµποροδικείων, οι προσωρινοί πάρεδροι εκλέγονταν 
από συνέλευση «συγκειµένη ἐκ τῶν ἐπισηµοτέρων ἐµπόρων τοῦ τόπου, καί κυρίως ἐκ τῶν ἀρχηγῶν 
τῶν ἀρχαιοτέρων καί µᾶλλον διακεκριµένων ἐπί τιµιότητι, τάξει καί οἰκονοµία». Νικολαΐδης, 
Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος Γ΄, σ. 2254. Σύµφωνα µε αυτόν των Επιµελητηρίων, µέλη του δ.σ. 
εκλέγονταν «ἔµποροι εὐϋπόληπτοι, ἀξιόχρεοι, καί ἐπί εὐθύτητι καί τιµότητι δικρινόµενοι». ∆ηµήτριος 
Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος ∆΄ (Κωνσταντινούπολη, 1890), σ. 3288. 
167 Η διεύθυνση της Τράπεζας της Ανατολής θεωρούσε ότι ο έµπορος Βαγλαµαλής έχει «ἠθικόν 
κεφάλαιον» (sic) καθότι «ἐργατικότατος», «λίαν οἰκονόµος, δραστήριος καί ἀκεραίου χαρακτῆρος». 
Γενικότερα, ο αξιόπιστος έµπορος έπρεπε να είναι «χαρακτῆρος ἐντιµοτάτου», «λίαν µεµετρηµένος» 
και «λίαν συντηρητικός». ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση 
(27.05.1908). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 3, σ. 169. ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος 
Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση (27.10.1908). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 
3, σσ. 391-394. 
168 Η λειτουργία του Εµποροδικείου και του Επιµελητηρίου αντιπαρέθεσαν την εντιµότητα στην 
πτώχευση καθώς ενδεχόµενη χρεοκοπία προκαλούσε την έκπτωση του εµπόρου από τη θέση του 
παρέδρου. Για το Εµποροδικείο, βλέπε Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος Γ΄, σ. 2256. Για το 
Επιµελητήριο, βλέπε Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος ∆΄, σ. 3288. 
169 ∆ιεύθυνση Τράπεζας της Ανατολής προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης 
(17/30.07.1908). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 15, σ. 247. 
170 Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος Γ΄, σσ. 2170, 2241-2242. Για µια παρόµοια ανάλυση του 
εµπορικού κώδικα στα Επτάνησα κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας, βλέπε Gekas, “Class 
formation in the Ionian Islands during the period of British rule, 1814-1864”. Για έναν ενδιαφέροντα 
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φερεγγυότητα των εταιρειών αποδείκνυε τώρα η δηµοσιοποίηση της αναγγελίας για 
την έναρξη της λειτουργίας τους, η δηµοσίευση των καταλόγων των µετόχων και 
κυρίως των ισολογισµών τους171. Παράλληλα, στο νέο αξιακό περιβάλλον που 
οργανωνόταν γύρω από θεσµούς, η εντιµότητα καθόριζε όχι µόνο το ατοµικό κύρος 
του εµπόρου αλλά και τη θεσµική του θέση. Αποτελούσε προϋπόθεση για τη 
συµπερίληψή του στους «ἐπισηµοτέρους ἐµπόρους τοῦ τόπου»172. Αντίστροφα, 
ενδεχόµενη απώλειά της σήµαινε αδυναµία παροχής «πίστης» στο δικαστήριο και 
πιθανή καταδίκη για δόλια χρεοκοπία, ενώ οδηγούσε στην αυτόµατη έκπτωσή του 
από σηµαντικά αξιώµατα, όπως αυτό του παρέδρου του εµποροδικείου173. 

Ο τρόπος λειτουργίας της τοπικής οικονοµίας και ο ρόλος των νέων θεσµών 
συνετέλεσαν εποµένως καθοριστικά στην ανάδειξή της «εντιµότητας» σε κεντρική 
οργανωτική αρχή των κοινωνικών σχέσεων και των ιεραρχήσεων µεταξύ των 
εµπόρων της πόλης. Ωστόσο, η αξία της εντιµότητας συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας 
συλλογικής ταυτότητας και επειδή οι ίδιοι οι θεσσαλονικείς έµποροι την κατέστησαν 
συστατικό στοιχείο της υποκειµενικότητάς τους και του τρόπου της 
αυτοπαρουσίασής τους. Ακολούθησαν δηλαδή µια διαδεδοµένη ρητορική στρατηγική 
των εµπόρων πολλών πόλεων να υπογραµµίζουν τη φερεγγυότητα της τοπικής 
αγοράς και να ταυτίζουν την εντιµότητα µε την τοπικότητα. Στις αφηγήσεις των 
θεσσαλονικέων, η εντιµότητα προσδιοριζόταν ως ατοµική ποιότητα. Την εγγυόταν ο 
προφορικός λόγος του εµπόρου και το συναίσθηµα της τιµής που τον διέκρινε. Για το 
λόγο αυτό, νεωτερικοί µηχανισµοί διασφάλισης της πίστης, όπως τα γραµµάτια ή τα 
υπογεγραµµένα συµβόλαια, συνιστούσαν προσβολή καθώς αµφισβητούσαν τον 
αξιακό πυρήνα της εµπορικής ταυτότητας. Συνακόλουθα, έπρεπε να αποφεύγονται. 
«It would be an insult to ask a chilibi to supplement his word with a piece of paper. 
Who would be so dishonest as to go back on his promise? That would be tantamount 
to commercial and social suicide. … It was a point of honor to pay all one’s debts in 
full and early»174. 

Αυτή η συγκεκριµένη αντίληψη περί εντιµότητας θεωρείτο ότι ρύθµιζε 
υποδειγµατικά τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των εµπόρων της πόλης. Απέτρεπε 
την καταγγελία των συµβάσεων και τη διαµαρτυρία των συναλλαγµατικών και 
διευκόλυνε τη ρύθµιση των χρεών στη βάση «φιλικών διακανονισµών»175. Τους 
                                                                                                                                            
και ισορροπηµένο προβληµατισµό γύρω από τη σηµασία και τα όρια της νοµοθεσίας για την ανάλυση 
των εµπορικών αξιών, βλέπε Richard Tilly, “Moral standards and business behaviour in nineteenth-
century Germany and Britain”, στο Alan Mitchell & Jürgen Kocka (επιµ.), Bourgeois society in 
nineteenth-century Europe (Οξφόρδη, 1993), σσ. 184-185. 
171 ∆ες ενδεικτικά την αναγγελία επανασύστασης της Εταιρείας Όλυµπος όπου και αναφέρονται όλα τα 
ονόµατα και οι υπηκοότητες των συµµετεχόντων. Journal de Salonique 07.05.1906. Για τη 
δηµοσίευση των ισολογισµών ως πρακτικής που συνδέεται µε ένα νέο «πολιτισµό των αριθµών» και 
αποσκοπεί να υπογραµµίσει το µοντέρνο χαρακτήρα και την αξιοπιστία της διοίκησης της επιχείρησης, 
βλέπε Sakis Gekas, “Culture and entrepreneurship in the Ionian Islands under British rule, 1815-1864” 
(ανακοίνωση στο Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting of the Mediterranean 
Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, 
Μοντεκατίνι Τέρµε, 2005), σ. 19. 
172 Βλέπε παραπάνω σηµείωση 166. 
173 Σύµφωνα µε τον νέο εµπορικό κώδικα, η πληµµελής τήρηση των λογιστικών βιβλίων σήµαινε 
απώλεια της παροχής «πίστης» στο δικαστήριο και µπορούσε να οδηγήσει µέχρι και σε καταδίκη για 
δόλια χρεοκοπία. Νικολαΐδης, Οθωµανικοί Κώδικες, τόµος Γ΄, σσ. 2170, 2241-2242 και 2256. 
174 Sciaky, Farewell to Salonica, σσ. 61-62. Βλέπε επίσης την υπόθεση Albert Perez κατά Maison 
Hovaghimian που εκδικάστηκε στο Εµποροδικείο Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 1908. Παρά την 
απουσία γραπτού συµβολαίου, ο Περέζ ισχυριζόταν ότι ήταν συνέταιρος του Οίκου Χοβαγκιµιάν 
καθότι ο συνεταιρισµός µεταξύ των δύο είχε συναφθεί προφορικά επί τη βάσει της «καλής πίστης» 
(bonne foi). Journal de Salonique 13.01.1908. 
175 Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σ. 168. 
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συγκροτούσε δηλαδή συµβολικά στη βάση της φιλίας, ως µια ιδανική συλλογικότητα 
«φίλων» που βασίζονταν στην άµεση, ισότιµη και αδιαµεσολάβητη επικοινωνία176. 
Ταυτόχρονα, αναγόρευε τη συλλογικότητα αυτή και τις αξίες της στον κατεξοχήν 
παράγοντα της εύρυθµης λειτουργίας της τοπικής οικονοµίας. Στις αφηγήσεις των 
εµπόρων, η «αξιοθαύµαστη οργάνωση της πίστωσης» αποδιδόταν αποκλειστικά στην 
«εντελώς αποδεδειγµένη» εντιµότητά τους. Όµως την ίδια στιγµή που συνείχε τους 
εµπόρους της Θεσσαλονίκης ως µια διακριτή οντότητα, αυτό το εξιδανικευµένο 
«αφήγηµα της εντιµότητας», όπως θα µπορούσε να ονοµαστεί, υπογράµµιζε 
παράλληλα και την εβραϊκή ηγεµονία. Η πληρωµή των χρεών, η κατεξοχήν δηµόσια 
επιτέλεση της εντιµότητας, γινόταν πάντα την Παρασκευή όταν και από νωρίς όλοι 
φρόντιζαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Η τελευταία εργάσιµη ηµέρα της 
εβραϊκής εβδοµάδας ήταν και η cash day της αγοράς της Θεσσαλονίκης177. 

Ωστόσο, η σύνδεση του χρόνου της εξόφλησης των πιστώσεων µε τον εβραϊκό 
ιερό χρόνο είχε εντέλει διπλή λειτουργία. Ο εβραϊκός χρόνος µετέτρεψε την 
αποπληρωµή σε µια χρονικά προσδιορισµένη και τακτικά επαναλαµβανόµενη 
διαδικασία και της απέδωσε συνακόλουθα χαρακτηριστικά τελετουργίας. Με τον 
τρόπο αυτό όµως, συνέβαλε στο να καταστεί η «εντιµότητα» ορατή µέσα και έξω από 
την πόλη και να αναγορευτεί στο ιδιαίτερο, διακριτό γνώρισµα που χαρακτήριζε το 
σύνολο των εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Μετασχηµατιζόµενος σε χρόνο της αγοράς, 
ο εβραϊκός χρόνος κατέστησε τελικά την εντιµότητα, τους εµπόρους και την πόλη 
έννοιες ταυτόσηµες178. 

Η «ανεξαρτησία» υπήρξε ο τρίτος άξονας γύρω από τον οποίο παγιώθηκε ένας 
κοινός κώδικας αξιών µεταξύ των επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης. Όπως µαρτυρεί 
το παράδειγµα της σύστασης Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στη 
Θεσσαλονίκη το 1911, το ανώτερο εµπορικό στρώµα της πόλης διεκδίκησε µε 
επιµονή τη δυνατότητα να ελέγχει πλήρως τις επιχειρηµατικές του υποθέσεις. Παρά 
την υπόδειξη του αµερικανού προξένου, οι σηµαντικότεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς 
της πόλης αρνήθηκαν να εγγραφούν µέλη στο υπό ίδρυση Αµερικανικό Εµπορικό 
Επιµελητήριο της Κωνσταντινούπολης και επέµειναν αντίθετα στη σύσταση 
ξεχωριστού, «ανεξάρτητου» (independent) Αµερικανικού Επιµελητηρίου στη 
Θεσσαλονίκη179. Εξίσου επίµονη ήταν και η επιδίωξή τους να αποκαταστήσουν 
άµεση επαφή µε τις επιχειρήσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες, αρνούµενοι να δουλέψουν 
µέσω γενικών αντιπροσωπειών εγκατεστηµένων στην Ευρώπη ή ακόµη και στην 
Κωνσταντινούπολη180. Η διεκδίκηση πλήρους αυτονοµίας στην επιχειρηµατική και 
συλλογική τους δράση νοµιµοποιείτο µε αναφορές στην ιδιαίτερη ταυτότητα της 
πόλης. Στο λόγο των εµπόρων, «θεσσαλονικιότητα» και «ανεξαρτησία» ταυτίζονταν: 
η επιχειρηµατική τους αυτονοµία προσδιοριζόταν µέσα από την αποστασιοποίηση 
                                                 
176 Για το λόγο αυτό η προσφυγή σε θεσµούς διαιτησίας, όπως το Εµποροδικείο, αποφεύγονταν και οι 
πτωχεύσεις ρυθµίζονταν «φιλικά» (à l’amiable). Journal de Salonique 08.08.1907. 
177 Η ανασύσταση και ανάλυση του εµπορικού «αφηγήµατος της εντιµότητας» έγινε µε βάση τα 
κείµενα-µαρτυρίες των Abravanel, Mémoires posthumes et inachevées de Jacques Abravanel, Sciaky, 
Farewell to Salonica, και Ριζάλ, Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη. 
178 Καθόλο το µεσοπόλεµο οι έµποροι της Θεσσαλονίκης θεωρούσαν ότι αυτό που τους διέκρινε από 
τους εµπόρους άλλων πόλεων ήταν η εντιµότητά τους. Όπως υπογράµµισε ο Μίκο Άλβο (γιος του 
σηµαίνοντος εβραίου εµπόρου σιδηρικών του µεσοπολέµου Σιµών Άλβο), «η τιµή στο εµπόριο έπαιζε 
πολύ µεγάλο ρόλο. Και ήταν γνωστή η Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα ότι ήτανε η πιο καθαρή 
αγορά». Προφορική συνέντευξη Μίκο Άλβο (Θεσσαλονίκη, 09.10.2005). 
179 Βλέπε τις επανειληµµένες αναφορές του αµερικανού προξένου Horton στον αµερικανό γενικό 
πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη Ravndal και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ενδεικτικά: Horton 
προς Department of State (15.05.1911), MMA4/b/17. Horton προς Ravndal (16.05.1911), MMA4/b/25. 
Horton προς Ravndal (11.07.1911) MMA4/b/24. 
180 Horton προς Department of State (01.08.1911), MMA4/b/17. 
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από την Κωνσταντινούπολη και την ανάδειξη της υψηλής ηθικής που χαρακτήριζε 
την τοπική οικονοµία. Οι έµποροι επισήµαιναν ότι η γεωγραφική θέση της 
Θεσσαλονίκης την καθιστούσε εξίσου πρωτεύουσα µε την Κωνσταντινούπολη και ότι 
οι σηµαντικότεροι εµπορικοί της οίκοι αποτελούσαν αυτοτελείς επιχειρήσεις και όχι 
παραρτήµατα εκείνων της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, οι πτωχεύσεις ήταν σπάνιες 
και οι επιχειρήσεις της φηµίζονταν για τη φερεγγυότητά τους περισσότερο από 
εκείνες οποιασδήποτε άλλης πόλης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία181. Η 
Θεσσαλονίκη γινόταν εποµένως αντιληπτή ως µια ηθικά απρόσβλητη, οικονοµικά 
ανεξάρτητη και σε καµιά περίπτωση υποτελής στην πρωτεύουσα πόλη. Με τον τρόπο 
αυτό, η ανεξαρτησία των εµπόρων µετασχηµατίστηκε. Από στενά επιχειρηµατική 
αξία που στόχευε στην εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων οικονοµικών τους συµφερόντων, 
προσέλαβε τον ευρύτερο χαρακτήρα µιας έντονης αίσθησης τοπικής υπερηφάνειας 
που υπερέβαινε τις εθνοθρησκευτικές ταυτίσεις. Θεσσαλονικιότητα και ανεξαρτησία 
εφάπτονταν, αλληλοπροσδιορίζονταν και αλληλοτροφοδοτούνταν για να 
προσδώσουν τελικά µια διπλά συνεκτική ταυτότητα στην ανώτερη οµάδα των 
επιχειρηµατιών της πόλης: τους συγκροτούσαν τόσο ως εµπόρους όσο όµως και ως 
Θεσσαλονικείς182. 

 
Τα όρια της συνεργασίας 
Στις παραµονές της Επανάστασης των Νεότουρκων η εδραίωση των νέων 
οικονοµικών θεσµών, η συλλογική δράση και ένα κοινό σύστηµα αξιών είχαν 
συντελέσει στην παραγωγή δεσµών συνοχής µεταξύ του ανώτερου στρώµατος των 
επιχειρηµατιών της πόλης. Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του εµπόρου, 
συνέτειναν µέσα από λόγους και πρακτικές στη διαµόρφωση της συλλογικής 
κατηγορίας του «εµπορικού σώµατος» και στη σύνδεσή του µε τις ευρύτερες 
ταυτότητες της οθωµανικότητας και, κυρίως, της πόλης. Η διεθνοτική αυτή 
ταυτότητα οργάνωσε την κοινωνικότητα των εµπόρων της πόλης και τους προσέδωσε 
κύρος και δύναµη. Ωστόσο, δεν κατόρθωσε να διεισδύσει στο σκληρό πυρήνα της 
οικονοµικής δραστηριότητας και να µετασχηµατίσει το χαρακτήρα των 
επιχειρηµατικών συµπράξεων. Η συνύπαρξη των επιχειρηµατιών δεν µετατράπηκε σε 
επιχειρηµατική συνεργασία καθώς η πίστη εξακολούθησε σε µεγάλο βαθµό να 
προσδιορίζεται από την κοινή εθνοθρησκευτική καταγωγή. 

Οι επαγγελµατικές σχέσεις έτεµναν βέβαια κάθετα τις εθνοτικές διαιρέσεις. Η 
αγορά της πόλης ήταν ενιαία και δεν χαρακτηριζόταν από εθνοτική κατάτµηση. Παρά 
τις κατά εθνότητα εξειδικεύσεις, τα επαγγέλµατα δεν ήταν εθνοτικά προσδιορισµένα, 
ενώ αγοραπωλησίες διενεργούνταν µεταξύ όλων των εθνοτήτων. Ήταν µάλιστα 
ιδιαίτερα εκτεταµένες εντός του ανώτερου στρώµατος, όπως υποδεικνύει η κίνηση 
της αγοράς γης στην πιο ταξικά προσδιορισµένη περιοχή της πόλης, τη συνοικία των 
Εξοχών183. Ούτε και ήταν σπάνιες οι συνεργασίες µεταξύ εθνοτικά διαφορετικών 
επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία κατεργασίας ενός προϊόντος184. Παράλληλα, 
                                                 
181 Horton προς Department of State (15.05.1911), ΜΜΑ4/β/17. 
182 Παραµένει ερώτηµα ανοιχτό για περαιτέρω έρευνα το αν ο µετασχηµατισµός αυτός είναι µόνο 
απόρροια µιας λογοθετικής κατασκευής ή αν αντίθετα συνδέεται (και µε ποιους τρόπους) µε όψεις της 
ευρύτερης συγκυρίας όπως οι βαλκανικοί εθνικισµοί, οι νέοι οθωµανικοί θεσµοί, η ανάδυση ενός 
οθωµανικού πατριωτισµού κατά τη χαµιτική περίοδο και η ανάπτυξη της εµπορικής δραστηριότητας 
«ευρωπαϊκών» επιχειρήσεων στη Μακεδονία και στη Θράκη. 
183 Βλέπε τις πολυάριθµες αναφορές στο Κολώνας, Η εκτός των τειχών επέκταση της Θεσσαλονίκης. 
184 Ενδεικτική είναι η περίπτωση του δερµατέµπορα ∆ηµήτριου Σερέφα, ο οποίος συνεργαζόταν 
µεταξύ άλλων µε τα βυρσοδεψεία των Αµάρ και Μεβοράχ στη Θεσσαλονίκη. Χεκίµογλου, Ιστορία της 
επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 
402. 
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µεγάλες εβραϊκές επιχειρήσεις της πόλης, όπως η Εταιρεία των Αδελφών Αλλατίνι, 
ανέθεταν την αντιπροσώπευσή τους στο εσωτερικό της Μακεδονίας σε 
ελληνορθόδοξους εµπόρους185. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ραγδαία ανάπτυξη 
νέων καταναλωτικών πρακτικών και µηχανισµών διάθεσης των προϊόντων στη 
µακεδονική ενδοχώρα τροφοδότησε την καλλιέργεια των δεσµών µεταξύ των 
εµπόρων διαφορετικών εθνοτήτων. Οι Εβραίοι κυριαρχούσαν κατά κύριο λόγο στο 
εισαγωγικό εµπόριο, ενώ οι Ελληνορθόδοξοι στο εµπόριο µε (και στην) ενδοχώρα186. 
Ωστόσο, η συµπληρωµατικότητα των οικονοµικών λειτουργιών τους σε συνδυασµό 
µε την αυξανόµενη ανάγκη διακίνησης των προϊόντων µεταξύ της πόλης και της 
περιφέρειάς της ώθησε στη συνεργασία και καθόρισε τελικά το περιεχόµενο των 
ελληνοεβραϊκών εµπορικών σχέσεων187. 

Οι πολυεπίπεδες επαγγελµατικές σχέσεις δεν οδήγησαν όµως στον εθνοτικό 
αποχρωµατισµό της πίστης. Η ανάλυση των δικτύων της πίστωσης και ο 
προσδιορισµός της έκτασης της επιχειρηµατικής σύµπραξης –δηλαδή των δύο 
σηµαντικότερων δεικτών του βαθµού που η εµπιστοσύνη υπερέβαινε τα 
εθνοθρησκευτικά πλαίσια σε µια πολυεθνοτική οικονοµία– υποδεικνύουν ότι στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης πίστη και εθνότητα ταυτίζονταν σε µεγάλο βαθµό. Τα 
πιστωτικά δίκτυα ήταν κατά κύριο λόγο εθνοτικά προσδιορισµένα. Όπως µαρτυρεί 
σειρά πτωχεύσεων εβραίων εµπόρων, παρά τον όποιο δανεισµό από τα 
σηµαντικότερα ελληνορθόδοξα και ντονµέ τραπεζιτικά γραφεία, η συντριπτική 
πλειοψηφία των πιστωτών ήταν εβραίοι τραπεζίτες και έµποροι188. Παράλληλα, αν 
και οι ελληνικές τράπεζες δάνειζαν σε ένα σηµαντικό αριθµό εβραίων 
επιχειρηµατιών, οι εγγυητές των χρεωστούµενων ποσών ήταν σχεδόν πάντα 

                                                 
185 Στις αρχές του εικοστού αιώνα ο σιατιστινός Ζήσης Βέρρος προσελήφθη από την Εταιρεία 
Αλλατίνι ως εκπρόσωπός της στο Ούντοβο. Στο ίδιο, σ. 92. 
186 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 40-49. 
187 Για ένα ανάλογο φαινόµενο µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων εµπόρων στην Βηρυτό, βλέπε 
Fawaz, Merchants and migrants in nineteenth-century Beirut, σ. 97. 
188 Ο πτωχεύσας Σολοµών Φρανσές χρωστούσε σε έναν Ελληνορθόδοξο (τον γνωστό τραπεζίτη 
∆ηµοσθένη Αγγελάκη), έναν Μουσουλµάνο ή Ντονµέ και 13 Εβραίους. Ο Σεµτόβ Ισραέλ χρωστούσε 
σε 29 Εβραίους, δύο Ντονµέ (τους γνωστούς τραπεζίτες Καπαντζί), έναν Μουσουλµάνο/Ντονµέ και 
τρεις Ελληνορθόδοξους. Ο Ισαάκ ∆. Φλωρεντίν σε τέσσερις Μουσουλµάνους/Ντονµέ, έναν Αρµένιο, 
πέντε Ελληνορθόδοξους και 48 Εβραίους. ∆υστυχώς, η παντελής έλλειψη πληροφοριών για τα 
πιστωτικά δίκτυα των ελληνορθόδοξων ή των µουσουλµάνων εµπόρων δεν επιτρέπει να εκτιµηθεί αν η 
κοινή εθνοθρησκευτική καταγωγή που διακρίνει τους εβραίους πιστωτές και οφειλέτες αντανακλά µια 
γενικότερη κυριαρχία της αντίληψης της συνάφειας της πίστης µε την εθνότητα, η οποία και διαπερνά 
όλες τις εθνοθρησκευτικές οµάδες της πόλης και οργανώνει τις µεταξύ τους επαγγελµατικές σχέσεις, ή 
αν αντίθετα οφείλεται σε ειδικότερους λόγους που έχουν να κάνουν µε την πληθυσµιακή υπεροχή και 
την κυριαρχία των Εβραίων στην αγορά του χρήµατος. Ο µικρός αριθµός και η έλλειψη ρευστότητας 
που χαρακτήριζε τους ελληνορθόδοξους και µουσουλµάνους εµπόρους ενδεχοµένως θα ωθούσαν προς 
τη δηµιουργία πιο πολυεθνοτικών πιστωτικών δικτύων µε µεγαλύτερη συγκριτικά συµµετοχή εβραίων 
εµπόρων και θα αποσυνέδεαν σε ένα πρώτο επίπεδο την πίστη από την εθνότητα. Ακόµη και στην 
περίπτωση αυτή όµως, οι πιθανότατα επαχθέστεροι όροι δανεισµού θα συγκροτούσαν σχέσεις 
ιεραρχίας και όχι εµπιστοσύνης και θα συνέχιζαν να υπογραµµίζουν τη σηµασία της εθνότητας για την 
εκτίµηση της φερεγγυότητας του οφειλέτη. Πάντως σε µια περίπτωση που εντοπίστηκε, αυτή της 
οµόρρυθµης εµπορικής εταιρίας Σελίµ Μεχµέτ Αβδή (µε οµόρρυθµα µέλη τους Σελίµ Ισµαήλ Σιρί και 
Μεχµέτ Αβδή), ήταν µια επίσης µουσουλµανική/ντονµέ εταιρεία, η οµόρρυθµη εµπορική εταιρεία 
Αζίζ, Ετέµ & Φικρί, που της παρείχε έντοκα δάνεια σε διάφορες µορφές από την πρώτη µέρα της 
σύστασής της τον Αύγουστο του 1911. ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης προς Γενική 
∆ιεύθυνση, Αθήνα (23/6.07.1906). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 21, σσ. 216-217. 
∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση, Αθήνα (25/8.10.1906). ΙΑΜ, 
Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 21, σσ. 261-264. ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, 
Φάκελος 21, σσ. 315-317. Φάκελος «Εταιρεία Σελήµ και Αχµέτ Αβδή». ΙΑΜ, Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης, ∆ικαστήριο Πτωχεύσεων, ΑΕΕ: Β/∆ικ.1.2. 
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οµοεθνείς, όπως άλλωστε συνέβαινε και στην περίπτωση των Ελληνορθοδόξων189. 
Μόνο στην περίπτωση που ως εγγυητής εµφανιζόταν η σηµαντικότερη εταιρεία της 
πόλης, αυτή των Αδερφών Αλλατίνι, φαίνεται ότι η εµπιστοσύνη ίσως και να 
υπερέβαινε τα εθνοτικά όρια για να αντλήσει από το αδιαµφισβήτητο κύρος που 
απολάµβανε η ισχυρότερη επιχειρηµατική οικογένεια της πόλης190. 

Η έλευση των τραπεζών δεν φαίνεται να επηρέασε αυτή τη στενή σχέση µεταξύ 
πίστης και εθνότητας. Η λειτουργία τους δεν εκτόπισε τα πιστωτικά δίκτυα, αλλά 
συνυπήρχε µαζί τους. Οι τράπεζες επικεντρώθηκαν κυρίως σε µεσολαβητικές 
εργασίες, ενώ οι συναλλαγές εξακολούθησαν να εδράζονται στην εµπορική πίστη και 
όχι στον τραπεζικό δανεισµό191. Η συντριπτική πλειοψηφία των πιστωτών συνέχισαν 
να είναι έµποροι, δηλαδή µέλη ενός εθνοτικά προσδιορισµένου πιστωτικού δικτύου. 
Η αντοχή που επέδειξαν οι παραδοσιακοί µηχανισµοί πίστης διαιώνισε εποµένως τη 
σηµασία της εθνοτικής ταύτισης στην αγορά του χρήµατος. Είναι δε πιθανόν ότι κατά 
έναν φαινοµενικά παράδοξο τρόπο η διεθνοτική λειτουργία των τραπεζών ενίσχυσε 
τη σύνδεση της πίστης µε την εθνότητα καθώς η ανάγκη πρόσβασης στην τραπεζική 
πίστωση από τη µεριά του πελάτη και η ανάγκη εξασφάλισής της από τη µεριά της 
τράπεζας όχι µόνο δεν εξασθένησε αλλά εντέλει µετασχηµάτισε και αναβάθµισε την 
παραδοσιακή θέση του (οµοεθνούς µε τον πελάτη) εγγυητή. 

Το περιορισµένο εύρος των διεθνοτικών επιχειρηµατικών συµπράξεων 
τεκµηριώνει επίσης τη στενή σύνδεση της πίστης µε την εθνότητα. Η συνεργασία των 
επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης σε κοινά εγχειρήµατα ήταν βέβαια υπαρκτή και 
εντοπιζόταν σε µια πληθώρα πεδίων οικονοµικής δραστηριότητας, από τα πιο 
καθιερωµένα µέχρι και τα πιο καινοφανή. Ελληνορθόδοξοι και Εβραίοι συνέπρατταν 
στην αγορά οικοπέδων, σηµαίνοντες εβραίοι τραπεζίτες συνεργάζονταν µε 
µουσουλµάνους προύχοντες σε αρδευτικά έργα και φιλόδοξοι νεαροί ελληνορθόδοξοι 
επιχειρηµατίες συνεισέφεραν την τεχνογνωσία τους συνεργαζόµενοι µε κραταιούς 
ντονµέ εµπόρους για τη σύσταση βιοµηχανιών192. Με βάση τα υπάρχοντα εξαιρετικά 
ελλιπή στοιχεία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το υπόβαθρο αυτών των 

                                                 
189 Εγγυητής της πίστωσης που ενέκρινε η Τράπεζα της Ανατολής στον κτηµατία Αλµοσνίνο ήταν η 
Τράπεζα Λεβή Μοδιάνο. Αντίστοιχα και της εταιρείας Μενδέζ Πέρες & Υιοί. Το χρεωστούµενο ποσό 
του πτωχεύσαντος εµπορικού οίκου Αναστασιάδη ήταν εγγυηµένο από τους Ν. Κράλλη & Υιό. 
∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης προς Γενική ∆ιεύθυνση, Αθήνα (3/16.1.1908). ΙΑΜ, 
Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 3, σ. 6. Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση 
Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (2/15.12.1909). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 18, 
σ. 165. Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (10/23.1.1911). ΙΑΜ, 
Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 19, σ. 24. 
190 Αυτό µοιάζει να υποδεικνύει η περίπτωση του αρµενικού εµπορικού οίκου Ο. Μαρκαριάν, 
εγγυητής του οποίου για το χρεωστούµενο ποσό προς την Τράπεζα της Ανατολής είναι η εταιρεία των 
Αδελφών Αλλατίνι. Γενική ∆ιεύθυνση προς ∆ιεύθυνση Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης 
(7/20.12.1911). ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 20, σσ. 328-329. 
191 Χεκίµογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη, σσ. 70-72. 
192 Οι Γιακώβ, Σαµουέλ και Μορδοχάι Μαλλάχ ήταν µαζί µε την οικογένεια Καλλιδοπούλου 
συνιδιοκτήτες οικοπέδου στην περιοχή του λιµανιού. Το 1904 ο τραπεζίτης Γιακώβ Σαούλ Μοδιάνο 
και ο τοπικός προύχοντας Χιφζί Μπέη συνεργάστηκαν επιτυχώς επενδύοντας συνολικά 1.000 
οθωµανικές λίρες για την κατασκευή καναλιού που θα συνέδεε τον ποταµό Βαρδάρη µε ένα τσιφλίκι 
πλησίον του ποταµού. Το 1905 πάλι, ο Νικόλαος Καζάζης, γόνος σηµαίνουσας οικογένειας 
κατασκευαστών σαγιακιών και φεσιών στο Μοναστήρι, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη. Σε 
συνεργασία µε τον ντονµέ Μεχµέτ Καπαντζί, ο οποίος και αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, ιδρύει 
παραγωγική µονάδα που αποτελείτο από υφαντουργείο µάλλινων υφασµάτων, βαφείο και φεσοποιείο, 
µε την επωνυµία «Καπαντζί, Καζάση και Σία». Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη 
Θεσσαλονίκη. Τόµος δεύτερος: Η Οθωµανική περίοδος. Ηµίτοµος πρώτος, σ. 270. Akarli, Growth and 
retardation in the Ottoman economy, σ. 162. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη 
Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σσ. 142-143. 
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συνεργασιών και να καθοριστούν οι παράγοντες που τις κατέστησαν εφικτές. Οι 
γενικότερες ανάγκες εξεύρεσης κεφαλαίων, πρόσβασης σε τεχνογνωσία και κυρίως 
εκµετάλλευσης των νέων ευκαιριών που άνοιγε η οικονοµική ανάπτυξη της πόλης 
ενδεχοµένως να έπαιξαν κάποιο ρόλο. Άγνωστο ωστόσο παραµένει αν οι συνεργασίες 
αυτές αποτέλεσαν και παράγωγο των νέων µορφών τυπικής κοινωνικότητας που 
οικοδοµούσαν οι νέοι οικονοµικοί θεσµοί. Με βάση πάντως τα µέχρι τώρα ισχνά 
προσωπογραφικά δεδοµένα, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αποδειχθεί. Για κανένα από τα 
εγχειρήµατα αυτά δεν αποδεικνύεται ότι οι συµπράττοντες αποτελούσαν ταυτόχρονα 
και µέλη κάποιας άλλης συλλογικότητας επιχειρηµατιών. Σε κάθε περίπτωση όµως, 
οι συµπράξεις αυτές αποδεικνύουν ότι η κοινή εθνοθρησκευτική ταυτότητα δεν 
συνιστούσε το µοναδικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη. Αντίθετα, η εξασφάλιση της 
πρόσβασης στην οθωµανική διοίκηση, σε κεφάλαια ή σε τεχνογνωσία µπορούσαν να 
ωθήσουν σε σύµπραξη επιχειρηµατίες διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης. Αν και 
ισχυρή, η εθνότητα δεν αποτελούσε τον αποκλειστικό εγγυητή της πίστης. 

Ωστόσο, οι συνεργασίες αυτές παρέµειναν σε τελική ανάλυση εξαιρετικά 
σπάνιες. Ενδεχοµένως όµως η αιτία αυτής της απουσίας δεν θα πρέπει να αναζητηθεί 
µόνο στην αποτρεπτική λειτουργία της εθνοτικής διαφοράς. Το επιχειρηµατικό τοπίο 
της υστεροθωµανικής Θεσσαλονίκης χαρακτηριζόταν από µια γενικότερη έλλειψη 
επιχειρηµατικών συνεργασιών, ακόµη και µεταξύ οµοεθνών, καθώς και από τη 
σχεδόν καθολική κυριαρχία της οικογενειακής επιχείρησης193. Είναι εποµένως 
πιθανόν η απουσία των διεθνοτικών συµπράξεων να µην οφειλόταν µόνο στα όρια 
που έθετε η εθνοτική διαφοροποίηση, αλλά και στην επικράτηση ενός συγκεκριµένου 
επιχειρηµατικού µοντέλου, το οποίο και καθιστούσε τελικά ελάχιστα ελκυστικές 
άλλες, περισσότερο ανοιχτές και ευεπίφορες στη διαπολιτισµική ώσµωση, µορφές 
οργάνωσης της επιχείρησης. 

Ούτε όµως οι ανώνυµες εταιρείες που συστήθηκαν στην πόλη κατόρθωσαν 
τελικά να προωθήσουν τη διεθνοτική συνεργασία. Ως µορφή οργάνωσης της 
επιχείρησης, η ανώνυµη εταιρεία αποτελεί ταυτόχρονα και πολιτισµικό όχηµα 
οικοδόµησης της κοινωνικότητας, απόδοσης κύρους και εξουσίας στους 
συµµετέχοντες. Η διάθεση µετοχών κινητοποιεί ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα και 
καθιστά την εταιρεία σηµείο σύγκλισης διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων194. Σε 
πολυεθνοτικές αστικές κοινωνίες όπως αυτή της υστεροθωµανικής Θεσσαλονίκης, οι 
ανώνυµες εταιρείες θα µπορούσαν εποµένως να αποτελέσουν προνοµιακά πεδία 
διεθνοτικού συγχρωτισµού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Λόγω του µικρού τους 
αριθµού, η γενικότερη αποτελεσµατικότητά τους ως µηχανισµών προώθησης της 
διεθνοτικής συνύπαρξης ήταν περιορισµένη195. Παράλληλα, οι συσταθείσες εταιρείες 
παρέµειναν εθνοτικά µονήρεις. Σε επίπεδο εγγραφών, οι αποσπασµατικές διαθέσιµες 
                                                 
193 Αν και µια συστηµατική ποσοτική ανάλυση των µορφών που πήρε η επιχειρηµατική δράση στη 
Θεσσαλονίκη παραµένει ακόµη ζητούµενο, µια ενδεικτική καταγραφή µε βάση τον εµπορικό οδηγό 
του Ιγγλέση (1911), υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις που βασίζονταν στη συνεργασία δύο ή 
περισσοτέρων επιχειρηµατιών ήταν γενικά λίγες: µόλις 6 στους 25 εµπορικούς οίκους, 7 στους 50 
εµπόρους µανιφατούρας, 2 στους 5 εξαγωγείς, 4 στα 43 εργοστάσια, αλλά και 4 στους 6 εξαγωγείς 
εσωτερικού. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σσ. 39-40. 
194 Sakis Gekas, The commercial bourgeoisie of the Ionian Islands under British rule, 1830-1864. 
Class formation in a semi-colonial society (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of Essex, 
2004), σ. 115. 
195 Στη Θεσσαλονίκη είχαν την έδρα τους οκτώ ανώνυµες εταιρείες, από τις οποίες µόνο οι πέντε είχαν 
συσταθεί και µε τη συνδροµή τοπικών κεφαλαίων. Επρόκειτο για τις Τράπεζα Θεσσαλονίκης (Banque 
de Salonique), Société Anonyme de Mines de Kassandra, Commercial Company of Salonica, Société 
Anonyme Ottomane Industrielle et Commerciale de Salonique, και την Nouvelle Filature de Salonique. 
E. Pech, Manuel des Sociétés Anonymes fonctionnant en Turquie (Κωνσταντινούπολη, 1911), σσ. 137, 
160, 250, 277, 320. 
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πληροφορίες δεν αποδεικνύουν την τάση σχηµατισµού ενός πολυεθνοτικού σώµατος 
µετόχων196. Ενώ σε επίπεδο διοικητικών συµβουλίων, ακόµη και οι ελάχιστες 
εταιρείες που ιδρύθηκαν από γηγενείς επιχειρηµατίες (και όχι µε την αποκλειστική 
συνδροµή ξένων κεφαλαίων) διευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά από Εβραίους197. Η 
απουσία ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών από τέτοια εγχειρήµατα ενδεχοµένως να 
οφειλόταν και στη σηµαντική έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων που τους διέκρινε. 
Ωστόσο, η κύρια αιτία πρέπει να αναζητηθεί στους περιορισµούς που έθετε η 
εθνοτική διαφορά. Ακόµη και οι ισχυροί ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες της 
Νάουσας δεν αποπειράθηκαν να επεκτείνουν την επιχειρηµατική τους δράση 
επενδύοντας τα σηµαντικά διαθέσιµα κεφάλαιά τους στη σύσταση ανωνύµων 
εταιρειών σε συνεργασία µε εβραίους κεφαλαιούχους της Θεσσαλονίκης. 

Στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη η εθνοτική ταυτότητα προσδιόριζε 
εποµένως µε σαφή τρόπο τις µορφές της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών της 
πόλης. Οι νεωτερικοί οικονοµικοί θεσµοί και η συλλογική δράση προώθησαν τη 
συνάφεια, αλλά δεν κατόρθωσαν τελικά να αποσυνδέσουν την πίστη από την 
εθνότητα. Παρά τη σύνδεση µε την οθωµανικότητα και την ανάδυση µιας τοπικής 
ταυτότητας, στον κόσµο των εµπόρων η εννοιολόγηση της οµοιότητας εξακολούθησε 
να αντλεί κυρίως από τη δεξαµενή της εθνοθρησκευτικής κοινότητας. Ωστόσο, η 
εθνοτική ταυτότητα δεν αποτέλεσε τον µοναδικό ρυθµιστή των όρων και των ορίων 
της επιχειρηµατικής συνεργασίας. Άλλοι παράγοντες αποθάρρυναν επίσης τη 
διεθνοτική σύµπραξη, όπως το µοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης και, σε 
µικρότερο βαθµό, η χαµηλή ρευστότητα των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών. Οι 
παράγοντες αυτοί, οργανώνοντας κατά συγκεκριµένο τρόπο τις επαγγελµατικές 
σχέσεις, είχαν τελικά σηµαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που συντελείτο η 
διαπολιτισµική επαφή στον χώρο της αγοράς. Και παρότι δεν υπάκουαν σε εθνοτικές 
λογικές, συνέβαλαν ωστόσο καθοριστικά στην αναπαραγωγή της πολιτισµικής 
διαφοράς µεταξύ των εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Η εθνότητα παρέµεινε εποµένως 
το κυρίαρχο πολιτισµικό σχήµα οργάνωσης της επαγγελµατικής συνάφειας. Αλλά και 
η ίδια µε τη σειρά της διαµορφώθηκε µέσα από την αλληλόδραση µε καθιερωµένα 
επιχειρηµατικά πρότυπα και δεδοµένες οικονοµικές ανισότητες. Υπήρξε δηλαδή τόσο 
παραγωγός όσο όµως και παράγωγο των πολλαπλών πολιτισµικών και οικονοµικών 
δοµών που διείπαν τις κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στους επιχειρηµατίες της 
Θεσσαλονίκης. 

 
Εθνικοί ανταγωνισµοί και εθνοτικές συγκρούσεις στο χώρο της αγοράς 
Χώρος οικοδόµησης µιας εύθραυστης αλλά υπαρκτής διεθνοτικής ταυτότητας µεταξύ 
των επιχειρηµατιών της πόλης, η αγορά της Θεσσαλονίκης υπήρξε ταυτόχρονα πεδίο 
εθνικών ανταγωνισµών και εθνοτικών συγκρούσεων. Η δυτική οικονοµική διείσδυση, 
η άνοδος των αντίπαλων βαλκανικών εθνικισµών, αλλά και οι νέες µορφές θεσµικής 
οργάνωσης των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων τη συνέδεσαν µε ευρύτερα 
                                                 
196 Το 1906, από τους 89 εγγεγραµµένους µετόχους της Τράπεζας της Ανατολής µε έδρα διαµονής τη 
Θεσσαλονίκη, λιγότεροι από τους 20 ήταν Εβραίοι, µόνο ένας Μουσουλµάνος, και κανένας 
ευρωπαϊκής καταγωγής (µε βάση τα ονόµατα). Όλοι οι υπόλοιποι ήταν Ελληνορθόδοξοι. «Κατάλογος 
εγγραφών εις µετοχάς της Τραπέζης της Ανατολής νέας εκδόσεως των 140 φράγκων». ΙΑΜ, Αρχείο 
Τράπεζας της Ανατολής. Φάκελος 21, σσ. 129-133. 
197 Με την εξαίρεση του Αλ. Σπανδωνή, που συµµετείχε ως ιδρυτικό µέλος στο διοικητικό συµβούλιο 
της Société Anonyme de Mines de Kassandra, και του Περικλή Χατζηλαζάρου, που θήτευσε για ένα 
διάστηµα στο διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας Θεσσαλονίκης, τα µέλη των διοικητικών 
συµβουλίων των πέντε προαναφερθεισών εταιρειών ήταν (κυρίως Ιταλοί) Εβραίοι. Pech, Manuel des 
Sociétés Anonymes, σσ. 137, 160, 250, 277, 320. Για τους Χατζηλαζάρου και Σπανδωνή, βλέπε 
Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 206, 210. 
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προτάγµατα και µετέτρεψαν τον έλεγχό της σε διακύβευµα. Οι διεργασίες αυτές 
κατέστησαν την αγορά πεδίο συγκρότησης των εθνικών ταυτοτήτων. Προσέδωσαν 
εθνικά χαρακτηριστικά στον οικονοµικό ανταγωνισµό και ενίοτε οδήγησαν σε 
ανοιχτές συγκρούσεις. Ωστόσο, δεν υπερκαθόρισαν το πλαίσιο λειτουργίας της. 
Αφενός, γιατί η εθνική αντιπαλότητα και ο οικονοµικός ανταγωνισµός 
αναπτύσσονταν µέσα από µια σχέση όχι γραµµική αλλά διαλεκτική: διαπλέκονταν, 
αλληλοτροφοδοτούνταν και εν τέλει αλληλοπροσδιορίζονταν. Και αφετέρου επειδή 
οι υπάρχουσες επαγγελµατικές σχέσεις και οι καθιερωµένες οικονοµικές ισορροπίες 
περιόριζαν την οξύτητα της αντιπαράθεσης. Η αγορά της πόλης µπορεί να µην 
στεκόταν πάνω από τις εθνικές συγκρούσεις, ωστόσο δεν έπαυε να τις 
συνδιαµορφώνει θέτοντας τους δικούς της όρους και κυρίως τα δικά της όρια. 

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα οι εθνικές επιδιώξεις των όµορων δυτικών 
και βαλκανικών κρατών είχαν σοβαρό αντίκτυπο στη διαµόρφωση των σχέσεων 
µεταξύ των εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Οι θεσµικές παρεµβάσεις τους 
προσδιόρισαν τις εθνοτικές αντιπαλότητες στην αγορά της πόλης. Ωστόσο, ο τρόπος 
που αυτό συνέβη δεν ήταν σε καµιά περίπτωση ευθύγραµµος. Η αντιπαράθεση δεν 
αφορούσε δηλαδή µόνο τις οµόλογες εθνότητες. Αντίθετα, ενέπλεξε ενεργά τους 
κραταιούς εβραίους εµπόρους θέτοντας σε δοκιµασία τις σχέσεις τους µε τους 
Ελληνορθόδοξους. 

Για τις ευρωπαϊκές δυνάµεις της Ιταλίας και της Αυστροουγγαρίας η 
οικονοµική διείσδυση στο χώρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσε 
οργανικό κοµµάτι της επέκτασής τους προς την Ανατολική Μεσόγειο. Ελλείψει 
ισχυρών εµπορικών παροικιών οµοεθνών, η εδραίωση της θέσης τους στο εξωτερικό 
εµπόριο της πόλης εξαρτιόταν άµεσα από τον προσεταιρισµό των σηµαντικότερων 
γηγενών επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης, των Εβραίων. Αντίστοιχα, για τα µικρά 
αλλά φιλόδοξα βαλκανικά κράτη της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, η 
ενδυνάµωση της οικονοµικής τους παρουσίας ήταν προαπαιτούµενο για την 
υλοποίηση των αλυτρωτικών τους επιδιώξεων. Σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής 
ανάπτυξης και µε δεδοµένο τον εµπορικό χαρακτήρα της οικονοµίας της πόλης, ο 
συντονισµός και η στήριξη της επιχειρηµατικής δράσης των «οµογενών» εµπόρων 
αποκτούσε για το λόγο αυτό κοµβική σηµασία. 

Η πρόσδεση των εµπόρων στα αντίπαλα εθνικά προγράµµατα επιχειρήθηκε 
κυρίως µέσα από τη θεσµική οργάνωσή τους. ∆ίπλα στα σχολεία και τις εκκλησίες, η 
σύσταση επιµελητηρίων και εµπορικών συλλόγων θεωρήθηκε εξίσου απαραίτητη για 
την προώθηση των εθνικών επιδιώξεων. Οι ενέργειες αυτές υπήρξαν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου ανεπιτυχείς καθώς µε την ύστερη εξαίρεση των Ιταλών, τόσο οι Ρουµάνοι 
όσο και οι Αυστριακοί και οι Έλληνες δεν κατάφεραν τελικά να συστήσουν εθνικά 
επιµελητήρια και συλλόγους198. Πετυχηµένες ή αποτυχηµένες, οι απόπειρες αυτές 
είχαν ωστόσο σοβαρές συνέπειες στη διαµόρφωση της εθνικής και εθνοτικής 
ταυτότητας των εµπόρων της πόλης. 

Κατά πρώτο λόγο, κατέστησαν την εµπορική δράση εθνική µέσα από την 
πολιτικοποίηση των επιχειρηµατικών επιλογών. ∆υναµικές οµάδες εµπόρων, όπως οι 
Βλάχοι και οι ιταλοί Εβραίοι, είδαν βέβαια αρχικά την πολιτισµικά οριακή τους 
ταυτότητα να µετασχηµατίζεται σε επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα και την οικονοµική 

                                                 
198 Για την ύπαρξη Ιταλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Φάρος της 
Θεσσαλονίκης 02.02.1908. Για την απόπειρα ίδρυσης ρουµανικού εµπορικού συλλόγου, βλέπε 
Κουκούδης, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι, σσ. 97-99. Για την απόπειρα ίδρυσης αυστριακού 
επιµελητηρίου, βλέπε Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού επιµελητήριου». Για 
τις αντίστοιχες ελληνικές, βλέπε Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές 
του 20ου αιώνα», σσ. 150-151. 

 148



τους θέση να αναβαθµίζεται λόγω των εθνικών ανταγωνισµών. Το Ιταλικό Εµπορικό 
Επιµελητήριο διοικούνταν κυρίως από ιταλούς Εβραίους199, ενώ το 1900 οι Ρουµάνοι 
είχαν µια σχετική ανταπόκριση όταν επιχείρησαν να ιδρύσουν εµπορικό σύλλογο, 
κύρια λειτουργία του οποίου θα ήταν η προσφορά πιστώσεων και εµπορικών 
διευκολύνσεων στους σηµαντικούς βλάχους εµπόρους της πόλης200. Ωστόσο, στην 
πορεία ο εθνικός ανταγωνισµός κατέστησε εθνικά µονήρεις τις υπάρχουσες 
πληθυντικές πολιτισµικές ταυτότητες καθώς οι οµάδες αυτές είτε αναγκάστηκαν 
τελικά να επιλέξουν ανάµεσα σε αντίπαλα εθνικά προγράµµατα είτε ταυτίστηκαν µε 
αυτά στα µάτια τρίτων. Η ρουµανική απόπειρα προσεταιρισµού των βλάχων εµπόρων 
θορύβησε την ελληνορθόδοξη κοινότητα και τις ελληνικές προξενικές αρχές. Παρά 
την αρχική απελπισία για τη βέβαιη απώλεια της κυριότερης ελληνορθόδοξης 
εµπορικής οµάδας στην πόλη και τη συνακόλουθη οριστική οικονοµική υποβάθµιση 
της ελληνορθόδοξης κοινότητας, η κινητοποίηση της κοινότητας και του προξενείου 
και κυρίως η εγκατάσταση ελληνικών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη αποσόβησε τελικά 
τον κίνδυνο και, σε συνδυασµό µε την ήδη συντελεσµένη ενσωµάτωση των βλάχων 
στην ελληνορθόδοξη κοινότητα, µετέτρεψε τους τελευταίους οριστικά σε 
«Ελληνόβλαχους», σε µια δηλαδή ακόµη εκδοχή του ελληνισµού201. Στην περίπτωση 
των Ιταλοεβραίων, η παρουσία τους στο Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο µπορεί να 
µην ώθησε τους ίδιους στην υιοθέτηση µίας και αποκλειστικής εθνικής ταυτότητας, 
οδήγησε ωστόσο τρίτους να ερµηνεύσουν την εκεί παρουσία τους ως ταύτιση µε τα 
συµφέροντα µιας ξένης χώρας. Όπως και η συµµετοχή τους στην οργάνωση της 
αστικής κοινωνικότητας της ιταλικής παροικίας που αναλύθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, αλλά µε πολύ εµφανέστερο πλέον τρόπο, η συµµετοχή τους 
πολιτικοποίησε ακόµη περισσότερο την ιταλοεβραϊκότητα και τη µετασχηµάτισε σε 
ανεπιθύµητη και επικίνδυνη ξενικότητα. Αυτό συνέβη κυρίως µετά το 1908, όταν η 
παρουσία της Ιταλίας έγινε µε πολλούς τρόπους πιο αισθητή και πιο απειλητική και 
παράλληλα η ασθενής και ευρεία οθωµανικότητα παραχώρησε τη θέση της αρχικά σε 
µια αναδυόµενη τουρκικότητα και στη συνέχεια σε µια επιθετική ελληνικότητα202. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι εθνικοί ανταγωνισµοί οδήγησαν σε όξυνση των 
διεθνοτικών σχέσεων. Η σύσταση εθνικών επιµελητηρίων δεν άφησε αδιάφορες τις 
κυριότερες εθνοθρησκευτικές οµάδες της πόλης. Αντίθετα, τις ενέπλεξε ενεργά γιατί 
απειλούσε να διαταράξει τις τοπικές οικονοµικές ισορροπίες και να µεταβάλει τις 
υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας –κυρίως µεταξύ των Ελληνορθόδοξων και των 
Εβραίων. Για το λόγο αυτό, στα τέλη της δεκαετίας του 1880, η απόπειρα των 
Αυστριακών να ιδρύσουν επιµελητήριο δεν προκάλεσε µόνο ζωηρές ανησυχίες 
µεταξύ των ελληνορθόδοξων εµπόρων για το δυσοίωνο µέλλον της θέσης τους στην 
αγορά της πόλης. Η µε κάθε µέσο εναντίωση της ελληνορθόδοξης κοινότητας και του 
ελληνικού προξενείου στο αυστριακό σχέδιο την έφερε ταυτόχρονα και σε 
αντιπαράθεση µε τους ισχυρούς εβραίους και ντονµέ εµπόρους υποστηρικτές του203. 
Λίγο αργότερα, το 1891, ανάλογες ενέργειες του ελληνικού κράτους για την ίδρυση 
                                                 
199 Το 1908 πρόεδρός του ήταν ο ιππότης Φερνάντεζ. Φάρος της Θεσσαλονίκης 02.02.1908. Είναι 
χαρακτηριστικό της διάρκειας και του βάθους των δεσµών ότι ακόµη και κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο, το διοικητικό συµβούλιο του Ιταλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης περιλάµβανε 
απαραίτητα ως µέλος του έναν Εβραίο. Μίκο Άλβο, προφορική συνέντευξη (Θεσσαλονίκη, 
02.04.2006). Σήµερα (Σεπτέµβριος 2011) στο δ.σ. του Ιταλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να περιλαµβάνεται και ένας Εβραίος 
(http://www.italchamber.gr/dioikisi.htm). 
200 Κουκούδης, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι, σσ. 98-99. 
201 Στο ίδιο, σσ. 97-103. 
202 Βλέπε εδώ, κεφάλαια 3 και 4. 
203 Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού επιµελητήριου», σσ. 313-316. 

 149



ελληνικού εµπορικού επιµελητηρίου στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν αυτή τη φορά 
την αντίδραση όχι µόνο των οθωµανικών αρχών, αλλά και των υποστηριζόµενων από 
τους Αυστριακούς εβραίων εµπόρων204. Τα επεισόδια αυτά υποδεικνύουν τη σύνθετη 
και έντονα διαλεκτική σχέση που συνέδεε το διεθνές µε το τοπικό πλαίσιο για τον 
καθορισµό των όρων των εθνοτικών διενέξεων στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη. 
Λόγω της ισχυρής παρουσίας των Εβραίων, οι ενδογενείς εθνοτικές αντιπαλότητες 
δεν αποτέλεσαν ευθεία προβολή των εξωγενών εθνικών ανταγωνισµών, αλλά 
αντίθετα προϊόν ενός ριζικού µετασχηµατισµού των τελευταίων205. 

Αν στην περίπτωση των ελληνορθόδοξων και των εβραίων εµπόρων οι εθνικοί 
ανταγωνισµοί συνετέλεσαν στην όξυνση των µεταξύ τους σχέσεων, σε εκείνη µεταξύ 
των Ελληνορθόδοξων και των Βουλγάρων οδήγησαν σε ανοικτή αντιπαράθεση. 
Χάρη στη δράση του Μακεδονικού Κοµιτάτου, η αγορά της Θεσσαλονίκης 

                                                 
204 Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα», σσ. 150-151. 
205 Ωστόσο, η σηµασία των επεισοδίων αυτών για τη διαµόρφωση των ελληνοεβραϊκών σχέσεων ίσως 
και να µην εξαντλείται µόνο στο ότι έφεραν αντιµέτωπους τους ελληνορθόδοξους και τους εβραίους 
εµπόρους της πόλης. Πιθανόν να έγκειται κυρίως στο ότι προσέδωσαν στην αντιπαράθεση αυτή 
νεωτερικά χαρακτηριστικά καθώς εισήγαγαν µια ισχυρή στερεοτυπική εικόνα για την έλλειψη εθνικής 
αφοσίωσης των εβραίων πολιτών και υπηκόων. Το γεγονός ότι στο ζήτηµα των επιµελητηρίων η 
αντιστοίχιση µεταξύ εθνικών κρατών και οµοειδών εθνοτικών οµάδων δεν ήταν απόλυτη, ότι δηλαδή η 
αντιπαράθεση των ελληνικών και αυστριακών εθνικιστικών προγραµµάτων διεξήχθη ως ελληνο-
εβραϊκή διαµάχη, ίσως να προσέδωσε για πρώτη φορά τοπικό περιεχόµενο σε πανευρωπαϊκά 
διαδεδοµένες αντιλήψεις της εποχής για την προβληµατική αφοσίωση των Εβραίων στα αντίστοιχα 
κράτη τους. Σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, τα συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα των εβραίων 
επιχειρηµατιών τους οδήγησαν σε αντιπαράθεση µε τους Ελληνορθόδοξους και σε σύγκλιση µε τους 
Αυστριακούς. Όµως για τις ελληνικές αρχές, και ίσως και για τους Ελληνορθόδοξους της 
Θεσσαλονίκης, η κίνηση αυτή πιθανόν να ερµηνεύθηκε ως ταύτιση των Εβραίων µε µια τρίτη, ξένη 
δύναµη που λειτουργούσε ανταγωνιστικά ακόµη και απέναντι στην ίδια τους τη χώρα, την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. Η σύµπλευση µε την Αυστρία ίσως και να καταδείκνυε εποµένως όχι µόνο την 
ανθελληνική στάση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως την εγγενή αντιπατριωτική και 
αντεθνική συµπεριφορά που τους αποδιδόταν ως φυλής. Μια συστηµατική διερεύνηση των ελληνικών 
προξενικών εκθέσεων, αλλά και της στάσης του ελληνορθόδοξου τύπου της πόλης απέναντι στην 
περίπου σύγχρονη και οµόλογη µε τα παραπάνω γεγονότα υπόθεση Ντρέυφους, θα επέτρεπε την 
πληρέστερη τεκµηρίωση της παραπάνω υπόθεσης εργασίας. Επιπρόσθετα, θα υποδείκνυε αν στο 
γύρισµα του αιώνα η συγκρότηση της ταυτότητας του ελληνορθόδοξου πληθυσµού της Θεσσαλονίκης 
άντλησε όχι µόνο από τη διάδραση µε την τοπική σεφαραδίτικη ετερότητα και µια ιστορική 
θρησκευτική εβραιοφοβία, όσο και από ένα απόθεµα πρόσφατα εισαχθέντων νεωτερικών 
αντισηµιτικών στερεοτύπων. Πάντως, αν τελικά η ελληνοεβραϊκή αντιπαράθεση γύρω από τη σύσταση 
επιµελητηρίων νοηµατοδοτήθηκε όντως µέσα από τέτοια ιδεολογικά σχήµατα, τότε µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι ο ελληνικός εθνικισµός οδηγήθηκε από αρκετά νωρίς στη θεώρηση των Εβραίων ως 
καταστατικά «ξένων». Προσδίδοντας στον ελληνοεβραϊκό τοπικό οικονοµικό ανταγωνισµό 
χαρακτηριστικά αγεφύρωτου χάσµατος, έθεσε ήδη από τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα τα θεµέλια 
για την υστερότερη αναπαράσταση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης ως εσαεί απάτριδων και 
ξενόφερτων υπονοµευτών του ελληνικού έθνους. Βλέπε Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’». Η 
ανασηµασιοδότηση της εβραιοφοβίας, που επιχειρείται να ανιχνευθεί µε την παραπάνω υπόθεση 
εργασίας, εγγράφεται στο πλαίσιο µιας µετάβασης από έναν θρησκευτικού τύπου αντισηµιτισµό (όπου 
οι Εβραίοι καταδικάζονται ως θεοκτόνοι) σε έναν νεωτερικού τύπου, εκκοσµικευµένο αντισηµιτισµό 
(όπου οι Εβραίοι στιγµατίζονται ως ξένο έθνος ή φυλή). Η µετάβαση αυτή έχει αποτελέσει µια 
σταθερά της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας κυρίως µετά την εµφάνιση της σχετικής µελέτης της Χάννα 
Άρεντ. Βλέπε Hanna Arendt, Antisemitism (Νέα Υόρκη, 1951), και πιο πρόσφατα G. I. Langmuir, 
Toward a Definition of Antisemitism (Μπέρκλευ, 1990). Ωστόσο, εκκινώντας από τη δεκαετία του 
1980, η σαφήνεια της διάκρισης µεταξύ ενός «θρησκευτικού» και ενός «εκκοσµικευµένου» 
αντισηµιτισµού έχει αποτελέσει αντικείµενο ιστοριογραφικού προβληµατισµού. Για µια µελέτη που 
προβληµατικοποιεί τη διάκριση, βλέπε J. Connelly, “Catholic Racism and Its Opponents”, Journal of 
Modern History 79 (2007), σσ. 813-847. Για µια ευσύνοπτη επισκόπηση της σχετικής συζήτησης, 
βλέπε J. H. Harris, “Introduction to the Themes: Symposium: Christian Religion and Anti-Semitism in 
Modern German History”, Central European History 27/3 (1994), σσ. 261-266. 
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µεταβλήθηκε σε ένα από τα πολλά θέατρα του Μακεδονικού Αγώνα, έστω και αν 
τελικά υπήρξε ένα από τα λιγότερο αιµατηρά. Υπό την καθοδήγηση του νεαρού 
έλληνα αξιωµατικού Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, το Κοµιτάτο προσεταιρίστηκε 
αρκετούς από τους επιφανέστερους ελληνορθόδοξους επιχειρηµατίες και οργάνωσε 
έναν επιτυχηµένο «οἰκονοµικό κατά τῶν Βουλγάρων πόλεµο»206. Αναγκάζοντας τους 
ελληνορθόδοξους καταστηµατάρχες να αναρτούν εµφανείς ελληνόγλωσσες 
επιγραφές, τόνισε την ελληνική παρουσία στην αγορά της πόλης τόσο «ὥστε ἡ 
Θεσσαλονίκη [νά] φαίνονταν καί στούς ξένους, ἀλλά καί σέ µας τούς ἴδιους 
ἑλληνικώτερη ἀπό πρίν»207. Παράλληλα, επιχείρησε (και ως ένα βαθµό φαίνεται ότι 
κατάφερε) να κλονίσει την οικονοµική θέση των Βουλγάρων εφαρµόζοντας ένα 
συστηµατικό οικονοµικό µποϋκοτάζ που αφορούσε κάθε είδους δοσοληψία –είτε 
επρόκειτο για την αγορά προϊόντων από «σχισµατικά καταστήµατα» είτε για την 
πρόσληψη «ἐξαρχικῶν» επαγγελµατιών208. 

Η παρεµβατική πολιτική των ευρωπαϊκών και βαλκανικών κρατών αποτέλεσε 
εποµένως έναν σύνθετο και πολλαπλά κρίσιµο παράγοντα για την αποκρυστάλλωση 
των εθνοτικών αντιπαλοτήτων στην αγορά της πόλης. Ωστόσο, η εθνοτική διαπάλη 
δεν υπήρξε µόνο το αποτέλεσµα της δράσης εξωγενών παραγόντων. Ο ρόλος 
ενδογενών διεργασιών, όπως οι εθνοτικά οµοιογενείς επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες 
και η σύσταση εθνοτικά προσδιορισµένων εµπορικών λεσχών, υπήρξε επίσης 
σηµαντικός για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα που πήρε η αντιπαλότητα µεταξύ των 
ελληνορθόδοξων και των εβραίων εµπόρων κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού 
αιώνα. 

Η αντιπαλότητα αυτή φαίνεται να είχε οικονοµικές αναφορές. Πιο 
συγκεκριµένα, εκκινούσε από την επιδίωξη των ελληνορθόδοξων επαγγελµατιών και 
εµπόρων αφενός να διατηρήσουν τα κεκτηµένα και αφετέρου να βελτιώσουν τη θέση 
τους στην αγορά της πόλης συγκροτώντας εναλλακτικά δίκτυα µε χαµηλότερο 
κόστος. Ωστόσο, λόγω της υποδεέστερης θέσης τους, η επιτυχής πραγµάτωση των 
σχεδίων τους προϋπέθετε την αποδέσµευσή τους από τους ασύµφορους όρους που 
υπαγόρευε η κυρίαρχη οικονοµικά οµάδα, οι εβραίοι έµποροι και µεσίτες. Η ηγεµονία 
των Εβραίων και η περιθωριακή θέση των Ελληνορθοδόξων στην τοπική οικονοµία 
σήµαινε εποµένως ότι ο οικονοµικός ανταγωνισµός ωθούσε προς την εθνοτική 
αντιπαλότητα. Στη Θεσσαλονίκη οι προσπάθειες αναπροσαρµογής της οικονοµικής 
ηγεµονίας άντλησαν και διαπλέχθηκαν µε την εθνότητα και τον εθνικισµό. 

Η ελληνοεβραϊκή αντιπαλότητα εκφράστηκε αρχικά στις αρχές της δεκαετίας 
του 1890, µε την άρνηση των ελληνορθόδοξων τεχνιτών, κυρίως χρυσοχόων και 
σιδηρουργών, να προσλάβουν εβραίους µαθητευόµενους απόφοιτους της νέας 
τεχνικής σχολής της Αλιάνς. Η απόφαση αυτή είχε καθαρά οικονοµικά κίνητρα. 
Αποτελούσε αντίδραση στην πρόθεση της τοπικής επιτροπής της Αλιάνς να 
αναβαθµίσει τη θέση των κατώτερων εβραϊκών στρωµάτων µέσα από τη συγκρότηση 
µιας εβραϊκής τάξης τεχνιτών. Η επιλογή της επιτροπής συνεπαγόταν όµως την 
πλήρη ανατροπή του καθιερωµένου εθνοτικού καταµερισµού της εργασίας και 
απειλούσε το µακρόχρονο µονοπώλιο των Ελληνορθοδόξων στα επαγγέλµατα αυτά –

                                                 
206 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 47. Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, σ. 56. 
207 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 43. 
208 Το κατόρθωσε ενισχύοντας οικονοµικά την ίδρυση «ἑλληνικῶν» καταστηµάτων σε όποιες περιοχές 
της πόλης δεν υπήρχαν παρά µόνο «σχισµατικά» και αναλαµβάνοντας τη µεταγωγή στη Θεσσαλονίκη 
ενός ικανοποιητικού αριθµού ηπειρωτών κτιστών και τη συγκράτηση των αµοιβών τους σε 
ανταγωνιστικά επίπεδα ώστε να περιθωριοποιηθούν οι «ἐξαρχικοί» επαγγελµατίες που κυριαρχούσαν 
στις οικοδοµικές εργασίες. Στο ίδιο, σ. 47. 
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και µάλιστα σε µια περίοδο που η θέση τους καθίστατο ιδιαίτερα επισφαλής λόγω του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισµού. Η άρνησή τους να δεχτούν εβραίους µαθητευόµενους 
αποτελούσε το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την υπεράσπιση της θέσης τους και 
προκάλεσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα σοβαρά και δισεπίλυτα προβλήµατα στο 
πρόγραµµα της Αλιάνς209. 

Εποµένως, µέχρι και το γύρισµα του αιώνα, η έντονη δραστηριοποίηση των 
Εβραίων σε νέα επιχειρηµατικά πεδία διασάλευε τις ισορροπίες της αγοράς και 
αποτελούσε τον κύριο λόγο της εθνοτικής αντιπαλότητας. Προκαλούσε την ανησυχία 
σε συγκεκριµένες ελληνορθόδοξες επαγγελµατικές οµάδες και ταυτόχρονα 
τροφοδοτούσε στον ελληνόγλωσσο τύπο έναν συνολικότερο προβληµατισµό για τις 
τύχες του ελληνορθόδοξου εµπορίου. «Τό ἰουδαϊκόν στοιχεῖον καί ἐν Σέρραις 
ἤρξατο ἐν πολλοίς ἐµπορεύµασι πρωτεῦον… συνεννοούµενον πάντοτε µετά τῶν ἐν 
Θεσσαλονίκῃ κεφαλαιούχων καί τῶν ἰουδαϊκῶν καταστηµάτων. Ἐφιστῶµεν ἐπί τοῦ 
ἀντικειµένου τούτου τήν προσοχήν τῶν ἡµετέρων», σχολίαζε το 1886 ο Φάρος της 
Μακεδονίας αναγορεύοντας τους εβραίους εµπόρους σε πηγή «εθνικού» κινδύνου210. 
Ωστόσο, από τις αρχές του εικοστού αιώνα το κύριο αίτιο της αντιπαλότητας 
αναστράφηκε. Τώρα, ήταν η προσπάθεια ελληνορθόδοξων επαγγελµατιών και 
εµπόρων να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες επιχειρηµατικής δράσης που 
διατάρασσε τις οικονοµικές ισορροπίες και αµφισβητούσε την εγκαθιδρυµένη 
ηγεµονία των εβραίων εµπόρων. 

Οι απόπειρες αυτές εκτυλίχθηκαν σε µια σειρά από πεδία, ήταν διαφορετικής 
έντασης και σηµασίας και δεν απέδωσαν αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις όµως εκκινούσαν από την πρόθεση των Ελληνορθοδόξων να 
απεξαρτηθούν από την οικονοµική κηδεµονία των (εβραίων) µεσαζόντων. Από το 
1900 οι ελληνορθόδοξοι έµποροι της ενδοχώρας επιχείρησαν συστηµατικά να 
παρακάµψουν τους (εβραίους) µεσίτες της Θεσσαλονίκης εγκαθιστώντας δικούς 
τους. Αντίστοιχα, στις αρχές του 1908, η απογοήτευση των ελληνορθοδόξων 
παραγωγών φρούτων και λαχανικών από τους όρους που επιδίωκαν να τους 
επιβάλουν οι εβραίοι µεσίτες τους ώθησε να αντικαταστήσουν τους τελευταίους µε 
οµοεθνείς. Και στις δύο περιπτώσεις, η αντίδραση των εβραίων µεσιτών υπήρξε 
άµεση: ζήτησαν (και πέτυχαν) ώστε οι οµόθρησκοί τους έµποροι είτε να µην 
παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις στους ελληνορθοδόξους µεσίτες είτε να µη 
συνεργάζονται µαζί τους211. Τα δύο αυτά επεισόδια δεν εξέφραζαν πρωτογενώς 
εθνοτικές αντιπαραθέσεις212. Αντίθετα, επρόκειτο κατά βάση για απόπειρες 
συγκρότησης εναλλακτικών δικτύων χαµηλότερου κόστους. Ωστόσο, η εθνοτική 
κατανοµή της εργασίας προσέδωσε σε αυτά χαρακτηριστικά ελληνοεβραϊκής 
σύγκρουσης και ως τέτοια αναγνώστηκαν τελικά και από τους σύγχρονούς τους: στα 
µέσα του 1908, η Journal de Salonique, παρόλο που υποβάθµιζε τη σηµασία άλλων 
αντιεβραϊκών επεισοδίων, έσπευδε να υπογραµµίσει την ανησυχητική ύπαρξη ενός 
“esprit exclusiviste qui s’est manifesté chez divers groupements confessionnels qui 
voulaient s’isoler commercialement parlant”213. 

Όπως υποδεικνύουν τα παραπάνω συµβάντα, ο ελληνοεβραϊκός οικονοµικός 
ανταγωνισµός ήταν πιο έντονος κυρίως στα µεσαία και κατώτερα στρώµατα των 
                                                 
209 Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”, σ. 65. 
210 Φάρος της Μακεδονίας 05.04.1886. 
211 Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”, σσ. 67-68. 
212 Όπως υποστηρίζουν οι Ρένα Μόλχο και Bernard Pierron. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 
230-231. Bernard Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία των διακοινοτικών 
σχέσεων από το 1821 ως το 1945 (µετάφραση Γιώργος Σαρατσιώτης, Αθήνα, 2004), σσ. 87-88. 
213 Journal de Salonique 11.06.1908. 
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εµπόρων και επαγγελµατιών. ∆εν άφησε ωστόσο ανεπηρέαστο ούτε το ανώτερο 
στρώµα των επιχειρηµατιών. Στην περίπτωσή τους όµως δεν εκφράστηκε µέσω της 
ανοιχτής επιχειρηµατικής αντιπαράθεσης. Αντίθετα, πήρε τη µορφή της οργάνωσης 
της κοινωνικότητάς τους µέσω µορφών τυπικής συλλογικότητας που προωθούσαν και 
νοηµατοδοτούσαν την εθνοτική ταυτότητα. Η σύσταση εθνοτικά προσδιορισµένων 
εµπορικών λεσχών θεσµοποίησε την εθνοτική διαφορά στο χώρο της αγοράς 
προσδίδοντας ταυτόχρονα σε αυτήν και συγκεκριµένα ταξικά χαρακτηριστικά. 

Ο Grand Cercle Commercial αποτέλεσε την πρώτη και σηµαντικότερη απόπειρα 
σωµατειακής οργάνωσης των εβραίων εµπόρων. Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ελλιπή 
και αντικρουόµενα και δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισµό της φυσιογνωµίας 
του. Πιθανότατα όµως ο σύλλογος αυτός, που ιδρύθηκε µεταξύ του 1884 και του 
1890, λειτουργούσε όπως µια τυπική εµπορική λέσχη214. Συνδύαζε τον έλεγχο του 
ανταγωνισµού µεταξύ των εβραίων εµπόρων και την άρθρωση και υπεράσπιση των 
συµφερόντων τους απέναντι σε τρίτους215 µε τη λειτουργία του ως πεδίου προαγωγής 
µιας εβραϊκής κοινωνικότητας216 η οποία ενδεχοµένως και να έπαιρνε τη διαδεδοµένη 
εξωστρεφή µορφή της φιλανθρωπικής δράσης217. Πάντως, µέχρι και την παραµονή 
της Επανάστασης των Νεότουρκων, ο Grand Cercle δεν φαίνεται να διαδραµάτισε 
κάποιον εµφανή ρόλο στην ελληνοεβραϊκή οικονοµική αντιπαράθεση και ο ρόλος του 
στη διαµόρφωση της εβραϊκής ταυτότητας των εµπόρων µελών του επικεντρωνόταν 
στην καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων χωρίς να λαµβάνει κάποιον πιο εµφανώς 
πολιτικό χαρακτήρα. 

Από την πλευρά τους, οι ελληνορθόδοξοι έµποροι οργανώθηκαν αρκετά αργά, 
τουλάχιστον έντεκα χρόνια µετά τους εβραίους οµολόγους τους και εννιά µετά τους 
οµόδοξους τους µικροεπαγγελµατίες, οι οποίοι και είχαν ιδρύσει Λέσχη των 
Συντεχνιών ήδη από το 1892218. Ενδεχοµένως οι έντονες ενδοκοινοτικές συγκρούσεις 
µεταξύ των προκρίτων κατά τη δεκαετία του 1890 να συνέβαλαν στην καθυστέρηση 
της θεσµικής οργάνωσής τους. Η Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε εποµένως 
µόλις το 1901219. Σύντοµα µετονοµάστηκε σε Νέα Λέσχη, αλλαγή που ενδεχοµένως 
αντανακλούσε την πρόθεση των µελών της να εκπροσωπεί η Λέσχη όχι µόνο τους 
εµπόρους αλλά το σύνολο των ελληνορθόδοξων κατοίκων της Θεσσαλονίκης220. Η 

                                                 
214 Η Ρένα Μόλχο αναφέρει το 1884 ως έτος λειτουργίας του, ενώ η Esther Benbassa το 1890 ως έτος 
ίδρυσής του. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 204, σηµ. 250.. Esther Benbassa, “Associational 
strategies in Ottoman Jewish Society in the nineteenth and twentieth Centuries”, στο Avigdor Levy 
(επιµ.), The Jews of the Ottoman Empire (Πρίνστον, 1994), σσ. 461-462. 
215 Το τελευταίο υποστηρίζει η Esther Benbassa. Benbassa, “Associational strategies in Ottoman 
Jewish Society”, σσ. 461-462. 
216 Ο σύλλογος περιβαλλόταν από αξιοσηµείωτο κύρος µε κορυφαίες στιγµές της συλλογικής ζωής να 
αποτελούν και σηµείο αναφοράς της κοσµικής ζωής της πόλης. Ταυτόχρονα, εµπλεκόταν και 
νοηµατοδοτούσε κοµβικές στιγµές της ζωής των εµπόρων µελών του. Στην κηδεία του Αβράµ Μ. 
Μπενρουµπί (Abram M. Benrubi) το φέρετρο µεταφέρθηκε από µέλη του Grand Cercle στον οποίο 
ανήκε και ο θανών. Journal de Salonique 12.11.1906, 31.01.1907. 
217 Σύµφωνα µε τη Ρένα Μόλχο, στον Grande Cercle Commercial συµµετείχαν έµποροι µε στόχο τη 
φιλανθρωπική δραστηριότητα. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 204, σηµ. 250. 
218 Φάρος της Μακεδονίας 28.10.1892. 
219 Φάκελος Εµπορικής Λέσχης Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στην Journal de 
Salonique αναφέρεται ως “Club Commercial Orthodoxe”. Journal de Salonique 13.02.1908. Την 
Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης πρέπει να εννοεί και ο Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης όταν 
αναφέρεται στον «Ελληνικό Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης». Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 
49. 
220 Αυτό τουλάχιστον ισχυριζόταν το 1935 το µέλος της Π. Αξιωτίδης δηλώνοντας ότι «ἡ Λέσχη 
πρέπει νά ἀνήκη εἰς ὅλους τους Θεσσαλονικεῖς, ἀνεξαρτήτων ἐπαγγέλµατος καί δι’ αὐτό ἀκριβῶς 
εἶχε γίνη ἡ µετωνοµασία τῆς εἰς Νέαν Λέσχην ἀπό τήν ἀρχικήν ἐπωνυµίαν τῆς Ἐµπορικῆς Λέσχης 
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µετονοµασία αυτή δεν άλλαξε ωστόσο τον εµπορικό της χαρακτήρα, ενώ συνέβαλε 
στο να ταυτιστούν ρητορικά τα συγκεκριµένα συµφέροντα των ελληνορθοδόξων 
εµπόρων µε τα γενικότερα συµφέροντα της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Μέλη της 
ήταν «ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες ἔµποροι»221, το διοικητικό συµβούλιο απαρτιζόταν 
από σηµαίνοντες ελληνορθόδοξους εµπόρους και τραπεζίτες της πόλης222 και σκοπός 
της παρέµενε η «προαγωγή τοῦ ὁµογενοῦς ἐµπορίου» σε συνδυασµό µε την 
υποστήριξη «παντός µορφωτικοῦ καί κοινωφελοῦς ἔργου»223. 

Περισσότερο από τον Grand Cercle, η Λέσχη αποτέλεσε έναν από τους τόπους 
οικοδόµησης µιας εθνικής ταυτότητας µε αστικά χαρακτηριστικά µεταξύ των 
ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών. Οι δραστηριότητές της δεν εξαντλούνταν στην 
οργάνωση της κοινωνικότητας των ελληνορθόδοξων εµπόρων και στη συνδροµή στο 
εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας224. Αντίθετα, η Νέα Λέσχη προσπάθησε 
συστηµατικά να ενισχύσει συλλογικά τους ελληνορθόδοξους επιχειρηµατίες και να 
ενδυναµώσει την επιχειρηµατική τους θέση. Για το σκοπό αυτό συνέστησε ειδική 
επιτροπή µε τίτλο «Εµπορικό Φροντιστήριο Νέας Λέσχης Θεσσαλονίκης». Το 
Εµπορικό Φροντιστήριο ήταν επιφορτισµένο µε τη µελέτη των εµπορικών και 
παραγωγικών κλάδων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, τη λειτουργία στατιστικού 
γραφείου, την παροχή πληροφοριών και συστάσεων στα τακτικά και αντεπιστέλλοντα 
µέλη της Λέσχης και την έκδοση εµπορικού δελτίου225. Η σύστασή του απέβλεπε στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των «ὁµογενῶν ἐµπόρων, ἤ µή» στην «επιστηµονική» 
εµπορική πληροφορία, ταυτόχρονα όµως οργάνωνε τη συνάφειά τους επενδύοντάς 
την µε τα πολιτισµικά νοήµατα της «ἐµπορικῆς ἀλληλεγγύης καί 
ἀλληλοβοηθείας»226. Επιπρόσθετα, η Νέα Λέσχη αποτέλεσε µηχανισµό σύζευξης των 

                                                                                                                                            
πού ἔφερεν ὅταν ἱδρύθη τό πρώτον». Πρακτικά εκτάκτου γενικής συνελεύσεων των µελών της Νέας 
Λέσχης (03.02.1935), Φάκελος Εµπορικής Λέσχης Θεσσαλονίκης, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 
221 Επιστολή Νέας Λέσχης Θεσσαλονίκης προς τον Γ. Στρέιτ (πρόεδρο δ.σ. Τράπεζας της Ανατολής) 
(27.02.1905), Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (στο εξής ΙΑΕΤΕ), Αρχείο 1/Σειρά 
22/Υποσειρά 2/Φάκελος 9. 
222 Το 1908 το διοικητικό της συµβούλιο περιλάµβανε τον διευθυντή της Τράπεζας Αθηνών Γ. 
Χρυσάφη, τον υποδιευθυντή της Τράπεζας Μυτιλήνης Λάλα, και τους εµπόρους και βιοµηχάνους 
Τάσκο Γιαννούλη και Γεώργιο Κ. Τουρνιβούκα, µαζί µε το γιατρό Σβορώνο. Journal de Salonique 
24.02.1908. 
223 «Απόσπασµα εκ του κανονισµού της Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης», ∆ελτίον Εµπορικού 
Φροντιστηρίου Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης 1 (1912). 
224 Η Λέσχη φιλοδοξούσε σύµφωνα µε τον κανονισµό της να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής απόψεων 
και συζητήσεων για εµποροβιοµηχανικά και κοινωνικά θέµατα και λειτουργούσε αναγνωστήριο και 
βιβλιοθήκη. Παράλληλα, το 1908 συνέβαλε στην ανέγερση της Αστικής Σχολής της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας µε δωρεά 125 τουρκικών λιρών στη σχολική εφορεία, ποσό που αντιπροσώπευε το ένα 
τρίτο της περιουσίας της. «Απόσπασµα εκ του κανονισµού της Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης», ∆ελτίον 
Εµπορικού Φροντιστηρίου Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης 1 (1912). Journal de Salonique 13.02.1908. 
Φάρος της Θεσσαλονίκης 22.01.1908. 
225 «Απόσπασµα εκ του κανονισµού της Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης», ∆ελτίον Εµπορικού 
Φροντιστηρίου Νέας Λέσχης-Θεσσαλονίκης 1 (1912). Φάρος της Θεσσαλονίκης 05.02.1908. Οι 
Χεκίµογλου και Αναστασιάδης αναφέρουν ως έτος ίδρυσης του Εµπορικού Φροντιστηρίου το 1906. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Φάρο της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1904. Γιώργος Αναστασιάδης & 
Ευάγγελος Χεκίµογλου, Όταν η Θεσσαλονίκη µπήκε στον 20ο αιώνα (Θεσσαλονίκη, 2000), σ. 82. 
Φάρος της Θεσσαλονίκης 05.02.1908. 
226 Όπως ανέφερε ο Φάρος της Θεσσαλονίκης, το Εµπορικόν Φροντιστήριον «ἱκανόν εἶνε ἴνα 
πραγµατοποιήση τό ἀνά τά στόµατα παντός ὁµογενοῦς ἐµπόρου, ἤ µή, ἀπό δεκαετηρίδων 
ἀναφερόµενον ὄνειρον τῆς ἀναστηλώσεως τῆς ἐµπορικῆς ἀλληλεγγύης καί ἀλληλοβοηθείας ἐν τῇ 
εὐρυτάτῃ αὐτῆς ἔννοια κατά τούς οἰκονοµολογικούς καί πλουτολογικούς συνδυασµούς, ἔφ ὧν 
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ελληνορθόδοξων µε τα ελληνικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, όπως υποδεικνύει η 
επιτυχηµένη παρέµβασή της προς τον Γεώργιο Στρέιτ, διευθυντή του διοικητικού 
συµβουλίου της Τράπεζας της Ανατολής, για την τοποθέτηση ως υποδιευθυντή του 
υπό σύσταση υποκαταστήµατός της Τράπεζας της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη του 
επιφανή θεσσαλονικέα προκρίτου Κλέωνα Χατζηλαζάρου227. 

Εντέλει, τόσο η φυσιογνωµία της δράσης της όσο και η ταυτότητα των µελών 
της προσδιορίστηκαν από τον ελληνικό εθνικισµό. Η Νέα Λέσχη προώθησε ευθέως 
την ελληνική εθνική ταυτότητα. Μέσα από συγκεκριµένες ενέργειές της, όπως την 
παροχή συστατικών επιστολών, κατέστησε την ταύτιση του εµπόρου µε τον ελληνικό 
εθνικισµό προαπαιτούµενο για την από µέρους της υποστήριξη της επιχειρηµατικής 
του δράσης. Όπως αφηγούνταν ο Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, στο τέλος του 
1906 είχε προµηθευθεί «συστατικά» από τη Νέα Λέσχη προκειµένου να οργανώσει 
ένα δίκτυο εµπορικών αντιπροσώπων στο εσωτερικό της Μακεδονίας για τις 
ραπτοµηχανές Nothmann τις οποίες πρακτόρευε ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν 
υποπτεύθηκε ότι στην πραγµατικότητα ήταν πράκτορας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι 
ότι «ἀπό τά Βοδενά κάποιος ἔγραψε σ’ ἕνα συγγενῆ του στήν Θεσσαλονίκη…διά νά 
τοῦ εἰπῆ τήν ἀπορία του πώς [ἡ Νέα Λέσχη] ἔδωσε συστατικά σέ ἄνθρωπο τόσον 
ἀδιάφορο γιά τά ἐθνικά ὅσον ἐγώ»228. Η αναφορά του Νικολαΐδη αποκαλύπτει 
εποµένως ότι στα µάτια τρίτων η Νέα Λέσχη αναγνωριζόταν ως σηµαντικός φορέας 
προώθησης των ελληνικών εθνικιστικών προταγµάτων. Οι συστατικές επιστολές 
ερµηνεύονταν από τους αποδέκτες τους ως επιβεβαίωση όχι µόνο της φερεγγυότητας, 
αλλά και των ορθών εθνικών φρονηµάτων του κατόχου τους. Με τον τρόπο αυτό, η 
Νέα Λέσχη συνέβαλε στη συναίρεση των επιχειρηµατικών µε τις εθνικές αξίες και 
πρόσδεσε την επιχειρηµατική δραστηριότητα των µελών της στην ελληνική εθνική 
υπόθεση. Καθόρισε δηλαδή και επέβαλε την ταυτότητα του «έλληνα εµπόρου». 

 
Τα όρια της αντιπαράθεσης 
Στον ύστερο δέκατο ένατο αιώνα η ιδεολογία και οι πολιτικές του εθνικισµού 
συνέδεσαν την εθνική επικράτηση µε την οικονοµική κυριαρχία και συνακόλουθα 
µετέβαλαν τον έλεγχο της τοπικής οικονοµίας σε διακύβευµα: προκάλεσαν εξωγενείς 
παρεµβάσεις, καθόρισαν ενδογενείς συλλογικότητες και νοηµατοδότησαν τις 
υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας. Ο επεκτατισµός των δυτικών κρατών, ο αλυτρωτισµός 
των βαλκανικών εθνών και οι τοπικοί οικονοµικοί ανταγωνισµοί κατέστησαν την 
αγορά της πόλης πεδίο εθνοτικής αντιπαράθεσης και επηρέασαν, έστω και µε 
διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθµό, τη διαµόρφωση των σχέσεων στο 
εσωτερικό τόσο του κατώτερου στρωµάτων των µικρεπαγγελµατιών και 
µικρεµπόρων όσο και του ανώτερου στρώµατος των επιχειρηµατιών της 
Θεσσαλονίκης. Η εθνοτική αντιπαράθεση πήρε πολλαπλές µορφές και εκφράστηκε 
µε µια ποικιλία εντάσεων φτάνοντας –στην περίπτωση του ελληνοβουλγαρικού 
ανταγωνισµού– ακόµη και στην ανοικτή σύγκρουση. Ωστόσο, δεν υπερπροσδιόρισε 
τις οικονοµικές σχέσεις που αναπτύσσονταν στο χώρο της αγοράς. Αντίθετα, 
διαπλέχθηκε µαζί τους. Αν και αµφισβητήθηκαν, οι όροι της διεξαγωγής του 
εµπορίου δεν µεταβλήθηκαν ριζικά· οι δε οικονοµικές ισορροπίες κλονίστηκαν, αλλά 
δεν ανατράπηκαν. Όπως υποδεικνύει το παράδειγµα της Νέας Λέσχης, η εθνοτική 

                                                                                                                                            
ἐρείδεται σήµερον ἡ τεραστία πρόοδος τοῦ ἐµπορίου τῶν ἐµπορικῶς ἀκµαζουσῶν κοινωνιῶν». 
Φάρος της Θεσσαλονίκης 05.02.1908. 
227 Επιστολή Νέας Λέσχης Θεσσαλονίκης προς τον Γ. Στρέιτ (πρόεδρο δ.σ. Τράπεζας της Ανατολής) 
(27.02.1905), ΙΑΕΤΕ, Αρχείο 1/Σειρά 22/Υποσειρά 2/Φάκελος 9. 
228 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 49. 
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αντιπαράθεση επηρέαζε τις επιχειρηµατικές πρακτικές και διαµόρφωνε εθνικά 
προσδιορισµένες εµπορικές ταυτότητες. Ωστόσο, ο χαρακτήρας των τοπικών 
οικονοµικών σχέσεων έθετε όρια στην εθνοτική διαµάχη και προσδιόριζε ανάλογα τις 
προϋποθέσεις και το βαθµό ανταπόκρισης των επιχειρηµατιών της πόλης στα 
εθνικιστικά προτάγµατα. 

Στην πολυεθνοτική αγορά της Θεσσαλονίκης οι οξύτητες ήταν γενικά 
ανεπιθύµητες καθώς διατάρασσαν την οµαλή διεξαγωγή του εµπορίου επηρεάζοντας 
τους εµπόρους κάθε εθνοθρησκευτικής οµάδας229. Οι ισορροπίες ήταν τόσο λεπτές, η 
ενοποίηση και ο εκχρηµατισµός της αγοράς είχαν προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό και η 
αλληλεξάρτηση των διαφόρων οµάδων ήταν τόσο µεγάλη, ώστε η παραµικρή 
διαταραχή µπορούσε να έχει ευρύτατες συνέπειες ακόµη και αν αφορούσε στη 
λιγότερο επιχειρηµατικά ενεργή οµάδα των Βουλγάρων. Το 1903 η σύλληψη ενός 
µεγάλου αριθµού βουλγάρων εµπόρων και αντιπροσώπων λόγω του κύµατος 
βοµβιστικών επιθέσεων της Εσωτερικής Μακεδονικής Οργάνωσης απειλούσε, όπως 
παρατηρούσε ο ελεγκτής της Οθωµανικής Τράπεζας, να οδηγήσει σε γενικευµένη 
κρίση την οικονοµία όλης της οθωµανικής Μακεδονίας230. Η πρόσδεση σε εθνικά 
προγράµµατα καθίστατο εποµένως ελκυστική µόνο στο βαθµό που δεν 
διακυβεύονταν οι κεντρικές επιχειρηµατικές αξίες της τιµής και του συµφέροντος. Σε 
µια οικονοµία όπου ο ατοµικός κώδικας της τιµής εξακολουθούσε να νοηµατοδοτεί 
και να συγκροτεί σχέσεις µεταξύ συναλλασσοµένων που ανήκαν σε διαφορετικές 
εθνοτικές οµάδες, η αναπροσαρµογή των οικονοµικών δικτύων µε βάση εθνικές 
συντεταγµένες δεν ήταν εξαρχής δεδοµένη231. Όπως αναλύθηκε, γινόταν δυνατή (ή 
ακόµη και επιδιωκόταν από τους ελληνορθόδοξους εµπόρους της πόλης) µόνο όταν 
αποτελούσε µοχλό βελτίωσης της οικονοµικής τους θέσης. Αν για τους εξωτερικούς 
προαγωγούς του εθνικισµού στην πόλη, τα προξενεία και τις εθνικιστικές οµάδες, η 
οικονοµική ηγεµονία υπάκουε στην ευρύτερη λογική της εθνικής επέκτασης, για τον 
επιχειρηµατικό κόσµο της Θεσσαλονίκης, τους Ελληνορθοδόξους αλλά ενδεχοµένως 
και τους Βουλγάρους, η προσφυγή σε εθνικιστικές πρακτικές υπάκουε αντίστροφα 
στην επιθυµία της οικονοµικής ηγεµονίας. Η εξασφάλιση του επιχειρηµατικού 
συµφέροντος καθόριζε εποµένως το βαθµό και τη συνέπεια της εθνικής στοίχισης 
ακόµη και στην περίπτωση της πιο οξείας εθνικής αντιπαράθεσης µεταξύ των 
Ελληνορθοδόξων και των Βουλγάρων. Οι ελληνορθόδοξοι καταστηµατάρχες 
επέδειξαν µεγάλη απροθυµία ακόµη και να εγκαταλείψουν τις γαλλικές επιγραφές και 
να αναρτήσουν ελληνόγλωσσες καθώς µια τέτοια ενέργεια θα µείωνε τόσο το κύρος 
τους όσο και την πολυεθνοτική τους πελατεία. Οι συµπεριφορές αυτές, τις οποίες ο 
Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης επιτιµούσε ως «ἀνατολίτικη ξιπασιά» και 
«φιλαργυρία», υπογραµµίζουν τη δυσκολία συγκερασµού των πολιτισµικών αξιών 
µιας πολυεθνοτικής αγοράς µε τις εθνικές προκείµενες και αποδεικνύουν ότι οι 
έµποροι ήταν διατεθειµένοι να συνυπογράψουν εθνικές δράσεις, όπως το 
αντιβουλγαρικό µποϋκοτάζ, µόνο στο βαθµό που θα βελτιωνόταν ή τουλάχιστον δεν 
θα θιγόταν η θέση τους. Η πρόταξη του επιχειρηµατικού συµφέροντος από τους 
ελληνορθοδόξους εµπόρους οδήγησε το Μακεδονικό Κοµιτάτο να καταφύγει όχι 

                                                 
229 Ανάλογη είναι και η παρατήρηση του Βασίλη Γούναρη για τη σχέση µεταξύ εθνικού φρονήµατος 
και επιχειρηµατικής δράσης µεταξύ των ελληνορθοδόξων εµπόρων του Μοναστηρίου. Γούναρης, Στις 
όχθες του Υδραγόρα, σσ. 259-260. 
230 Γιάννης Μέγας, Οι «Βαρκάρηδες» της Θεσσαλονίκης. Η αναρχική βουλγαρική οµάδα και οι 
βοµβιστικές ενέργειες του 1903 (Αθήνα, 1994), σσ. 146-147. 
231 Πρόκειται για παρατήρηση του Βασίλη Γούναρη που αφορά στο Μοναστήρι. Ωστόσο, µε βάση την 
ανάλυση που προηγήθηκε για τη σηµασία της προφορικής δέσµευσης µεταξύ των εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης, αποκτά γενικότερη ισχύ. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα, σ. 259. 
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µόνο σε «φοβέρες» και «µικροζηµιές», αλλά ακόµη και σε φόνους οµοεθνών 
προκειµένου να τους υποχρεώσει να συνταχθούν µε την επιθετική πολιτική του. 
Ταυτόχρονα όµως απέτρεψε έναν «ριζικό» οικονοµικό πόλεµο κατά των Βουλγάρων. 
Ανάγκασε το Μακεδονικό Κοµιτάτο να επαναπροσδιορίσει την έκταση και ένταση 
της δράσης του, να ενεργήσει «µέ προσοχή καί ἐλαστικότητα» και να περιοριστεί 
στην αποτροπή των συναλλαγών µεταξύ Ελληνορθοδόξων και Βουλγάρων µόνο στην 
περίπτωση όπου «ἡ γενικώτερη ὠφέλεια ἀπό τήν ἀπαγόρευση αὐτή ἄξιζε νά 
ζηµιωθεῖ ἕνα ἄτοµο»232. 

Την αποτροπή της εθνοτικής όξυνσης διασφάλιζε εξίσου µία δεύτερη δοµική 
ορίζουσα της τοπικής οικονοµίας, η ηγεµονία των Εβραίων. Η πληθυσµιακή τους 
υπεροχή τους καθιστούσε µια πολύτιµη δεξαµενή καταναλωτών που κανένας 
επιχειρηµατίας δεν µπορούσε να αγνοήσει. Ταυτόχρονα, η κεντρική τους θέση ως 
µεσαζόντων στις συναλλαγές εξαρτούσε από αυτούς την εύρυθµη λειτουργία της 
αγοράς της πόλης. Αυτός ο κοµβικός ρόλος προσέδιδε στους εβραίους εµπόρους και 
µεσίτες αξιοσηµείωτη ισχύ και τους καθιστούσε διπλά ρυθµιστικό παράγοντα στη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα της πολυεθνοτικής συνύπαρξης. Στην οικονοµία της 
Θεσσαλονίκης οι διεθνοτικές σχέσεις συγκροτούνταν ως σχέσεις εξουσίας των 
Εβραίων πάνω σε επαγγελµατικές οµάδες µε συνήθως διαφορετική εθνοτική 
προέλευση. Η κυριαρχία τους παρήγαγε εποµένως οικονοµικές ανισότητες που 
τροφοδοτούσαν την εθνοτική αντιπαράθεση. Ταυτόχρονα όµως, απέτρεπε την 
κλιµάκωση αυτής της αντιπαράθεσης σε ανοιχτή σύγκρουση. Όταν η επιτυχία του 
οικονοµικού µποϋκοτάζ κατά των Βουλγάρων ώθησε ορισµένους ελληνορθόδοξους 
εµπόρους να προτείνουν στο Μακεδονικό Κοµιτάτο τη γενίκευσή του και ενάντια 
στους Εβραίους µε σκοπό να βελτιώσουν τη θέση τους, ο Νικολαΐδης τους απέτρεψε 
αντιτείνοντας τις πολλαπλές εξαρτήσεις των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών από 
τους εβραίους καταναλωτές και εµπόρους233. Η αδιαµφισβήτητη ισχύς των Εβραίων 
διασφάλιζε τη διεθνοτική ηρεµία όχι µόνο γιατί περιόριζε τις αντισηµιτικές 
εκδηλώσεις σε φραστικό επίπεδο, αλλά και γιατί απέτρεπε τον γενικότερο 
κατακερµατισµό της αγοράς και τη δηµιουργία εθνοτικά προσδιορισµένων 
οικονοµικών θυλάκων234. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε την αναπαραγωγή µιας 
µορφής συµβίωσης που ήταν πολυεθνοτική ακριβώς επειδή ήταν εθνοτικά 
ιεραρχηµένη. 

Στην περιστολή του εύρους της διεθνοτικής αντιπαράθεσης οι δοµικές 
ορίζουσες της τοπικής οικονοµίας συµπληρώνονταν από την αδυναµία του ελληνικού 
κράτους και των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών να ενισχύσουν τη θέση τους 
ανατρέποντας τις εθνοτικές ιεραρχίες στην αγορά της πόλης. Οι έλληνες πρόξενοι 
στη Θεσσαλονίκη είχαν αντιληφθεί την ανάγκη της ενίσχυσης του ελληνορθόδοξου 
εµπορίου στη Μακεδονία. Η εξασφάλιση της οικονοµικής αυτάρκειας των 
ελληνορθόδοξων εµπόρων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή 

                                                 
232 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σσ. 43-48. 
233 Στο ίδιο, σ. 48. Αντίθετα στο Μοναστήρι η οικονοµική και δηµογραφική κυριαρχία των 
Ελληνορθοδόξων οδήγησε στη σύγκλιση επιχειρηµατικών και εθνικών συµφερόντων και στην 
κλιµάκωση του ελληνοβουλγαρικού οικονοµικού ανταγωνισµού σε µποϋκοτάζ όλων των µη 
ελληνορθόδοξων καταστηµάτων. Εξαρτώµενοι οικονοµικά από τους Ελληνορθόδοξους, οι Εβραίοι 
συµφώνησαν να πληρώσει η κοινότητά τους έως και 2.000 οθωµανικές λίρες προκειµένου να αρθεί η 
εναντίον τους απαγόρευση. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα, σ. 242. 
234 Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η εξαιρετική ευκολία µε την οποία οι εβραίοι µεσίτες ανάγκασαν 
τους ελληνορθοδόξους εµπόρους και παραγωγούς να µην προχωρήσουν στη συνεργασία µε οµοεθνείς 
τους µεσίτες επισείοντας την απειλή του πλήρους οικονοµικού αποκλεισµού. Για τα δύο αυτά 
συµβάντα, βλέπε Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”, σσ. 67-68. 
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οποιουδήποτε «κατά τῶν ἐχθρικῶν στοιχείων οἰκονοµικοῦ πολέµου» και την 
προώθηση των ελληνικών σχεδίων. «Τῶν πλείστων καταναλωτῶν µή ὄντων 
ὁµογενῶν, ἐάν οἱ ἀλλοεθνεῖς ἀνταγωνισταί ἠµῶν ὑπερισχύσωσι ἐµπορικῶς καί 
βιοµηχανικῶς ἐν Μακεδονίᾳ, οὐδέ λόγος πρέπει νά γίνηται πλέον περί τῶν ἐπ’αὐτῆς 
ἀξιώσεών µας», ανέφερε έκθεση του προξενείου το 1907235. Ήδη από τη δεκαετία 
του 1890, οι προτάσεις τους επικεντρώνονταν στην προσέλκυση κεφαλαίων και το 
συντονισµό της επιχειρηµατικής δράσης µέσα από την ίδρυση εταιρειών και 
ελληνικής τράπεζας, τη σύσταση εµπορικού επιµελητηρίου και την τοποθέτηση στο 
προξενείο ικανού οικονοµολόγου236. Κάποια κινητικότητα υπήρξε, ιδίως στις αρχές 
της δεκαετίας του 1890, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε κάποιο απτό αποτέλεσµα. Το 
ελληνικό προξενείο δεν µπόρεσε τελικά να αναλάβει συντονιστικό ρόλο καθώς 
απέτυχε τόσο στην οργάνωση των ντόπιων ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών όσο και 
στην προσέλκυση ξένων οµογενειακών κεφαλαίων237. 

Εσωτερικές αδυναµίες δεν επέτρεψαν επίσης στους ελληνορθοδόξους εµπόρους 
να αµφισβητήσουν την εβραϊκή ηγεµονία και να οξύνουν τον εθνοτικό ανταγωνισµό. 
Η δηµογραφικά και οικονοµικά ασθενής θέση τους στην αγορά της πόλης τους 
καθιστούσε εξαιρετικά ευάλωτους στις πιέσεις των τοπικών αρχών και των εβραίων 
επιχειρηµατιών. Όχι µόνο ανάγκαζε το Μακεδονικό Κοµιτάτο να εγκαταλείψει τα 
σχέδιά του για έναν «ριζικό» οικονοµικό πόλεµο απέναντι στους Βουλγάρους238, 
αλλά καθιστούσε ασύµφορη τη στήριξη οποιασδήποτε «εθνικής» οικονοµικής 
πρωτοβουλίας. Το 1891 οι ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες απέσυραν την υποστήριξή 
τους στα σχέδια του προξενείου για τη σύσταση ελληνικού επιµελητηρίου µετά τις 
πρώτες αντιδράσεις των οθωµανικών αρχών και των εβραίων εµπόρων239. 
Ταυτόχρονα, η έλλειψη οργάνωσης λειτουργούσε ανασταλτικά στην ενίσχυση της 
θέσης τους. Οι σφοδρές ενδοκοινοτικές συγκρούσεις κατά τη δεκαετία του 1890 
είχαν διχάσει τους ελληνορθοδόξους επιχειρηµατίες και είχαν αποτρέψει 
κεφαλαιούχους όπως ο Ανδρέας Συγγρός να επενδύσουν στην ίδρυση ελληνικής 
τράπεζας στην πόλη240. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η σύσταση της Νέας Λέσχης 
και του Εµπορικού Φροντιστηρίου πιθανότατα βελτίωσαν οριακά την κατάσταση. Η 
έλλειψη ικανών διευθυντικών στελεχών σήµαινε ότι το Εµπορικό Φροντιστήριο 
υπολειτουργούσε, ενώ το 1908 ένα σκάνδαλο έθεσε το συντονιστικό του ρόλο σε 
αµφισβήτηση. Ορισµένα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Νέας Λέσχης είχαν 
κερδοσκοπήσει αλλοιώνοντας το εκδιδόµενο δελτίο τιµών και εξαπατώντας µε τον 
τρόπο αυτό τους εµπόρους στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Αν και το Εµπορικό 
Φροντιστήριο είχε συσταθεί για να υποστηρίξει τα συµφέροντα των οµογενών 
εµπόρων, «τήν συνείδησιν τῶν µελῶν τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου εἶχε καταπνίξει 
τό µικρόβιον τοῦ ἀτοµικοῦ συµφέροντος αὐτῶν». Ο κλονισµός της εµπιστοσύνης 
του «ἐµπορικοῦ κόσµου» προς το Φροντιστήριο ήταν τέτοιος, ώστε ο Φάρος της 

                                                 
235 Έκθεση «Οικονοµική Οργάνωσις», (χ.χ.). Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, ΑΑΚ/ΣΤ/1907. 
236 Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού επιµελητήριου», σσ. 323-329. Έκθεση 
«Οικονοµική Οργάνωσις», (χ.χ.). Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, ΑΑΚ/ΣΤ/1907. 
237 Οι επανειληµµένες προσπάθειες του έλληνα προξένου ∆οκού για τη σύσταση ελληνικής τράπεζας 
στη Θεσσαλονίκη σκόνταψαν αρχικά στην απροθυµία των ντόπιων ελληνορθόδοξων κεφαλαιούχων 
και στη συνέχεια του Ανδρέα Συγγρού. Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού 
επιµελητήριου», σσ. 323-329. 
238 Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 47. 
239 Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα», σ. 151. 
240 Σκούρτης, «Προσπάθειες ίδρυσης αυστριακού εµπορικού επιµελητήριου», σ. 329. 
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Θεσσαλονίκης σύστηνε στους ελληνορθοδόξους εµπόρους να συµβουλεύονται αντ’ 
αυτού το δελτίο τιµών «τοῦ ἐπισήµου Κυβερνητικοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπιµελητηρίου»241. 

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία των διεθνοτικών 
οικονοµικών θεσµών, που αναλύθηκαν παραπάνω, οργάνωναν την ιεραρχική δοµή 
της εθνοτικής συνύπαρξης και εγγυόνταν την αναπαραγωγή της242. Παρήγαγαν 
εντάσεις, εξέθρεφαν τον ανταγωνισµό, αλλά ταυτόχρονα έθεταν όρια στην εθνοτική 
αντιπαράθεση, ιδίως όσον αφορά τις δύο σηµαντικότερες οικονοµικά εθνότητες της 
πόλης, τους Ελληνορθόδοξους και τους Εβραίους. Από τα µέσα της πρώτης δεκαετίας 
του εικοστού αιώνα, η δραστηριοποίηση ελληνικών τραπεζών στην πόλη και η 
όξυνση της ελληνοβουλγαρικής αντιπαράθεσης ενίσχυσαν τον ελληνικό εθνικισµό, 
ενέτειναν την προσπάθεια για τον εξελληνισµό της Θεσσαλονίκης και ώθησαν σε µια 
πρώτη αµφισβήτηση της εβραϊκής οικονοµικής ηγεµονίας. Οι προσπάθειες αυτές, 
δηλωτικές της σοβούσας έντασης, περιορίζονταν ωστόσο στα κατώτερα και µεσαία 
στρώµατα των ελληνορθόδοξων παραγωγών και εµπόρων και αποδείχτηκαν τελικά 
ανεπαρκείς. Μέχρι την Επανάσταση των Νεότουρκων η οργάνωση της αγοράς και οι 
όροι που αυτή επέβαλε, διαµόρφωναν µια πολυεθνοτική συνύπαρξη αρκετά ισχυρή 
ώστε όχι µόνο να περιστέλλει τον εθνοτικό ανταγωνισµό αλλά και ενίοτε να θρέφεται 
επιχειρηµατικά από αυτόν. «Κοµφετί καί σερπαντέν» διαφήµιζε ο Φάρος της 
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των Αποκριών, µιας από τις κατεξοχήν 
ελληνορθόδοξες αλλά και την πιο ανοιχτή προς τις άλλες εθνότητες γιορτή της πόλης: 
«Εἰς τό γνωστόν κατάστηµα τῆς πόλεώς µας Μπόν Μαρσέ τῶν ἀδελφῶν Ἰπεκτσί 
ἐκοµίσθησαν κοµφετί καί σερπαντέν Ἑλληνικῶν χρωµάτων πωλοῦνται δέ 
εὐθηνώτερον ἀπό πᾶν ἄλλο κατάστηµα»243. Η αγορά µπορούσε εποµένως να 
αποδεχθεί την εθνική ταυτότητα και να την ενσωµατώσει µεταπλάθοντάς την σε 
καταναλωτικό προϊόν. Αλλά όταν η καθηµερινή πραγµατικότητα οριζόταν από ένα 
πολυκατάστηµα µε γαλλικό όνοµα και ντονµέ ιδιοκτήτες, που πουλούσε σερπαντέν 
και κοµφετί µε ελληνικά χρώµατα σε ελληνορθόδοξους πελάτες, τότε η συµβολική 
µεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης σε ελληνική πόλη δεν µπορούσε παρά να 
παραµείνει µια ανεκπλήρωτη επιθυµία, το φευγαλέο αποτέλεσµα µιας καρναβαλικής 
ανατροπής. 

                                                 
241 Φάρος της Θεσσαλονίκης 05.02.1908. 
242 Με βάση ωστόσο τα διαθέσιµα στοιχεία είναι αδύνατο να τεκµηριωθεί αν οι διεθνοτικοί 
οικονοµικοί θεσµοί και ιδίως το Εµπορικό Επιµελητήριο έπαιζαν και έναν πιο άµεσο ανασταλτικό 
ρόλο στην αποσόβηση και διευθέτηση των συγκρούσεων πέρα από τη γενικότερη καλλιέργεια µιας 
διεθνοτικής κοινωνικότητας, τη ρύθµιση των εµπορικών ζητηµάτων και τη συµβολή στη διαµόρφωση 
ενός κοινού συµφέροντος. 
243 Φάρος της Θεσσαλονίκης 22.01.1908. 
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Οι ισορροπίες που παρήγαγε η χαµιτική απολυταρχία στο χώρο της πολιτικής και η 
ηγεµονία των εβραίων εµπόρων στην αγορά της Θεσσαλονίκης κλονίστηκαν µε την 
Επανάσταση των Νεότουρκων και κατέρρευσαν πλήρως µετά τους Βαλκανικούς Πο-
λέµους. Η επταετία που ξεκινά µε την ανακήρυξη του Συντάγµατος τον Ιούλιο του 
1908 και ολοκληρώνεται µε τις πρώτες εθνικές εκλογές στην ελληνική πλέον Θεσσα-
λονίκη το Μάιο του 1915 προσεγγίζεται εδώ ως µια ενιαία περίοδος. Αν και οι Βαλ-
κανικοί Πόλεµοι και η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος συνι-
στούν τοµή, εντούτοις τα χρόνια αυτά ενοποιούν η κυριαρχία της πολιτικής, η έντονη 
πολιτικοποίηση της εµπορικής ταυτότητας. Ο Ιταλοτουρκικός Πόλεµος του 1911-
1912 και κυρίως οι Βαλκανικοί Πόλεµοι προκάλεσαν σηµαντικές αλλαγές στις οικο-
νοµικές δοµές, όµως οι συνέπειές τους δεν φάνηκαν αµέσως. Κατά ανάλογο τρόπο, η 
εθνοτική σύνθεση του εµπορικού σώµατος παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό σταθερή, πα-
ρά την µετανάστευση εβραίων και ντονµέ. Αν εποµένως τα πιο δοµικά χαρακτηριστι-
κά της φυσιογνωµίας του εµπορικού στρώµατος της πόλης διατηρήθηκαν, η πρωτο-
φανής πολιτική ρευστότητα άφησε αντίθετα έντονο το στίγµα της. Έµποροι και ε-
µπόριο πολιτικοποιήθηκαν και έγιναν αντικείµενο µιας σειράς από δηµόσιες διαµά-
χες. Υπό την έννοια αυτή, η πολιτική (µε την ευρύτερη έννοια του όρου) υπήρξε το 
κύριο πεδίο όπου αναδιαµορφώθηκε η ταυτότητα των θεσσαλονικέων εµπόρων. Ο 
τρόπος που αυτό συνέβη καθώς και οι ταξικές και εθνοτικές του επιπτώσεις είναι το 
αντικείµενο του δεύτερου µέρους. 

Όπως αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο, κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο η 
εσωτερική συνοχή των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων και η γενικότερη επιβίωσή 
τους ταυτίστηκε οριστικά µε την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της αγοράς. Η ανάγκη της 
µέριµνας για τη νέα και ανερχόµενη οµάδα των εµποροϋπαλλήλων, όπως και για την 
παλαιότερη και απειλούµενη οµάδα των τεχνιτών, έθετε σε νέες βάσεις τις σχέσεις 
των κοινοτικών επιχειρηµατικών αρχηγεσιών µε τα κατώτερα στρώµατα και τις επι-
φόρτιζε µε νέα καθήκοντα. Σε µια εµπορική πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, η οικονοµική 
επικράτηση των εµπόρων της κάθε εθνοθρησκευτικής οµάδας ήταν πλέον και εθνοτι-
κά απαραίτητη. Επρόκειτο για µια εξέλιξη που οδήγησε στην αντιπαράθεση και µετέ-
τρεψε τον έµπορο από διεθνοτικό πρότυπο του θεσσαλονικέα πολίτη σε σύµβολο του 
εθνοθρησκευτικού αντίπαλου δέους. Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους πάλι, το ε-
µπόριο συνέχισε να αποτελεί ένα καθολικό σηµαίνον συµπυκνώνοντας µια σειρά από 
ευρύτερα ζητήµατα. Όπως δείχνουν το τέταρτο και το πέµπτο κεφάλαιο, το µέλλον 
της εβραϊκής κοινότητας, αλλά και το µέλλον της ίδιας της Θεσσαλονίκης, ταυτίστη-
καν µε τις τύχες του εµπορίου της. Το να συζητάς για την επιβολή σερβικών δασµών 
στα προϊόντα Θεσσαλονίκης, για τα όρια της δικαιοδοσίας του Εµποροδικείου, για 
την έµφαση στην εµπορική ή στη βιοµηχανική ανάπτυξη της πόλης, για τη διεθνοποί-
ηση της, για τη µετατροπή της σε ελεύθερο λιµάνι ή για την άµεση και οριστική δα-
σµολογική της αφοµοίωση, σήµαινε ουσιαστικά να αντιπαρατίθεσαι για θέµατα που 
αφορούσαν στο ρόλο του κράτους, στα όρια της δικαιοδοσίας του, στη θέση της πό-
λης και στο µέλλον των Eβραίων της. Στη συζήτηση για το εµπόριο εξέβαλαν εποµέ-
νως µια πλειάδα ζητηµάτων και αντιπαρατίθονταν µια σειρά από αντίπαλες επιδιώ-
ξεις. Συνακόλουθα, ο πολιτικός λόγος ήταν εκείνος που προσήµαινε κατά προνοµιακό 
τρόπο την εµπορική ταυτότητα. 

Ωστόσο, οι έµποροι δεν αποτέλεσαν µόνο αντικείµενο του πολιτικού λόγου, αλ-
λά και υποκείµενο της πολιτικής πράξης. Η ρευστότητα της συγκυρίας, οι απρόσµε-
νες και βαθιές ρήξεις, ευνόησαν µια πληθώρα πολιτικών δράσεων. Χαµιτικοί θεσµοί, 
όπως το Εµπορικό Επιµελητήριο, συνέχισαν να λειτουργούν. Όµως η δηµόσια πα-
ρουσία τους υποχώρησε και η συλλογικότητα που συγκροτούσαν δεν ήταν πλέον δε-
δοµένη. Όπως δείχνει η ανάλυση των ελληνοεβραϊκών αντιπαραθέσεων στο χώρο της 
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αγοράς κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο και η ελληνοεβραϊκή διαµάχη για τη 
Θεσσαλονίκη-ελεύθερο λιµάνι (που αναλύονται αντίστοιχα στο τρίτο και πέµπτο κε-
φάλαιο), η πολιτική δραστηριοποίηση συχνά δίχαζε τους εµπόρους της πόλης. Ωστό-
σο, η κινητοποίησή τους την επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου ενάντια 
στην επιβολή των σερβικών δασµών και στον περιορισµό των ορίων δικαιοδοσίας 
του Εµποροδικείου (που εξιστορούνται στο τέταρτο κεφάλαιο) δείχνει επίσης ότι σε 
µια συγκυρία οξύτατων αντιπαλοτήτων η δράση τους µπορούσε ακόµη να παράγει 
συλλογικότητες και να δηµιουργεί ευρύτερες συναινέσεις. Το τρίτο µέρος υπογραµ-
µίζει εποµένως την έντονη ρευστότητα των συλλογικοτήτων που συγκροτούσαν οι 
έµποροι της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο αυτή. Ταυτόχρονα όµως υποδεικνύει 
την κατεύθυνση που η δράση τους έπαιρνε, τη σταδιακή εθνικοποίησή της. Από τη 
διεθνή κινητοποίηση για το ζήτηµα των σερβικών δασµών (κεφάλαιο τέσσερα), η ο-
ποία υπάκουε ακόµη σε µια υστεροθωµανική λογική πολιτικής δράσης, στην τοπική 
συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη-ελεύθερο λιµάνι το ∆εκέµβριο του 1913 (κεφάλαιο 
πέντε), και τέλος στη συµµετοχή των ελλήνων και των εβραίων εµπόρων στις εκλο-
γές του Μαΐου 1915 (κεφάλαιο έξι), η εστίαση στην πολιτική δράση των εµπόρων ε-
πιτρέπει να δειχθούν η σταδιακή µεταβολή του πλαισίου και του τρόπου άσκησης της 
πολιτικής, οι διαφορετικές µορφές δράσης που οι έµποροι επέλεξαν για να υπερασπί-
σουν τα πολλαπλά συµφέροντά τους και τελικά οι αδράνειες και οι δυσκολίες της µε-
τάβασης από την αυτοκρατορική στην εθνοκρατική πολιτική πραγµατικότητα. 

Η µετάβαση αυτή αποδείχτηκε δύσκολη, ακόµη και για τους Έλληνες. Η αυτό-
νοµη κάθοδος της Νέας Λέσχης στις εκλογές του Μαΐου 1915 και η προβολή µιας 
τοπικής ελληνοµακεδονικής πολιτικής ταυτότητας απέναντι στα υπάρχοντα πολιτικά 
κόµµατα ήταν τελικά ανάλογα προβληµατική µε την αντιδιαµετρική στράτευση των 
εβραίων αλιανσίστ επιχειρηµατιών στο πλευρό του Βενιζέλου. Όπως αναλύεται στο 
έκτο κεφάλαιο, η ανασηµασιοδότηση της ελληνοµακεδονικότητας και η αναγόρευσή 
της σε πολιτική ταυτότητα υπήρξε εξίσου αποτυχηµένη µε την πολιτική ανασηµασιο-
δότηση της αφοµοίωσης. Οι έλληνες έµποροι δεν µπόρεσαν να γίνουν πολιτικά Μα-
κεδόνες, δηλαδή να ενταχθούν αυτόνοµα και µε τους δικούς τους όρους στο ελληνικό 
πολιτικό σύστηµα. Αντίστοιχα, οι εβραίοι συνάδελφοί τους δεν µπόρεσαν να γίνουν 
πολιτικά Έλληνες. Αν και συντάχθηκαν µε τον πιο προβεβληµένο εκπρόσωπο του ελ-
ληνικού εθνικισµού, η υπερψήφιση του αντιβενιζελικού ψηφοδελτίου από το σύνολο 
σχεδόν του εβραϊκό πληθυσµού τούς κατέταξε πέραν του πολιτικού έθνους. Και για 
τις δύο µερίδες εποµένως η προσαρµογή στα ελληνικά δεδοµένα και η παράλληλη δι-
ατήρηση της θέσης τους υπήρξε τελικά ιδιαίτερα δύσκολη. 

Ωστόσο, η προσαρµογή στις νέες συνθήκες αποδείχτηκε ιδιαίτερα επώδυνη κυ-
ρίως για τους εβραίους επιχειρηµατίες. Αυτή η αρνητική εξέλιξη είχε ως αφετηρία 
την επαύριο της Επανάστασης των Νεότουρκων. ∆ιατρέχει δηλαδή όλη την επταετία, 
συνδέοντας τα χρόνια πριν και µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Κατά τη ∆εύτερη 
Συνταγµατική Περίοδο, η ηγεµονία των εβραίων επιχειρηµατιών κλονίστηκε τόσο ε-
ντός όσο και εκτός της κοινότητας. Το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει την αλληλοδια-
πλοκή της τάξης µε την εθνότητα και αναλύει πώς η αποτυχία των εβραϊκής επιχει-
ρηµατικής αρχηγεσίας να προστατεύσει τα συµφέροντα των κατώτερων εβραϊκών 
στρωµάτων από την ελληνορθόδοξη οικονοµική διείσδυση και η παράλληλη ενδυνά-
µωση των ελληνορθοδόξων επιχειρηµατιών στην αγορά της πόλης συνοδεύτηκαν από 
τον κλονισµό της αλιανσίστ ιδεολογίας που η αρχηγεσία αυτή διακονούσε, την άνοδο 
της Φεντερασιόν και την ανάδυση ενός µικροαστικού σιωνισµού. Οι εξελίξεις αυτές 
δίχασαν τους εβραίους επιχειρηµατίες και κλόνισαν την ταξική και ιδεολογική ηγε-
µονία που ασκούσαν στο εσωτερικό της κοινότητας και κατ’επέκταση και σε ολό-
κληρη την πόλη. Σε αντίθεση µε ό,τι θα περίµενε κανείς, όσα ακολούθησαν εξασθέ-
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νησαν ακόµη περισσότερο τη θέση τους. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό 
κράτος δεν συσπείρωσε τον εβραϊκό πληθυσµού γύρω από την παραδοσιακή του αρ-
χηγεσία· αντίθετα, παρόξυνε τις εσωτερικές εντάσεις κατά τρόπους που αναλύονται 
στο τέταρτο και έκτο κεφάλαιο. Η διαφαινόµενη οικονοµική παρακµή της πόλης, και 
κατ’επέκταση και της εβραϊκής κοινότητας, κατέστησε προβληµατική την έως τότε 
προνοµιακή σύνδεση της εβραϊκής µε την εµπορική ταυτότητα και απαξίωσε το συµ-
βολικό κεφάλαιο των εβραίων επιχειρηµατιών τόσο ως Εβραίων όσο και ως εµπόρων. 
Ταυτόχρονα, η προοπτική της απώλειας της οικονοµικής τους πρωτοκαθεδρίας εξέ-
θρεψε ταξικές εντάσεις, ενώ η διαλλακτική τους στάση απέναντι στις ελληνικές αρχές 
επικρίθηκε από τους σιωνιστές ως µειοδοσία. Τέλος, η ίδια η µεταβολή του πεδίου 
της πολιτικής ήδη από τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, η µετάβαση από µια περί-
κλειστη πολιτική των προυχόντων (politics of notables) σε µια ανοιχτότερη πολιτική 
των µαζών (mass politics), περιόρισε την επιρροή που η εβραϊκή επιχειρηµατική αρ-
χηγεσία ασκούσε, προς όφελος των σιωνιστών και της Φεντερασιόν. Πέραν της κοι-
νότητας, η θέση τους κλονίστηκε επίσης. Καθόλη την περίοδο ο πατριωτισµός τους 
αµφισβητούνταν διαρκώς. Μετά το 1908, η οθωµανικότητά τους τέθηκε υπό αίρεση 
από Ελληνορθόδοξους αλλά και από Μουσουλµάνους, ενώ µετά το 1912 η ελληνικό-
τητά τους αµφισβητήθηκε τόσο κατά την ανακίνηση του ζητήµατος της µετατροπής 
της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι όσο και κατά τις εκλογές του Μαΐου του 1915. 
Μετά από επτά ταραχώδη χρόνια, οι Εβραίοι εξακολουθούσαν να δεσπόζουν στην 
αγορά της πόλης. Αλλά η ταυτότητά τους είχε πλέον πολιτικοποιηθεί, είχε δηλαδή 
καταστεί διαβλητή. Ως έµποροι, ως Εβραίοι, και ως πολίτες, όλες οι παράµετροι που 
κάποτε στήριζαν την ηγεµονία τους έµοιαζαν τώρα να αποτελούν πηγές αδυναµίας. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 
Από πυλώνες της συνύπαρξης σε σύµβολα της ρήξης 

Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης κατά τη 
∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, 1908-1912 

 
 

Στις 25 Ιουλίου 1908, λίγες µέρες µετά την Επανάσταση των Νεότουρκων, το 
Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και η Εµπορική Λέσχη γιόρτασαν ενωµένοι 
την ανακήρυξη του Συντάγµατος οργανώνοντας µια επιβλητική συγκέντρωση. Τα 
µέλη τους, “sans distinction de nationalité”, πραγµατοποίησαν πορεία στις κεντρικές 
οδούς της πόλης και κατέληξαν στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί, εκφωνήθηκαν λόγοι 
από τον γενικό γραµµατέα του Επιµελητηρίου, τον ντονµέ Ιµπραήλ Χικµέτ Μπέη, 
τους σηµαίνοντες εβραίους εµπόρους και µέλη του διοικητικού συµβουλίου, Μωύς 
Μορπούργο και Γιακώβ Καζές, και τους δικηγόρους Ασέρ Σαλέµ και Μωύς Εφέντη 
Κοέν, ο τελευταίος γνωστότερος σήµερα ως Tekinalp και ως µια µείζονα µορφή του 
τουρκικού εθνικισµού1. Πορείες και συγκεντρώσεις αυτού του είδους, οργανωµένες 
από διάφορους συλλόγους και οργανώσεις, είχαν πληµµυρίσει τους δρόµους της 
Θεσσαλονίκης καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας2. Αποτελούσαν δηµόσιες εκδηλώσεις 
της ενότητας του λαού, εκφράσεις της κοινής λαϊκής θέλησης. Ταυτόχρονα όµως 
συνιστούσαν και συµβολικές αναπαραστάσεις της υπάρχουσας κοινωνικής δοµής της 
πόλης, των ταξικών και εθνοτικών ιεραρχιών της. Συγκεντρώνοντας τα µέλη τους ως 
οµάδα, το Εµπορικό Επιµελητήριο και η Εµπορική Λέσχη καθιστούσαν ορατή στο 
δηµόσιο, πολιτικοποιηµένο πλέον, χώρο την οικονοµική πρωτοκαθεδρία των 
εµπόρων και τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην τοπική δοµή της εξουσίας. Οι 
έµποροι ήταν άλλωστε η µόνη επαγγελµατική οµάδα που συµµετείχε αυτόνοµα στις 
παρελάσεις. Την ίδια στιγµή όµως, η πορεία και οι οµιλίες επανεπιβεβαίωναν 
συµβολικά την εθνοτική ιεραρχία που τους διέκρινε: τον ηγεµονικό ρόλο των 
εβραίων επιχειρηµατιών, τη δευτερεύουσα θέση των Ελληνορθόδοξων, την 
ασυνήθιστη δύναµη της µικρής οµάδας των Ντονµέ και τη µάλλον περιθωριακή θέση 
που καταλάµβαναν οι Βούλγαροι. 

Κατά τα τέσσερα χρόνια που συνθέτουν τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο στη 
Θεσσαλονίκη, η ταξική και η εθνοτική ιεραρχία που χαρακτήριζε τη ζωή στην πόλη 
κατά τη χρόνια του Αβδούλ Χαµίτ, και την οποία εξέφραζε όσον αφορά στους 
εµπόρους το Εµπορικό Επιµελητήριο, υπέστη σοβαρό κλονισµό. Η ανάδυση νέων 
κοινωνικών οµάδων περιέπλεξε το τοπίο των κοινωνικών σχέσεων. Η δε παράλληλη 
εµφάνιση νέων µηχανισµών κοινωνικής παρέµβασης, που περιλάµβανε µεταξύ άλλων 
τον τύπο3, τα εργατικά συνδικάτα, τους συλλόγους αλληλοβοήθειας και τα 
                                                 
1 Journal de Salonique 27.07.1908. Για τον Μωύς Κοέν, βλέπε Jacob M. Landau, Tekinalp, Turkish 
Patriot, 1883-1961 (Ισταµπούλ, 1984). 
2 Μεταξύ αυτών της αρµενικής και της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
εβραϊκή κοινότητα οργάνωσε τη δική της πορεία όχι ως ενιαίο σώµα, όπως οι άλλες κοινότητες, αλλά 
µέσω της κοινής σύµπραξης των εβραϊκών οργανώσεων Cercle des Intimes, Grand Cercle και της 
Ένωσης Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς, Journal de Salonique 27.07.1908. 
3 Η άρση της λογοκρισίας συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία µιας νέας σειράς εντύπων. Είναι επίσης 
ενδεικτικό του διατοπικού χαρακτήρα της διαµόρφωσης της νέας αναγνωστικής σφαίρας ότι η άρση 
της λογοκρισίας είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη του εµπορίου των εισαγόµενων από το εξωτερικό 
εντύπων. Βλέπε Μανώλης Κανδυλάκης, «Η λογοκρισία στις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης», στο 
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (29-31 Μαΐου 1992). Πρακτικά 
(Θεσσαλονίκη, 1993), σ. 571. Μανώλης Κανδυλάκης, Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, τόµος Α΄ 
(Θεσσαλονίκη, 1998), σ. 21. Ministère du Commerce et de l’Industrie, Turquie. Mouvement 
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εθελοντικά σωµατεία, έκανε δυσκολότερη τη διαχείριση και διατήρηση της 
κοινωνικής συναίνεσης. Σε αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο πεδίο, οι ταξικές και 
εθνοτικές ταυτότητες των εµπόρων και βιοµηχάνων της Θεσσαλονίκης 
αµφισβητήθηκαν και αναδιατάχθηκαν. Η υπάρχουσα ιστοριογραφία, χωρίς να έχει 
ασχοληθεί ειδικά µε τους επιχειρηµατίες της πόλης, έχει µέχρι σήµερα εξετάσει τη 
γενικότερη αποσταθεροποίηση των κοινωνικών σχέσεων στη Θεσσαλονίκη ως δύο 
παράλληλες, δηλαδή αναλυτικά και ιστορικά διακριτές, διαδικασίες. Αφενός, οι 
κοµβικές µελέτες του Paul Dumont και της Ρένας Μόλχο διερευνούν την 
αποσταθεροποίηση υπό το πρίσµα της εθνότητας4. Τους απασχολεί δηλαδή η 
αυξανόµενη εθνοτική ένταση που χαρακτήριζε τις σχέσεις µεταξύ των Εβραίων και 
των Ελληνορθόδοξων και η συνακόλουθη ανάπτυξη του σιωνισµού –έστω και αν 
ασχολούνται γενικότερα µε τα ύστερα οθωµανικά χρόνια και δεν εστιάζουν 
ειδικότερα στις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο5. 
Αφετέρου, και ξεκινώντας από τις πρωτοπόρες µελέτες του Κωστή Μοσκώφ και του 
George Haupt, πολυάριθµες µελέτες τονίζουν τη σηµασία της τάξης. Τα τελευταία 
τριάντα τουλάχιστον χρόνια ένα ολόκληρο ρεύµα εργατικής ιστορίας επικεντρώθηκε 
στο ζήτηµα της ανάπτυξης των ταξικών σχέσεων στη Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά 
όµως µέσα από τη µελέτη της Φεντερασιόν, του σοσιαλιστικού δηλαδή κινήµατος της 
πόλης6. Πίσω από τις αναλύσεις αυτές υφέρπει συνήθως η µεθοδολογική παραδοχή 

                                                                                                                                            
commercial de Salonique en 1909 (Rapport commerciaux des agents diplomatiques et consulaires de 
France, no. 927) (Paris, 1910), σ. 19. 
4 Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”. Rena Molho, “The Zionist 
movement in Thessaloniki, 1899-1919”, στο I.K. Hassiotis (επιµ.), The Jewish communities of 
Southeastern Europe (Θεσσαλονίκη, 1997), σσ. 327-350. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 
227-240. 
5 Γενικότερα, οι αστικές ιστορίες των επιπτώσεων της Επανάστασης των Νεότουρκων και των 
εξελίξεων κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο παραµένουν ακόµη ιστοριογραφικό ζητούµενο. Η 
σχετική βιβλιογραφία παρακολουθεί τις διεργασίες σε ένα εθνικό επίπεδο, εστιάζει συνήθως στο πεδίο 
της υψηλής πολιτικής (και ιδίως στους Νεότουρκους) και παραβλέπει τις τοπικές εκδιπλώσεις της 
Νεοτουρκικής Επανάστασης και των αλλαγών που αυτή επέφερε στις κοινωνικές σχέσεις 
συγκεκριµένων πόλεων. Κατά συνέπεια, λίγες είναι οι κοινωνικές και πολιτισµικές ιστορίες των 
οθωµανικών αστικών κοινωνιών κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο. Όποτε αυτό συµβαίνει, η 
έµφαση είναι κυρίως στις εθνοτικές και πολύ λιγότερο στις ταξικές σχέσεις. Βλέπε Ercument Asil, The 
reception of liberty in Konya, September 1908-April 1909, (Αδηµοσίευτη πρωτεύουσα µεταπτυχιακή 
εργασία, Bogasici University, 2005). Campos, A ‘shared homeland’ and its boundaries. Vangelis 
Kechriotis, “Protecting the city’s interest: the Greek-Orthodox and the conflict between municipal and 
vilayet authorities in Izmir in the Second Constitutional period” (ανακοίνωση στο Eight Mediterranean 
Social and Political Research Meeting, Φλωρεντία και Μοντεκατίνι Τέρµε, 2007). Bedross Der 
Matossian, Ethnic politics in post-revolutionary Ottoman Empire: Armenians, Arabs, and Jews during 
the Second Constitutional Period (1908-1909) (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Columbia 
University, 2008). Η µελέτη του Γιάννη Μέγα για την Επανάσταση των Νεότουρκων στη 
Θεσσαλονίκη περιέχει πλήθος στοιχεία, αλλά δεν διακρίνεται από ανάλογο αναλυτικό βάθος. Μέγας, 
Η Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη. 
6 Georges Haupt, “Introduzione alla storia della Federazione operaia socialista di Salonicco”, 
Movimento Operaio e Socialista 18/1 (1972), σσ. 99-114. Ilicak, «Εβραϊκός σοσιαλισµός στην 
οθωµανική Θεσσαλονίκη». Donald Quataert, “The industrial working class of Salonica, 1850-1912”, 
στο Avigdor Levy (επιµ.), Jews, Turks, Ottomans. A shared history, fifteenth through the twentieth 
century (Σύρακιουζ, 2002), σσ. 194-211. Quataert, Social disintegration and popular resistance. 
Donald Quataert, “The workers of Salonica, 1850-1912”, στο Donald Quataert & Erik Jan Zürcher 
(επιµ.), Workers and the working class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1839-1950 
(Λονδίνο, 1995), σσ. 59-74. Αντώνης Λιάκος, Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία Θεσσαλονίκης 
(Φεντερασιόν) και η σοσιαλιστική νεολαία. Τα καταστατικά τους (Θεσσαλονίκη, 1985). Μοσκώφ, 
Θεσσαλονίκη 1700-1912. Αβραάµ Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου 
(Αθήνα, 1975). Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη (1908-1936). 
Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο Μεσοπόλεµο (Αθήνα, 2005). 
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της προτεραιότητας του ενός ή του άλλου παράγοντα. Η τάξη και η εθνότητα 
θεωρούνται µεν ως οι δύο µείζονες αναλυτικές κατηγορίες για τη µελέτη της ύστερης 
οθωµανικής περιόδου, αλλά ταυτόχρονα προσεγγίζονται ως αλληλοαποκλειόµενες, 
αν όχι ανταγωνιστικές, έννοιες. Η κατίσχυση των εθνοτικών δεσµών που συνήθως 
διαπιστώνεται δεν µπορεί παρά να συµβαίνει λόγω της ασθενούς ανάπτυξης των 
ταξικών σχέσεων7. Σε µεγάλο βαθµό η συγκεκριµένη ερµηνεία αποτελεί απόρροια 
των επιστηµολογικών βεβαιοτήτων που µοιράζεται το σύνολο της ιστορικής αυτής 
γραµµατείας. Οι µελέτες που αναφέρθηκαν αποτελούν εξαιρετικά δείγµατα µιας 
κλασικής κοινωνικής ιστορίας µε ευδιάκριτες όµως τις κοινωνιολογικές της 
καταβολές. Κατά συνέπεια, χρησιµοποιούν την τάξη και την εθνότητα ως 
εννοιολογικές κατηγορίες στατικές, δοµικές και εξωγενείς προς την ιστορική 
πραγµατικότητα, χωρίς να στέκονται στα πολλαπλά νοήµατα που αυτές παίρνουν και 
στους τρόπους µε τους οποίους σηµασιοδοτούνται από τα πολλαπλά ιστορικά 
υποκείµενα στα εκάστοτε ιστορικά συµφραζόµενα. 

Ωστόσο, οι ιστορικές διαδροµές που διέτρεξαν οι έµποροι της Θεσσαλονίκης και 
οι ταυτότητες που οι ίδιοι σφυρηλάτησαν µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα αν 
υιοθετηθεί µια ευρύτερη µεθοδολογικά οπτική. Αν δηλαδή επιχειρηθεί η αναλυτική 
συνάρθρωση της τάξης και της εθνότητας, αν αναδειχθεί η συγκεκριµένη ιστορική 
τους έκφανση και αν δοθεί έµφαση τόσο στις κοινωνικές διεργασίες όσο όµως και 
στη νοηµατοδότησή τους από τα ίδια τα ιστορικά υποκείµενα. Τάξη και εθνότητα δεν 
πρέπει να προσλαµβάνονται σαν δύο διακριτές, ξεχωριστές όψεις της ταυτότητας 
έστω και συνδεόµενες µεταξύ τους. Στα πολυπολιτισµικά αστικά περιβάλλοντα της 
ύστερης οθωµανικής περιόδου επρόκειτο για δύο ρευστές, αλληλοδιαπλεκόµενες και 
πάνω από όλα αµοιβαία συγκροτούµενες διαδικασίες της διαµόρφωσης των 
συλλογικών υποκειµένων. Όπως θα υποστηριχθεί στο κεφάλαιο αυτό, στη 
Θεσσαλονίκη της ∆εύτερης Συνταγµατικής Περιόδου ενδοκοινοτικά ταξικά 
ζητήµατα, ζητήµατα που αφορούσαν τις σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων 
στο εσωτερικό της κοινότητας, τροφοδότησαν διακοινοτικές εθνοτικές εντάσεις, 
δηλαδή συγκρούσεις µεταξύ των κοινοτήτων. Αντίστροφα, διακοινοτικές εθνοτικές 
εντάσεις αρθρώθηκαν µέσα από µια ταξική γλώσσα. Όπως και κατά την προηγούµενη 
περίοδο, ο «έµπορος» συνέχισε να αποτελεί ένα κεντρικό σύµβολο της τάξης και της 
εθνότητας. Όµως η αλληλοδιαπλοκή των δύο όψεων της ταυτότητάς του δεν ήταν πια 
σταθερή και δεδοµένη. Αντίθετα, η συµβολική του αναπαράσταση παρήγαγε πλέον 
οξύτατες εντάσεις. 
 
Ενδοκοινοτικές αναδιατάξεις και διακοινοτική ένταση. Η αµφισβήτηση των 
εβραίων επιχειρηµατιών 

Γύρω στο 1908 µια σηµαντική µεταβολή λάµβανε χώρα στον τρόπο µε τον οποίο 
οι ταξικές σχέσεις αλλά και η εθνοτική ταυτότητα αναπαριστάνονταν στο κοινωνικό 
φαντασιακό της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Τις προηγούµενες 
δεκαετίες, η κοινωνική συναίνεση βασιζόταν σε µια αναπαράσταση της κοινωνικής 
ιεραρχίας που είχε λογοθετικά κατασκευάσει τους «φτωχούς» και τους «άπορους» ως 
διακριτή κοινωνική οµάδα8. Το να φροντίζει κανείς για την πρόνοιά τους ήταν 

                                                 
7 Για τη Θεσσαλονίκη, βλέπε τις διαπιστώσεις των Gounaris, “Salonica”, σσ. 514-516. Anastassiadou, 
Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des Réformes, σσ. 403-419. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 
1700-1912, σ. 151. 
8 Παράβαλλε τη χαρακτηριστική καρτ ποστάλ που είχε τυπώσει το φιλανθρωπικό ίδρυµα Ματανότ 
Λαεβιονίµ µε την ενδεικτική λεζάντα “Pensez aux pauvres”. Οι αναφορές στον τύπο είναι ευνόητα 
πολυπληθείς. Βλέπε απολύτως ενδεικτικά για τον έρανο υπέρ των «φτωχών» και των «ορφανών», 
Journal de Salonique 18.01.1906. 
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επιβεβληµένο για τη διατήρηση των κοινοτικών κοινωνικών δεσµών, πολύ δε 
περισσότερο καθώς οι οθωµανικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ στα µέσα του 
δέκατου ένατου αιώνα είχαν µετασχηµατίσει ριζικά την έννοια της εθνοθρησκευτικής 
κοινότητας και την είχαν µεταβάλει από έναν φοροεισπρακτικό σε έναν εκπαιδευτικό 
και προνοιακό µηχανισµό9. Όπως και στην περίπτωση του ελληνορθόδοξου 
πληθυσµού της Κωνσταντινούπολης, ήταν η διάχυση των αστικών αξιών και ιδεωδών 
σε αυτή την περιθωριοποιηµένη οµάδα των «φτωχών», που σηµατοδοτούσε 
ουσιαστικά την εισδοχή τους στην κοινότητα, που τους καθιστούσε δηλαδή 
«Εβραίους»10. Ευυποληψία και εβραϊκότητα ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. 
Αντίστροφα όµως, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αυτή η πρακτική της 
φιλανθρωπίας αποτέλεσε επίσης (στις έµφυλα διακριτές µορφές της) ένα απαραίτητο 
στοιχείο της µεσοαστικής ταυτότητας. Η εικόνα του «φιλάνθρωπου ανδρός», ιδανικά 
προσωποποιηµένη στη µορφή του Μωύς Αλλατίνι, του γνωστού και ως «πατέρα της 
Θεσσαλονίκης», συµβόλιζε πλέον τον κολοφώνα των αστικών επιτευγµάτων, όπως 
άλλωστε και εκείνη της φιλάνθρωπης χήρας ή συζύγου που εξέφραζε η Φακίµα 
Μοδιάνο11. Η φιλανθρωπία θεωρήθηκε εποµένως ότι συνέδραµε στη διασφάλιση 
τόσο της κοινωνικής συναίνεσης όσο όµως και της εθνοτικής συνοχής. Και µε το 
διπλό αυτό περιεχόµενο, προσδιόριζε και το νόηµα που έπαιρνε η αστική ταυτότητα. 
Ο πολλαπλασιασµός των εβραϊκών φιλανθρωπικών σωµατείων και προνοιακών 
θεσµών κατά τον ύστερο δέκατο ένατο αιώνα, µε αποκορύφωµα την ίδρυση του 
νοσοκοµείου Χιρς το 1908, δεν εξέφραζε παρά την ευρεία διάχυση αυτής της 
ιδιαίτερης θεώρησης της αστικής εβραϊκότητας στο εσωτερικό της εβραϊκής 
κοινότητας της πόλης12. 

Ωστόσο, κοινωνικές εξελίξεις και εθνοτικοί ανταγωνισµοί µετέβαλαν τις 
συντεταγµένες της εβραϊκής αστικής ταυτότητας και το χαρακτήρα της δηµόσιας 
ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς που αυτή εµπεριείχε. Η έλευση της δυτικής 
εκπαίδευσης και η ολοένα και ταχύτερη ενσωµάτωση της πόλης στην καπιταλιστική 
παγκόσµια οικονοµία είχαν οδηγήσει στη διαµόρφωση νέων κοινωνικών στρωµάτων. 
Μετρώντας ήδη πάνω από τριάντα χρόνια λειτουργίας, το εκπαιδευτικό σύστηµα της 
Αλιάνς είχε δηµιουργήσει µια ολοένα και επεκτεινόµενη οµάδα εκδυτικισµένων 
εγγράµµατων νέων Εβραίων. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε και στο Πρώτο Κεφάλαιο, η 
οριενταλιστική προσέγγιση στο ζήτηµα της αναγέννησης των Εβραίων της 
Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτήριζε την Αλιάνς, σήµαινε ότι αυτή θεωρούσε 
περιττή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και περιόρισε το έργο της στη σύσταση 

                                                 
9 Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρωπία, σσ. 113-136. Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 84-85, 94-96. 
10 Ενδεικτική από την άποψη αυτή είναι η συστοίχιση αστικών ιδεωδών, ανθρωπιστικών αξιών και 
υπηρεσιών προς την κοινότητα στην αναγγελία του εράνου υπέρ των σχολείων της Αλιάνς και του 
Ταλµούδ Τορά το 1879. «Το να καθαγιάσουµε τη θρησκεία µας, το να αποµακρύνουµε τη νεολαία από 
τη σκοτεινή άγνοια, το να τιµήσουµε το έθνος µας [δηλαδή τον εβραϊκό πληθυσµό] και το να 
προσφέρουµε υπηρεσία στην ανθρωπότητα είναι τα πιο ευγενή πράγµατα που πρέπει να ελκύουν όλη 
την προσοχή µας. Ποιος από εµάς θα αποτραβιόταν από µια τέτοια προσπάθεια, θρησκευτική και 
ταυτόχρονα φιλανθρωπική; … Το τέµενός µας σήµερα είναι το Ταλµούδ Τορά και τα σχολεία της 
Αλιάνς». Αναφέρεται στο Paula Daccarett, Jewish Social Services in Late Ottoman Salonica (1850-
1912) (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Brandeis University, 2008), σσ. 68-69. Για τη συνάρθρωση 
φιλανθρωπίας και εξελληνισµού στους ελληνορθόδοξους πληθυσµούς της Κωνσταντινούπολης, βλέπε 
Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρωπία, σσ. 44-47. 
11 Για τον Μωύς Αλλατίνι, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 107-108. Για τη φιλανθρωπική δράση της 
Φακίµα Μοδιάνο, βλέπε Modiano, Hamehune Modillano, τόµος 2, σσ. 36-37. 
12 Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 86-94, για τον τρόπο που εβραϊκότητα και αστικές ηθικές αξίες 
δοµούνταν παράλληλα µέσα από τη σωµατειακή ζωή. Για µια ευσύνοπτη παρουσίαση των κυριότερων 
εβραϊκών φιλανθρωπικών σωµατείων και προνοιακών θεσµών, βλέπε Daccarett, Jewish Social 
Services in Late Ottoman Salonica, σσ. 40-43. 
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δηµοτικών και µόνο σχολείων για τα φτωχότερα εβραϊκά στρώµατα13. Η έκθεση στη 
δυτική παιδεία συνετέλεσε εποµένως στην παραγωγή µιας ευρείας, κατώτερης 
µεσαίας τάξης µε πραγµατικές, αλλά ξεκάθαρα περιορισµένες, προοπτικές 
κοινωνικής ανόδου. Επιπρόσθετα, η επέκταση του εµπορίου και όχι τόσο της 
βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη του τέλους του δέκατου ένατου αιώνα14, η απουσία 
ενός εκτεταµένου και επικερδούς εβραϊκού βιοτεχνικού τοµέα15, και το αδύνατο µιας 
σταδιοδροµίας στην οθωµανική δηµόσια διοίκηση λόγω ελλειπούς γνώσης της 
τουρκικής γλώσσας16, συρρίκνωσαν σε τελική ανάλυση τις δυνατότητες 
επαγγελµατικής απασχόλησης αυτής της κατώτερης µεσαίας τάξης αποκλειστικά 
στον εµπορικό τοµέα. Τη µεταµόρφωσαν δηλαδή σε µια πολυπληθή αλλά τελείως 
οµοιογενή οµάδα εµποροϋπαλλήλων17. Κατά συνέπεια, η διατήρηση της εβραϊκής 
εµπορικής κυριαρχίας µεταβλήθηκε σε αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση της επιβίωσης αυτού του νέου κοινωνικού στρώµατος. Ωστόσο, η ίδια 
εβραϊκή κυριαρχία εγγυόταν επίσης ότι όλες οι διενέξεις για εργασιακά ζητήµατα θα 
µετέπιπταν αυτόµατα σε ενδοκοινοτικές συγκρούσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, το 
ζήτηµα των ταξικών σχέσεων διαπλέχθηκε αξεδιάλυτα µε το ζήτηµα της κοινοτικής 
συνοχής. Με τη σειρά του πάλι, το ζήτηµα των ταξικών σχέσεων ανασηµασιοδότησε 
το νόηµα της κοινοτικής συνοχής αποδίδοντας σε αυτό µια πιο εµφανή διάσταση 
κοινωνικής διαφοροποίησης. 

Μια αντίστοιχη σειρά εξελίξεων έφερε και τις συντεχνίες στο προσκήνιο. Το 
εβραϊκό ανώτερο αστικό στρώµα εκλάµβανε ολοένα και περισσότερο την επιβίωση 
των συντεχνιών τόσο ως αναγκαία όσο και ως ευρισκόµενη υπό απειλή. Οι εβραίοι 
χειρώνακτες εργάτες και τεχνίτες ήταν τα πρώτα θύµατα µιας ελληνοεβραϊκής 
οικονοµικής σύγκρουσης που λάµβανε χώρα στα κατώτερα επίπεδα της αγοράς. 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι ελληνορθόδοξοι τεχνίτες 
αρνούνταν συστηµατικά να προσλάβουν ως µαθητευόµενους νεαρούς Εβραίους18. 
Την ίδια στιγµή, εβραίοι θεσσαλονικείς κοινωνικοί και ηθικοί αναµορφωτές απέδιδαν 
τώρα µεγαλύτερη αξία στη χειροτεχνική εργασία19. Εκφράζοντας ένα δυτικό λόγο 
περί εργασίας, καταδίκαζαν το µικρεµπόριο ως αντιπαραγωγικό20 και επαινούσαν την 
παραγωγική χειρωνακτική εργασία ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόµηση του 
σύγχρονου Εβραϊσµού της Ανατολής21. Με διαλέξεις και άρθρα υπογράµµιζαν «την 
υγεία της εργασίας και την ευλογία του ιδρώτα» των τεχνικών επαγγελµάτων τα 
                                                 
13 Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, σσ. 116-118. Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 95-96. 
14 Για ορισµένες από τις δυσκολίες που αντιµετώπισε η βιοµηχανία στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Palairet, 
The Balkan economies, σσ. 353-354. 
15 Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salonica”, σσ. 43-44, 64. 
16 Το 1910 ο εβραϊκής καταγωγής αµερικανός πρέσβυς στην Οθωµανική Αυτοκρατορία Oscar Strauss 
κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη δήλωσε έκπληκτος που οι Εβραίοι εξακολουθούσαν ακόµη 
να µιλούν τη γλώσσα των καταδιωκτών τους και τους προέτρεψε να µάθουν τουρκικά, χάρη στα οποία 
και σε συνδυασµό µε τα έµφυτα χαρίσµατά τους θα ανέρχονταν κοινωνικά και πολιτικά. Γαλλικό 
Προξενείο (Θεσσαλονίκη) προς Ministre des Affaires Etrangères (14.3.1910), Archives du Minister 
des Affaires Etrangeres, MMA5/b/22. 
17 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι); (χ.χ. γύρω στο 1907), Αρχείο AIU Grèce XVI E 
202a. 
18 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 151-152. 
19 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année), σ. 28, 47. 
20 Esther Benbassa & Aron Rodrigue, “L’artisanat juif en Turquie à la fin du XIXe siècle. L’Alliance 
Israélite Universelle et ses oeuvres d’apprentissage”, Turcica 17 (1985), σσ. 113-114. 
21 Βλέπε ενδεικτικά την πρόταση για συνεργασία της Ένωσης των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς µε 
την Société Carmel ώστε να δηµιουργηθεί µια αγροτική παροικία (colonie agricole) κοντά στη 
Θεσσαλονίκη. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin 
Annuel, 1907 (11eme année), σ. 27. 
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οποία και «θα απελευθέρωναν το λαό του Ισραήλ από τον ζυγό της δουλείας»22. Σε 
ένα πιο πραγµατιστικό επίπεδο, επιδίωκαν επίσης να διαφοροποιήσουν µια 
επικίνδυνα µονοδιάστατη εβραϊκή αγορά εργασίας και να προσφέρουν στα κατώτερα 
στρώµατα µια εναλλακτική διέξοδο άλλη από αυτή του µικρεµπορίου23. Η 
χειροτεχνία εκπληρούσε όλες τις παραπάνω προσδοκίες τους. “Nos élèves”, ανέφερε 
ο Νεχαµά, “à l’achèvement de leurs études, ne cherchent une occupation que dans les 
affaires”24. “Ce qu’il faut surtout à notre communauté”, συµπλήρωνε αλλού, “c’est 
d’avoir un nombre tous les jours croissant de producteurs, de capacités techniques”25. 
Ωστόσο, η κυριαρχία των Ελληνορθόδοξων στον τοµέα της χειροτεχνίας σήµαινε ότι 
η αναδιοργάνωση και επέκταση της εβραϊκής αγοράς εργασίας µπορούσε να 
υλοποιηθεί µόνο σε βάρος των ελληνορθόδοξων χειροτεχνών. Και στην περίπτωση 
αυτή εποµένως, οι ταξικές σχέσεις στο εσωτερικό της κοινότητας συνδέονταν στενά 
µε τις εθνοτικές σχέσεις µεταξύ των κοινοτήτων. 

Όλες οι παραπάνω κοινωνικές διεργασίες εξέβαλαν σε µια αναδιάταξη των 
προτεραιοτήτων της εβραϊκής ανώτερης αστικής τάξης. Σε ένα ολοένα πιο περίπλοκο 
και ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, οι εµποροϋπάλληλοι και οι συντεχνίες 
αντικατέστησαν τους «φτωχούς» ως το πρωταρχικό αντικείµενο της µέριµνας των 
αστών26. Η κοινωνική ειρήνη στο εσωτερικό της κοινότητας διερχόταν τώρα µέσα 
από τη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, των σχέσεων µεταξύ του εργοδότη και του 
εργαζόµενου. Συνακόλουθα, στα µέσα Αυγούστου του 1908, η Ένωση Παλαιών 
Μαθητών της Αλιάνς άδραξε τις νέες δυνατότητες σωµατειακής οργάνωσης και 
δράσης που πρόσφερε η επανάσταση των Νεότουρκων και ίδρυσε το Συνδικάτο των 
Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Syndicat des Commis et Employés de 
Salonique)27. Όπως έχει αναλυθεί στο Πρώτο Κεφάλαιο, η Ένωση Παλαιών 
Μαθητών της Αλιάνς ήταν ο πιο σηµαντικός σύλλογος της εβραϊκής νεολαίας και 
απολάµβανε την ηθική και οικονοµική στήριξη της κοινοτικής αρχηγεσίας. Η 
πρωτοβουλία της για τη σύσταση του Συνδικάτου απηχούσε εποµένως τις νέες 
προτεραιότητες του ανώτερου στρώµατος των εβραίων επιχειρηµατιών. Αυτή 
καθεαυτή η συµµετοχή στο Συνδικάτο ήταν ελεύθερη για τους εµποροϋπαλλήλους 
όλων των εθνοθρησκευτικών οµάδων “sans distinction de race et de religion”28. 
                                                 
22 Αναφέρεται στο Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 170. 
23 Στο ίδιο, σ. 168. 
24 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι); (χ.χ. γύρω στο 1907), Αρχείο AIU Grèce XVI E 
202a. 
25 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1909 
(13ème année), σ. 5-6. 
26 Είναι χαρακτηριστικό ότι σκοπός της νεοϊδρυµένης Section d’Apprentissage της Ένωσης Παλαιών 
Μαθητών ήταν η δηµιουργία «καλών εβραίων εργατών» (bons ouvriers israélites) στα διάφορα 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα και η διανοητική και ηθική ανόρθωση της «εβραϊκής εργατικής τάξης» 
(classe ouvrière israélite). “Dans l’ordre communal, c’est surtout l’élément ouvrier qui nous 
préoccupe”, ανέφερε ο πρόεδρός της το 1910. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite 
Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 49. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1910 (14ème année), σ. 51. 
27 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (09.09.1908), FO 195/2298. Μέγας, Η 
Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, σσ. 317-318. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 27. Association 
des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1910 (14ème année), 
σ. 51. Journal de Salonique 09.08.1908, 13.08.1908, 16.08.1908, 20.08.1908, 23.08.1908, 25.08.1908, 
01.09.1908, 20.09.1908, 29.09.1908, 06.10.1908,08.10.1908, 21.12.1908. 
28 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 
(12eme année), σ. 27. Σύµφωνα µε επιστολή του προέδρου της Ένωσης Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς 
και µέλους της µασονικής στοάς Veritas, Ζωζέφ Νεχαµά, προς τη µασονική στοά Grand Orient de 
France (της οποίας και ζητούσε τη βοήθεια για τη σύσταση του Συνδικάτου), “L’AAEAIU, profitant 
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Ωστόσο, αυτό δεν σήµαινε ότι η τάξη και οι ταξικοί δεσµοί απέκτησαν 
προτεραιότητα έναντι της εθνότητας. Αντίθετα, οι αρχικές πολυεθνοτικές φιλοδοξίες 
του Συνδικάτου Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης ήταν η άλλη όψη του νοµίσµατος 
της εβραϊκής ηγεµονίας. Το Συνδικάτο συνιστούσε µια ακόµη περίπτωση της 
«νοοτροπίας της πλειοψηφίας» (majority mentality) που χαρακτήριζε τους Eβραίους 
της Θεσσαλονίκης: µιας νοοτροπίας ηγεµονικής και εποµένως ανοιχτής, που ώσµωνε 
την εβραϊκή µε την επαγγελµατική και τη σαλονικιώτικη ταυτότητα29. Ο 
πολυεθνοτικός χαρακτήρας του θα επέτρεπε στους Εβραίους να διαφυλάξουν την 
περιπόθητη από άλλες εθνότητες θέση τους στην αγορά εργασίας. Από την άποψη 
αυτή, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα πρώτα µέτρα του Συνδικάτου ήταν να 
προτείνει στους µουσουλµάνους εργοδότες να είναι το Σάββατο και όχι η Παρασκευή 
η ηµέρα αργίας και των µουσουλµάνων υπαλλήλων «µιας και αυτή την ηµέρα η 
αγορά είναι σχεδόν κλειστή»30. Παρά τη ρητορική της προσέγγισης των εθνοτήτων, η 
σύσταση και διαχείριση ευρύτερων πολυεθνοτικών συλλογικοτήτων όπως το 
Συνδικάτο εξασφάλιζε ουσιαστικά την εβραϊκή ηγεµονία. Σύντοµα όµως το 
Συνδικάτο έχασε κάθε πολυεθνοτικό χαρακτηριστικό, λόγω της µηδενικής 
συµµετοχής µη Εβραίων σε αυτό, και µεταβλήθηκε στον εκπρόσωπο των εβραίων 
εµποροϋπαλλήλων31. Μάλιστα, ο πρόεδρός του Αλµπέρτ Ναχµίας ήταν µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου του Cercle des Intimes, του νέου, όπως θα αναλυθεί 
παρακάτω, φορέα µιας πιο διεκδικητικής εβραϊκής ταυτότητας32. 

Σκοπός της λειτουργίας του Συνδικάτου ήταν η διασφάλιση της εβραϊκής 
κοινωνικής συνοχής. Συνακόλουθα, συνεισέφερε στη θεσµική οργάνωση µιας νέας, 
ρευστής, κοινωνικής οµάδας και την εισήγαγε στον αστικό τρόπο άσκησης µιας 
ευυπόληπτης πολιτικής. Το Συνδικάτο καταδίκαζε τις απεργίες και απέρριπτε την 
ιδέα ότι οι σχέσεις εργοδοτών και εργαζοµένων ήταν εγγενώς συγκρουσιακές. “Le 
but de ce syndicat n’est nullement de s’insurger contre les patrons”, δήλωνε η Journal 
de Salonique33. Αντ’αυτού επιδίωκε να εγγράψει τα συλλογικά συµφέροντα των 
εργαζοµένων στο αξιακό πλαίσιο της «ευυποληψίας» –δηλαδή των αρµονικών 
εργασιακών σχέσεων, της πειθαρχίας και της ηθικής και διανοητικής βελτίωσης. 
Όπως ενηµέρωνε η προσωρινή επιτροπή του το αναγνωστικό κοινό της Journal de 
Salonique, οι εργοδότες δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν. Αντίθετα, θα ήταν οι πρώτοι 
που θα επωφελούνταν καθώς το Συνδικάτο θα ενοφθάλµιζε στα µέλη του την αγάπη 
για το καθήκον και τη φιλοδοξία να εκπληρώσουν τις επαγγελµατικές τους 
υποχρεώσεις. “Syndicat ne veut pas dire grève”, δήλωναν. “L’idée syndicale 
n’implique pas la guerre … Loin de là. Le syndicat disciplinera les salariés du 
commerce. Il aura le double résultat de relever moralement les employés et de les 
mettre en mesure de mieux s’acquitter leurs fonctions”. Για το λόγο αυτό η επιτροπή 
                                                                                                                                            
de la liberté que la constitution octroie aux citoyens ottomans, organise à Salonique un syndicat de 
commis et employés. Aussitôt que ce syndicat sera définitivement constitué, l’Association organisera 
un syndicat ouvrier. Ainsi, elle créera des liens de solidarité parmi les diverses populations de la ville 
jusqu’ici hostiles”. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Grand Orient de France (Παρίσι) (17.08.1908), 
Αρχείο Grand Orient de France, Κουτί 1753. 
29 Για άλλες αποτυπώσεις αυτής της νοοτροπίας βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 120-121. 
30 Journal de Salonique 20.09.1908. 
31 Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι δέκα µήνες µετά το Συνδικάτο αυτοπροσδιοριζόταν πλέον ως 
“Syndicat des Commis et Employés Israélites”, όπως αναφέρεται στο Ψήφισµα της συγκέντρωσης 
εργατικών σωµατείων της Θεσσαλονίκης κατά του νέου νόµου για τα σωµατεία και τις απεργίες. 
Εντούτοις ο εβραϊκός τύπος συνέχισε να αναφέρεται σε αυτό ως “Syndicat des Commis et Employés”, 
υπογραµµίζοντας έτσι τη βαθιά ταύτιση της (µερικής) εβραϊκής µε την (καθολική) θεσσαλονικιώτικη 
ταυτότητα. Journal de Salonique 20.06.1909, 14.06.1909, 16.06.1909, 12.05.1910. 
32 Journal de Salonique 21.12.1908 και 17.01.1909. 
33 Journal de Salonique 09.08.1908. 

 173



ήταν πεπεισµένη ότι οι εργοδότες θα έβλεπαν µε καλό µάτι το Συνδικάτο και τους 
καλούσε να το συνδράµουν ηθικά. Έτσι, αυτό θα υιοθετούσε “une sage ligne de 
conduite et contribuera au bien d’une importante catégorie de la population sans 
toutefois faire préjudice à aucun intérêt particulier”34. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις 
του Συνδικάτου ήταν κυρίως ρυθµιστικές. Επικεντρώθηκε στην επιδιαιτησία 
εργατικών διενέξεων στους εβραϊκούς εµπορικούς οίκους και επιπλέον σύστησε ένα 
γραφείο εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί τα αµοιβαία, κοινά συµφέροντα των εβραίων 
εργοδοτών και εργαζοµένων35. Ως εκ τούτου, το Συνδικάτο προωθούσε την 
αποκλειστικά εβραϊκή απασχόληση και µεριµνούσε για µια κοινωνική ειρήνη µε 
εµφανώς εθνοτικές αποχρώσεις. 

Χωρίς αµφιβολία, η σύσταση του Συνδικάτου οφείλει αρκετά στον ουµανιστικό 
σοσιαλισµό του Ζωρές καθώς και στη µασονική ιδεολογία, όπως αποδεικνύει και η 
αλληλογραφία του Ζωζέφ Νεχαµά36. Πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών Μαθητών και 
µέλος της µασονικής στοάς Veritas, ο Νεχαµά είχε ζητήσει από τη Μεγάλη Στοά της 
Ανατολής (Grand Loge d’Orient) στο Παρίσι να του στείλει καταστατικά ανάλογων 
γαλλικών συνδικάτων37. Ωστόσο, καθοδηγητική αρχή της Ένωσης Παλαιών 
Μαθητών της Αλιάνς, τέκνο της οποίας ήταν το Συνδικάτο Εµποροϋπαλλήλων, ήταν 
η «εβραϊκή αλληλεγγύη» (solidarité juive) και η προσφορά υπηρεσιών προς την 
κοινότητα38. Η ίδρυση του Συνδικάτου Εµποροϋπαλλήλων πρέπει εποµένως να 
θεωρηθεί πρωτίστως απόρροια αυτής της συγκεκριµένης αντίληψης περί 
εβραϊκότητας την οποία όµως µε τη σειρά της άλλαξε. Σε µια συγκεκριµένη 
συγκυρία, ο αστικός λόγος περί εβραϊκής αλληλεγγύης που διακινούσε η Αλιάνς 
προσέδωσε νόηµα στη δράση και προσδιόρισε τον τρόπο ανταπόκρισης σε πιεστικούς 
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς. Ωστόσο, τη στιγµή που ο λόγος περί εβραϊκής 
αλληλεγγύης προσδιόριζε τη δράση, άλλαζε και ο ίδιος. Η οργάνωση έκθεσης 
εβραϊκών χειροτεχνικών προϊόντων από την Ένωση Παλαιών Μαθητών συµβάδιζε µε 
τις συνεχείς αναφορές των µελών της σε νέες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι 
“prolétaires du commerce”, και κυρίως µε µια ρητορική περί οικονοµικού πολέµου, 
για τις “batailles inévitables qu’elles se livreront sur le terrain politique et 
économique”, όπου τα έθνη είτε θα επικρατήσουν είτε θα αφανιστούν39. “Pour ne pas 
succomber dans la lutte de la vie”, ανέφερε το ετήσιο δελτίο της Ένωσης, “il est 
nécessaire, en effet, de savoir au juste ce que l’on vaut et ce que valent les 
concurrents. Les individus et les peuples ne combattent plus, désormais, que sur le 
terrain économique. Quiconque ne veut pas rester parmi les éclopés de la mêlée 

                                                 
34 Journal de Salonique 25.08.1908. 
35 Ήδη το φθινόπωρο του 1908 παρενέβη για τη λήξη της απεργίας των υπαλλήλων των καταστήµατων 
Ερρέρα και Orosdi-Back. “Nous devons ici signaler un beau geste du comité du syndicat en cette 
occasion”, ανέφερε επαινετικά η Journal de Salonique, “aussitôt informé de l’événement [της απεργίας 
στο κατάστηµα Ερρέρα], le syndicat engageait une partie du personnel à aller mettre à jour toutes les 
écritures et les rayons en ordre, ce qui fut aussitôt fait”. Journal de Salonique 15.09.1908, 06.10.1908. 
Για το γραφείο εργασίας, Journal de Salonique 19.06.1910. 
36 Για τον εµπνευσµένο από τον Ζωρές ουµανιστικό σοσιαλισµό του Νεχαµά, βλέπε τις αναφορές του 
Μπεναρόγια. Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου, σ. 21. Επίσης, 
Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 127. 
37 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Grand Orient de France (Παρίσι) (17.08.1908), Αρχείο Grand Orient 
de France, Κουτί 1753. 
38 Βλέπε Kεφάλαιο 1. 
39 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1909 
(13ème année), σσ. 16-17. Journal de Salonique 05.10.1909. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1908 (12eme année), σ. 27. Association 
des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1910 (14ème année), 
σ. 67. 
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sociale doit mesurer ses forces, consulter souvent ses capacités et surtout se comparer 
aux autres”40. Τέτοιοι λόγοι και πρακτικές ήταν δηλωτικοί µιας νέας διαµόρφωσης 
του εβραϊκού κοινωνικού φαντασιακού (του τρόπου δηλαδή αναπαράστασης της 
κοινωνικής ιεραρχία από τους εβραίους αστούς) και µιας πιο ταξικής αντίληψης του 
εθνικού καθήκοντός τους. 

Η µέριµνα για τις εβραϊκές συντεχνίες έγινε επίσης ο κύριος λόγος ύπαρξης νέων 
αστικών σωµατείων, όπως το Nouveau Cercle des Intimes (Λέσχη των Φίλων). Το 
Cercle des Intimes ιδρύθηκε στις αρχές του 190841. Ήταν το αποτέλεσµα της 
αντίδρασης µιας σηµαντικής µερίδας αποφοίτων των σχολείων της Αλιάνς στην 
αδιαφορία της παλιάς κοινοτικής ελίτ για τις συνθήκες διαβίωσης των κατώτερων 
εβραϊκών στρωµάτων και στην αδυναµία της να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη 
οικονοµική επιθετικότητα των Ελληνορθόδοξων απέναντί τους42. Αντλούσε τα µέλη 
του από τα ευρύτερα αστικά στρώµατα υπό την καθοδήγηση όµως εκπροσώπων των 
σηµαντικότερων εβραϊκών οικογενειών, των Μοδιάνο, Ερρέρα, Αµάρ, Αελιόν και 
Τιάνο43, ενώ στα επίτιµα µέλη του περιλαµβάνονταν ο ιππότης Γιακώβ Μοδιάνο, ο 
δρ. Μωίς Μισραχί, ο δικηγόρος Εµανουέλ Σαλέµ και ο επιχειρηµατίας Ζωζέφ 
Μισραχί44. Την επαύριο της Επανάστασης των Νεότουρκων, το Cercle des Intimes 
µεταβλήθηκε στον κυριότερο εκπρόσωπο των κοινοτικών συµφερόντων 
αντικαθιστώντας ουσιαστικά το κοινοτικό συµβούλιο45. Σκοπός του ήταν να 
συµβάλει στην «ηθική και υλική ανύψωση» (relèvement morale et matériel) του 
εβραϊκού πληθυσµού συνενώνοντας όλους τους εργαζόµενους και προασπίζοντας τα 
συµφέροντα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης46. Αν και οι δραστηριότητες του ήταν 
ποικίλες, το Cercle εστίασε εποµένως κυρίως στην προστασία των εβραϊκών 

                                                 
40 Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1909 
(13ème année), σσ. 48-49. 
41 Cercle des Intimes (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (15.07.1908), Αρχείο AIU Grèce X E 147. 
42 Uziel, Yosef, “Moadonim (Klubim) veAgudot Lesugehem” [Τύποι συλλόγων και σωµατείων], στο 
Saloniki, Ir va-em be Yisrael [Σαλονίκη, Μητέρα-πόλη του Ισραήλ] (Ιερουσαλήµ και Τελ Αβίβ, 1967), 
σσ. 127-128. Εξού και η υιοθέτηση της επωνυµίας Nouveau Cercle des Intimes η οποία και παρέπεµπε 
στον αρχικό Cercle des Intimes, σύλλογο που είχαν ιδρύσει οι «µεταρρυθµιστές» της κοινότητας τη 
δεκαετία του 1870 µε σκοπό να αντιµετωπίσουν το «ραββινικό κατεστηµένο» και να πετύχουν την 
µεταρρύθµιση των κοινοτικών θεσµών και τη µεγαλύτερη συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου. Βλέπε 
Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 84-85. 
43 Βλέπε ενδεικτικά τη σύνθεση του νέου διοικητικού συµβουλίου, La Epoka 15.01.1911. 
44 “El Klub des Intim i el kavalyer Yakob Modiano”, La Nation 7 (1909), σ. 7. Το La Nation ήταν το 
περιοδικό του Nouveau Cercle des Intimes. 
45 Η υποχώρηση της ισχύος του κοινοτικού συµβουλίου και η ανάδυση των εβραϊκών συλλόγων ως 
οργανωτικών πυρήνων του θεσσαλονικιώτικου εβραϊσµού είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και 
ανεξερεύνητες εξελίξεις στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση µε την ελληνορθόδοξη κοινότητα, δεν ήταν η εβραϊκή 
κοινότητα που ενεπλάκη στο ζήτηµα των εβραϊκών υποψηφιοτήτων για τις δηµοτικές εκλογές του 
1912, αλλά µια ιδιαίτερη επιτροπή αποτελούµενη από διάφορα µέλη εβραϊκών συλλόγων. Η εξέλιξη 
αυτή υποδεικνύει, νοµίζω, το µετασχηµατισµού του δηµόσιου εβραϊκού χώρου, των τρόπων άσκησης 
πολιτικής και τη συνακόλουθη µεταβολή των σχέσεων ισχύος –µεταβολή που όµως ταυτόχρονα 
προστάτευε τον κοινοτικό θεσµό καθώς σε µια συγκυρία έντονων εθνοτικών διαµαχών του προσέδιδε 
υπερπολιτικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, στην περίπτωση της ελληνορθόδοξης κοινότητας, ανάλογες 
κινήσεις τελούσαν υπό τον έλεγχο των κοινοτικών οργάνων. Οι ελληνορθόδοξοι υποψήφιοι στις 
εθνικές εκλογές του 1912 υποδείχθηκαν από µια δωδεκαµελή επιτροπή την οποία συνέστησε η 
κοινοτική αντιπροσωπεία και η οποία αποτελείτο από τέσσερα µέλη της κοινοτικής αντιπροσωπείας, 
δύο της Εµπορικής Λέσχης, δύο του Συνδέσµου Εµποροϋπαλλήλων, δύο των συντεχνιών και µόλις 
δύο του Πολιτικού Συνδέσµου. Μακεδονία 04.02.1912, 13.03.1912. 
46 Journal de Salonique 23.08.1908. Cercle des Intimes (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(15.07.1908), Αρχείο AIU Grèce X E 147. Μπενγκιάτ (Benghiat) (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς 
(Παρίσι) (24.03.1909), Αρχείο AIU Grèce XX bis E 265. 

 175



βιοτεχνικών και εργατικών τάξεων και ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για την 
αναδιοργάνωση και το συντονισµό των εβραϊκών συντεχνιών τόσο στο συµβολικό 
όσο και στο πρακτικό επίπεδο47. Στους δηµόσιους εορτασµούς, όλες οι εβραϊκές 
συντεχνίες παρήλαυναν ενωµένες υπό το λάβαρό του, µέλη του Cercle des Intimes 
συµµετείχαν στα διοικητικά συµβούλιά τους, ενώ συζητήθηκε η σύσταση ταµείου 
αλληλοβοήθειας για τις εργατικές οικογένειες και ιδρύθηκε ένα εσπερινό σχολείο48. 
Το Cercle αποπειράθηκε επίσης να ενώσει όλες τις εβραϊκές συντεχνίες σε µια 
συνοµοσπονδία, ενώ πολύ κοντά στο στάδιο της υλοποίησης έφτασε και ένα 
φιλόδοξο σχέδιό του για τη σύσταση Λαϊκής Τράπεζας (Banka Popolara) που θα 
µεριµνούσε για τις πιστωτικές ανάγκες των αναρίθµητων εβραίων µικρεµπόρων49. 

Όπως και η Ένωση Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς, έτσι και το Cercle ανέλαβε 
όλη αυτή την εντατική εργασία ρύθµισης των ενδοκοινοτικών ταξικών σχέσεων στο 
όνοµα του «εβραϊκού έθνους» (la nation juive). Τα µέλη του δεν φείσθηκαν κόπων 
και θυσιών, χρόνου και χρηµάτων «για να σηκώσουν ψηλά τη σηµαία του Ισραήλ», 
όπως σηµείωνε ο γραµµατέας του Πέπο Μοδιάνο50. Συγκρίνοντας το εβραϊκό έθνος 
µε τα οργανωτικά επιτεύγµατα των άλλων µιλλέτ, του ελληνορθόδοξου, αλλά κυρίως 
του βουλγαρικού, το Cercle διαπίστωνε την αδυναµία του51. Οι οθωµανοί Εβραίοι 
µειονεκτούσαν σοβαρά στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησής τους και κυρίως 
στην ενότητά τους, και µάλιστα σε µια περίοδο όπου όλες οι εθνότητες αγωνίζονταν 
να προωθήσουν πάση θυσία τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους52. Παραφράζοντας την 
ονοµασία της νεοτουρκικής Επιτροπής «Ένωσις και Πρόοδος» (Union i Progresso 
στα ισπανοεβραϊκά), το Cercle des Intimes έδωσε την ονοµασία “Union i Kongreso” 
(«Ενότητα και Συνέδριο») σε µια από τις πρωτοβουλίες που πήρε για να συγκαλέσει 
σε συνδιάσκεψη τους αντιπροσώπους όλων των εβραϊκών κοινοτήτων της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και να συστήσει ένα κεντρικό όργανο διοίκησής τους53. 
Η φροντίδα που έδειξε για τα χαµηλότερα στρώµατα αντανακλούσε την ίδια 

                                                 
47 Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.12.1909), Αρχείο AIU Grèce Ι C 48. “La fyesta 
del Lavoro”, La Nation 5 (1911), σ. 3. Βλέπε επίσης και τη συστηµατική µέριµνα για τους εργάτες από 
τις στήλες του. Ενδεικτικά, “Por el byen de los ovradores. Pasate de los plazeres e o ekonomia”, La 
Nation 1 (1909), σσ. 7-9. 
48 Journal de Salonique 18.12.1908, 28.04.1909, 14.09.1909. Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του 
ελληνικού προλεταριάτου, σ. 48.  
49 Για τη συνοµοσπονδία, βλέπε Journal de Salonique 10.01.1909. Για την απόπειρα σύστασης της 
Τράπεζας, Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (17.06.1909), Αρχείο AIU Grèce I G 3. 
Επίσης, Journal de Salonique 06.10.1910, La Epoka 06.01.1911, 27.01.1911. Η Τράπεζα θα είχε 
κεφάλαιο ένα εκατοµµύριο φράγκα. Journal de Salonique 19.07.1910. Για την ιδρυτική συνέλευση 
των µετόχων, Journal de Salonique 27.10.1910. 
50 “…por yevar adelantre alta la bandiera de Israel”. La Epoka 15.01.1911. 
51 Βλέπε τις επανειληµµένες αναλύσεις στο La Nation. “Djudaizmo Otomano. Unyon, Kongreso”, La 
Nation 1 (1909), σ. 1. “Kongreso del Djudaizmo otomano (un puevlo ke no es puevlo)”, La Nation 2 
(1909), σ. 4. Για τη σύγκριση µε το «βουλγαρικό έθνος», βλέπε “Muestra ovra”, La Nation 4 (1909), σ. 
13, όπου και η αναφορά στους Βουλγάρους ως υπόδειγµα. Το άρθρο αυτό επισήµαινε ότι έστω και 
ένας Βούλγαρος να «χτυπηθεί» µε ένα κοµµάτι χαρτί, σε 24 ώρες το έχει πληροφορηθεί, 
δηµοσιοποιήσει και καταγγείλει στην κοινή γνώµη η τοπική βουλγαρική συνταγµατική λέσχη της 
Θεσσαλονίκης. Για να κατάλήξει: “Es esto koraze, esta konfiensa en se mizmo ke mozotros kyerimos 
dar al djidyo”. 
52 Για τις διοικητικές ανεπάρκειες της κοινότητας σε σύγκριση µε την ελληνορθόδοξη (που 
εντοπίζονταν στην απουσία ενός γενικού γραµµατέα), βλέπε La Epoka 01.03.1911. 
53 “Djudaizmo Otomano. Unyon, Kongreso”, La Nation 1 (1909), σ. 1. “Nuestra Kampanya Union i 
Kongreso”, La Nation 2 (1909), σ. 2. “Nuestra Kampanya Unyon i Kongreso”, La Nation 3 (1909), σ. 
9. Επίσης, Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (21.11.1909), Αρχείο AIU Grèce XX bis E 
265. 
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αντίληψη περί ενότητος54. Η µετατροπή του Cercle σε ένα “verdadero protektor de la 
klasa ovradera” αποσκοπούσε στην ενίσχυση της κοινοτικής αλληλεγγύης και στην 
ισχυροποίηση της θέσης της κοινότητας στο νέο µετεπαναστατικό εθνοτικό 
περιβάλλον55. Κάθε αποτυχία επίτευξης αυτού του στόχου όχι µόνο θα έθετε σε 
κίνδυνο την ίδια την κοινοτική συνοχή, αλλά (και αυτό ήταν το κρίσιµο σηµείο) θα 
επιδείνωνε γενικότερα τη θέση που κατείχε το σύνολο του εβραϊκού έθνους σε 
ολόκληρη την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Έτσι, σε µια συγκεκριµένη συγκυρία πιεστικά ταξικά ζητήµατα εννοιολογήθηκαν 
µέσω ενός αστικού λόγου περί εθνότητας. Ωστόσο, η διαπραγµάτευση αυτών των 
ζητηµάτων είχε επίσης ως συνέπεια τη µεταβολή του ίδιου του λόγου περί εθνότητας. 
Η σύσταση του Συνδικάτου των Εµποροϋπαλλήλων, οι διαρκείς αναφορές στις 
ανάγκες τους, όπως και η συστηµατική φροντίδα για τις συντεχνίες υποδηλώνουν την 
ύπαρξη µιας πιο διαστρωµατωµένης εκδοχής του εβραϊκού κοινωνικού φαντασιακού 
και συνεπώς µιας πιο «ταξικής» αντίληψης του εβραϊκού καθήκοντος εντός του 
µεσαίου και ανώτερου στρώµατος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 

Εξίσου όµως σηµαντικό είναι το γεγονός πως υποδηλώνουν επίσης ότι η 
διασφάλιση της εβραϊκής αστικής ηγεµονίας εντός της κοινότητας εξαρτιόταν τώρα 
όλο και περισσότερο από την προώθηση µιας πιο δυναµικής, ενσυνείδητης εβραϊκής 
ταυτότητας εντός αλλά και εκτός της. Κατά συνέπεια, το Cercle des Intimes έγινε ο 
πιο επίµονος υποστηρικτής των εβραϊκών συντεχνιών, υπερασπιζόµενος τα 
συµφέροντά τους οποτεδήποτε αυτά αµφισβητούνταν από τη µεριά των 
Ελληνορθόδοξων56. Η υπεράσπισή τους ήταν τόσο έντονη ώστε περισσότερο 
µετριοπαθείς παρατηρητές, όπως ο Ζωζέφ Νεχαµά, µιλούσαν για “tendances 
nationalistes” του Cercle, “qu’ils s’expriment par une hostilité chauvine contre les 
Grecs”57. Ωστόσο, η εστίαση της προσοχής µας στην επιχειρηµατολογία που 
χρησιµοποίησαν όσοι ενεπλάκησαν στο διάσηµο επεισόδιο των καραγωγέων, 
αναδεικνύει τα όρια και τις εγγενείς αντιφάσεις του λόγου του Cercle και κατά 
συνέπεια, τις δυσχέρειες που χαρακτήριζαν τον τρόπο άσκησης πολιτικής των 
εβραϊκών αστικών στρωµάτων και περιόριζαν την αποτελεσµατικότητά τους. 

Στα τέλη του 1908 ορισµένοι άνεργοι ελληνορθόδοξοι εργάτες, απολυµένοι από 
το Κεραµοποιείο Αλλατίνι, απέκτησαν κάποια κάρα και ήρθαν σε συµφωνία µε τους 
ελληνορθόδοξους εµπόρους να µεταφέρουν αυτοί τα εµπορεύµατά τους58. Οι 
έµποροι, επιδιώκοντας διακαώς να απεξαρτηθούν από τους δυσµενείς όρους που τους 
επέβαλαν οι εβραίοι καραγωγείς, βρήκαν τη συγκεκριµένη προσφορά οικονοµικά 
ελκυστική. Όπως όµως ήταν αναµενόµενο, οι εβραίοι καραγωγείς την εξέλαβαν ως 
πρόκληση στο µονοπώλιό τους. Και υπό την απειλή ότι δεν θα µεταφέρουν τα 
εµπορεύµατά τους, εξασφάλισαν µε τη σειρά τους την υποστήριξη των εβραίων 
χονδρεµπόρων. Οι τελευταίοι αποφάσισαν να απέχουν από κάθε δοσοληψία µε τους 
ελληνορθόδοξους εµπόρους για όσο διάστηµα εκείνοι δεν θα απασχολούσαν ξανά 
τους εβραίους καραγωγείς. Το ζήτηµα παρέµεινε ανοιχτό για µέρες και εξελίχθηκε σε 
πραγµατική διαµάχη. Τελικά διευθετήθηκε όταν οι δύο πλευρές συµφώνησαν να 

                                                 
54 Βλέπε επίσης τη συναινετική στάση µεταξύ των εργατών που επιχειρούσε να προωθήσει η 
συστηµατική αναφορά σε εργατικά ζητήµατα στο περιοδικό La Nation. Ενδεικτικά, “Por el byen de los 
ovradores. Kontenta al patron i al kliente”, La Nation 4 (1909), σ. 6. 
55 “Muestra ovra”, La Nation 4 (1909), σ. 11. 
56 Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.12.1909), Αρχείο AIU Grèce I C 48. 
57 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (20.03.1909), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202. 
58 Για την πολιτική της Εταιρείας Αλλατίνι, αλλά και άλλων µεγάλων εβραϊκών εταιρειών, να 
απασχολούν συστηµατικά ετερόδοξους εργάτες, βλέπε Quataert, “The industrial working class of 
Salonica, 1850-1912”, σσ. 206-207. 
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επιτραπεί στους Ελληνορθόδοξους να εισέλθουν στη συντεχνία των καραγωγέων µε 
δικό τους επικεφαλής59. 

Η συµφωνία αυτή µόνο κατ’ευφηµισµό µπορεί να θεωρηθεί συµβιβασµός, όπως 
την πρόβαλαν οι εφηµερίδες. Στην πραγµατικότητα, αποτέλεσε σοβαρό χτύπηµα στην 
αυτοπεποίθηση των κατώτερων εβραϊκών στρωµάτων. Τερµατίζοντας το µονοπώλιό 
τους στη µεταφορά εµπορευµάτων έθεσε ένα προηγούµενο και προοικονόµησε 
ανήκουστες µέχρι τότε απειλές για την επαγγελµατική επιβίωσή τους. Την ίδια 
περίοδο που προέκυπτε το ζήτηµα των καραγωγέων, η επιτροπή του αντιαυστριακού 
µποϋκοτάζ εξέταζε σοβαρά το ζήτηµα της επέκτασής του και στα ελληνικά πλοία και 
προϊόντα λόγω των δυσµενών για τους Οθωµανούς εξελίξεων στο κρητικό ζήτηµα60. 
Ωστόσο, οι εβραίοι βαρκάρηδες και αχθοφόροι του λιµανιού διατύπωσαν τις 
επιφυλάξεις τους προς αυτήν, φοβούµενοι ότι το µποϋκοτάζ θα κατέληγε στη 
διείσδυση ελληνορθόδοξων εργατών σε ένα ακόµη παραδοσιακά εβραϊκό επάγγελµα. 
Όπως δήλωναν, «ἄν ἐφαρµοσθῆ τό µποϋκοτάζ κατά τῆς Ἑλλάδος ἠµεῖς θά 
καταστραφῶµεν καί ἡ ἐκφορτωτική ἐργασία θά ἐκφύγη τῶν χειρῶν ἠµῶν, διότι οἱ 
Ἕλληνες θά φέρωσι καί φορτηγίδας ὡς ἔφερον καί κάρρα. Καί ὡς ἔχοµεν 
παραδείγµατα µέχρι τοῦδε θά µᾶς ἀνταγωνισθώσιν ἐπιτυχῶς καί ἐπί τῆς 
ἐκφορτώσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀτµοπλοίων»61. 

Επιπρόσθετα, το ζήτηµα των καραγωγέων καταδείκνυε επίσης την εµφάνιση νέων 
πρωταγωνιστών και νέων λόγων οι οποίοι και σηµασιοδοτούσαν τις ταξικές και 
εθνοτικές σχέσεις. Η απουσία του Εµπορικού Επιµελητηρίου από τις 
διαπραγµατεύσεις σήµανε την περιθωριοποίηση των παραδοσιακών µηχανισµών 
ελέγχου της λειτουργίας της αγοράς που χαρακτήριζαν το προγενέστερο χαµιτικό 
καθεστώς. Αυτοί οι ηµι-κρατικοί θεσµοί παραµερίστηκαν από φορείς µιας 
αναδυόµενης «κοινωνίας των πολιτών», δηλαδή από τις ελληνορθόδοξες και εβραϊκές 
εφηµερίδες και από έναν σύλλογο, το Cercle des Intimes. Η εµπλοκή τους µετέτρεψε 
το επεισόδιο των καραγωγέων σε αντικείµενο έντονης αντιπαράθεσης. Οι διεθνοτικές 
επαγγελµατικές διαφορές υπερέβησαν εποµένως τα όρια της αγοράς και εισέβαλαν 
στη δηµόσια σφαίρα. Αυτό σήµαινε ότι η κατάληξή τους θα εξαρτιόταν αξιωµατικά 
από την πιο αποτελεσµατική εθνοτική οικειοποίηση του κυρίαρχου νοµιµοποιητικού 
λόγου των ηµερών, δηλαδή του λόγου του οθωµανικού συνταγµατισµού. 

Κατά την περίοδο εκείνη αλλά και αργότερα, ο Cercle des Intimes διαχώριζε τη 
δική του εκδοχή της εβραϊκής ταυτότητας από τον εθνικισµό των άλλων µη 

                                                 
59 Για την οπτική του ελληνικού προξενείου στο ζήτηµα των καραγωγέων, βλέπε Προξενείο 
Θεσσαλονίκης προς Μπαλτατζή (Υπουργό Εξωτερικών) (21.02.1909), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου 
Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Α,Β: Μακεδονικό Ζήτηµα, Προξενείο Θεσσαλονίκης, διάφορα πρεσβειών 
(1909). Για την οπτική του ελληνορθόδοξου τύπου της πόλης, Φάρος της Θεσσαλονίκης 12.02.1909, 
Αλήθεια 14.12.1908, 15.02.1909, 19-20.02.1909, 25.02.1909. Για την οπτική των τοπικών 
εκπροσώπων της Αλιάνς, βλέπε Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.12.1909), Αρχείο 
AIU Grèce I C 48. 
60 Τον Οκτώβριο του 1908 η ανακοίνωση της προσάρτησης της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την 
Αυστρο-Ουγγαρία προκάλεσε το ξέσπασµα ενός ευρύτατου, πεντάµηνου µποϋκοτάζ των 
αυστροουγγρικών προϊόντων σε όλη την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Επιτροπές µποϋκοτάζ υπό την 
υψηλή εποπτεία της Επιτροπής «Ένωσις και Πρόοδος» συστήθηκαν στις κυριότερες πόλεις-λιµάνια. 
Στη Θεσσαλονίκη η επιτροπή µποϋκοτάζ συνερχόταν καθηµερινά στην Εµπορική Λέσχη. Βλέπε 
Roderic H. Davison, “The Ottoman boycott of Austrian goods in 1908-1909 as a diplomatic question”, 
στο Heath W. Lowry & Ralph S. Hattox (επιµ.), IIIrd Congress on the social and economic history of 
Turkey. Proceedings (Ισταµπούλ, 1990), σσ. 1-28. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, βλέπε τα στοιχεία που 
παρέχει η µελέτη του Γιάννη Μέγα. Μέγας, Η Επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, σσ. 
213, 361-368. 
61 Εµπρός 27.12.1908. 
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µουσουλµανικών µιλλέτ. Ο εβραϊκός εθνικισµός διέφερε γιατί περιοριζόταν µόνο 
στην έκφραση µιας εβραϊκής αλληλεγγύης. Η ίδια η εβραϊκή αλληλεγγύη δεν ήταν 
παρά αναγκαία απάντηση στον αντισηµιτισµό. Ως τέτοιος, ο εβραϊκός εθνικισµός δεν 
ήταν ούτε αποκλειστικός ούτε αλυτρωτικός· αντίθετα, ήταν πλήρως συµβατός µε την 
αγάπη για όλες τις εθνότητες. Επιπλέον, επιδιώκοντας το καλό της κοινότητας, 
συνέβαλε επίσης στην εν γένει πρόοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας62. 

Αντίθετα, ο ελληνορθόδοξος τύπος υιοθέτησε τη ρητορική της πολιτικής 
οικονοµίας και των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Το Cercle des Intimes 
καταδικαζόταν γιατί παρότρυνε τους Εβραίους σε πράξεις που απάδουν του 
εµπορικού ανταγωνισµού63. Παράλληλα, ο τύπος υπογράµµιζε το απαραβίαστο 
δικαίωµα στην εργασία που κάθε οθωµανός πολίτης έπρεπε να απολαµβάνει. «Ἡ 
ἐλευθερία τῆς ἐργασίας νοµίζοµεν ὅτι εἶναι τό πρώτιστον κεφάλαιον εἰς Κράτος 
συνταγµατικόν καί ἐλευθεροκυβερνώµενον καί τό κυριώτερον γνώρισµα ἑνός λαοῦ 
εἰς τόν ὁποῖον, καθό ἐλεύθερον, ὑπάρχει καί ἐλευθερία βουλήσεως καί 
συνειδήσεως», υπογράµµιζε ο Φάρος της Θεσσαλονίκης, συµπληρώνοντας ότι «µέ 
τοιαύτας µικροπρεπεῖς καί ἀνελευθέρους καί αὐταρχικᾶς πράξεις [όπως αυτές των 
εβραίων καραγωγέων) βεβαίως δέν δύναται νά ἐπιτευχθῆ ἡ ποθουµένη 
συναδέλφωσις»64. Έτσι, ενώ το Cercle des Intimes ανέγνωσε το επεισόδιο των 
καραγωγέων ως περίπτωση αντιπατριωτικού/αντιοθωµανικού αντισηµιτισµού65, ο 
ελληνορθόδοξος τύπος είδε σε αυτό µια περιφρόνηση για το φιλελεύθερο Σύνταγµα. 
Ήταν οι Εβραίοι και όχι οι Ελληνορθόδοξοι που είχαν αντιδράσει αντιπατριωτικά. Η 
επιχειρηµατολογία αυτή ενισχυόταν και νοµιµοποιείτο ακόµη περισσότερο από το 
γεγονός ότι είχε αποτελέσει την κύρια ρητορική γραµµή άµυνας τόσο του 
ελληνορθόδοξου όσο όµως και του εβραϊκού τύπου ενάντια στις εργατικές 
κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια του απεργιακού κύµατος του Αυγούστου 1908, ο 
τύπος, αν και καλωσόριζε τη σύσταση εργατικών σωµατείων66 και αναγνώριζε συχνά 
µε θερµά λόγια το δικαίωµα των εργατών να απεργήσουν67, καταδίκαζε έντονα την 
παρεµπόδιση των απεργοσπαστών από τους απεργούς ως παραβίαση του δικού τους 
δικαιώµατος στην εργασία68. 

Ο οθωµανικός συνταγµατισµός διέπνεε εποµένως τόσο τις εθνοτικές όσο και τις 
ταξικές πολιτικές όλων των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων69. Καθώς αποτελούσε 

                                                 
62 “Nuestro nasyonalismo”, La Nation 7 (1909), σσ. 1-2. 
63 Αλήθεια 15.05.1909. 
64 Φάρος της Θεσσαλονίκης 12.02.1909. Βλέπε επίσης Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Μπαλτατζή 
(Υπουργό Εξωτερικών) (21.02.1909), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Α,Β: 
Μακεδονικό Ζήτηµα, Προξενείο Θεσσαλονίκης, διάφορα πρεσβειών (1909). 
65 “Muestra ovra”, La Nation 4 (1909), σ. 11. 
66 Journal de Salonique 06.08.1908. 
67 Βλέπε χαρακτηριστικά το θετικό τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισε η Journal de Salonique την 
απεργία και τα αιτήµατα των “pauvres travailleurs” καπνεργατών. Journal de Salonique 10.09.1908. 
68 “Nous n’avons même pas des motifs de nous insurger contre les grèves”, σχολίαζε η Journal de 
Salonique, για να προσθέσει όµως αµέσως µετά: “J’ai le droit de me mettre en grève, mais pas celui 
d’attenter à la liberté du travail, de maltraiter les patrons ou de matraquer les ouvriers”. Journal de 
Salonique 27.08.1908. 
69 Οι πολλαπλές χρήσεις της γλώσσας του οθωµανικού συνταγµατισµού από διαφορετικές εθνοτικές 
και κοινωνικές οµάδες αποτελεί ένα κρίσιµο ζήτηµα για την κατανόηση της διαµόρφωσης του πεδίου 
της πολιτικής κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο και τη διαµόρφωση αντιπαρατιθέµενων 
πολιτικών ταυτοτήτων. Ωστόσο, δεν έχει ακόµη απασχολήσει συστηµατικά την ιστοριογραφία της 
περιόδου. Για µια πρώτη πρόσφατη προσπάθεια, βλέπε Fujinami Nobuyoshi, “The Patriarchal Crisis of 
1910 and Constitutional logic: Ottoman Greeks dual role in the Second Constitutional Politics”, 
Journal of Modern Greek Studies 27 (2009), σσ. 1-30. 
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το µοναδικό λογοθετικό πλαίσιο που δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί από κανέναν, 
καµιά υπεράσπιση των κοινοτικών συµφερόντων δεν ήταν δυνατή πέρα και έξω από 
αυτόν στο δηµόσιο χώρο. Όµως ως κυρίαρχος λόγος, ο οθωµανικός συνταγµατισµός 
εξασθένησε τελικά τη θέση του εβραϊκού µεσαίου και ανώτερου στρώµατος. Το 
Cercle des Intimes εκτέθηκε ακριβώς επειδή αδυνατούσε να φανεί συνεπές στη χρήση 
του, όσο και αν συνέδεε την εβραϊκή αλληλεγγύη µε την ευηµερία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Η από µέρους του υιοθέτηση µιας γλώσσας ατοµικών δικαιωµάτων 
για την υπεράσπιση των ταξικών συµφερόντων (το δικαίωµα στην εργασία), αλλά η 
αδυναµία του να πράξει το ίδιο όταν επρόκειτο για την υπεράσπιση της εθνοτικής 
αλληλεγγύης, περιόρισε την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής του δράσης. Κατά 
συνέπεια, κατέστησε ορατά τα όρια της απόπειρας να σφυρηλατηθεί µια νέα 
κοινωνική συναίνεση εντός της εβραϊκής κοινότητας, η οποία και θα βασιζόταν σε 
µια ευυπόληπτη αστική πολιτική δράση. Μια αστική ηγεµονία που θα 
ανταποκρινόταν στις νέες ανάγκες των κατώτερων στρωµάτων και θα θεµελιωνόταν 
στην ευθυγράµµιση των εθνοτικών και ταξικών συµφερόντων αποδείχθηκε τελικά 
αδύνατη. Η υπεράσπιση των παραδοσιακών προνοµίων των συντεχνιών, ακόµη και 
όταν επενδυόταν µε τη νεωτερική γλώσσα της εθνικής αλληλεγγύης, σήµαινε σε 
τελική ανάλυση την υπεράσπιση µιας προνεωτερικής οργάνωσης των σχέσεων στην 
αγορά της πόλης. Για το λόγο αυτό, ήταν εγγενώς ασύµβατη µε τις νεωτερικές 
ρυθµίσεις µιας αστικής κοινωνίας την οποία διαµόρφωνε ο συντελούµενος 
κοινωνικός µετασχηµατισµός και νοµιµοποιούσε το σύνταγµα. 

Η απόπειρα του Cercle des Intimes να συνδέσει την αστική ευυποληψία µε την 
εθνική αποτελεσµατικότητα και να συµπλέξει την κοινωνική και την εθνοτική συνοχή 
τελικά υπονοµεύτηκε όχι µόνο από τα όρια που επέβαλε ο οθωµανικός 
συνταγµατικός λόγος στη δράση του, αλλά και από την ανάδυση νέων 
ανταγωνιστικών κοινωνικών υποκειµένων. Η σοσιαλιστική Φεντερασιόν πρόσφερε 
µια εναλλακτική αντίληψη των ταξικών σχέσεων, η οποία αµφισβητούσε τον αστικό 
τρόπο άσκησης πολιτικής. Με τη σειρά τους, οι σιωνιστές διέσπασαν την εβραϊκή 
αστική τάξη σε δύο αντιτιθέµενα στρατόπεδα. 

Αν και η ιστοριογραφία έχει µάλλον υπερεκτιµήσει τη συµβολή της Φεντερασιόν 
στην εξέλιξη των τοπικών ταξικών σχέσεων κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο70, η σύσταση της οργάνωσης είχε απεναντίας ιδιαίτερα βαθύ αντίκτυπο στην 
εξέλιξη των εβραϊκών ενδοκοινοτικών πολιτικών πραγµάτων –αντίκτυπο τον οποίο η 
υπάρχουσα βιβλιογραφία εξακολουθεί να παραβλέπει. Η εδραίωση της Φεντερασιόν 
ως συνδικαλιστικής δύναµης εξαρτιόταν κυρίως από την εξουδετέρωση της επιρροής 
που ασκούσε το Cercle des Intimes στα κατώτερα στρώµατα. Πραγµατικά, µέσα στον 
πρώτο χρόνο της ύπαρξής της, µεταξύ 1909 και 1910, η Φεντερασιόν αµφισβήτησε 
µε επιτυχία τον έλεγχο που ασκούσε το Cercle des Intimes στα διοικητικά συµβούλια 
των πιο σηµαντικών εβραϊκών ενώσεων και συντεχνιών και κατάφερε να τις 
προσεταιριστεί. Ξεκινώντας από το µεγαλύτερο εβραϊκό εργατικό σωµατείο των 
καπνεργατών (επικεφαλής του οποίου ήταν καπνέµπορος-µέλος του Cercle), οι 
αντιπρόσωποι του τελευταίου στα συµβούλια αποπέµφθηκαν και η συναινετική 
πολιτική µιας αρµονικής συνύπαρξης εργοδοτών και εργαζοµένων εγκαταλείφθηκε 
υπέρ µιας πιο µαχητικής γραµµής δράσης71. Ακόµη και στο συµβολικό επίπεδο, ο 
χωριστός εορτασµός της παλινόρθωσης του Συντάγµατος από τη Φεντερασιόν και η 
                                                 
70 Η εκτίµηση αυτή του Sukru Ilicak επιβεβαιώνεται και από την παντελή απουσία της Φεντερασιόν 
από το κατεξοχήν πεδίο διαµόρφωσης ταξικών σχέσεων στην πόλη, το λιµάνι, ιδίως κατά την περίοδο 
του αντιαυστριακού και ανθελληνικού µποϋκοτάζ. Ilicak, «Εβραϊκός σοσιαλισµός στην οθωµανική 
Θεσσαλονίκη», σσ. 56-57. 
71 Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου, σσ. 24, 46-49. 
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απόδοση σε αυτόν συνδικαλιστικού περιεχοµένου72, σηµατοδότησαν την 
αποστασιοποίηση των οπαδών της από µια πολιτική αντίληψη που συνταίριαζε την 
ταξική πολιτική µε την κοινοτική και εθνοτική ισχύ73. Η αντιπαράθεση µεταξύ των 
δύο οργανώσεων για την εξασφάλιση του ελέγχου των κατώτερων τάξεων υπήρξε 
ιδιαίτερα σκληρή και η σύλληψη των τεσσάρων ηγετικών στελεχών της Φεντερασιόν 
µετά από καταγγελία του Cercle des Intimes τον Ιούνιο του 1911 πιστοποιεί τη 
σηµασία των διακυβευµάτων74. 

Από την αντίθετη πλευρά, η ανάπτυξη του σιωνισµού περιόρισε ακόµη 
περισσότερο την έλξη που ασκούσε η πολιτική γραµµή του Cercle des Intimes 
διχάζοντας την επιχειρηµατική αστική τάξη της κοινότητας. Στα τέλη του 1909, οι 
διενέξεις µεταξύ των προκρίτων για τον έλεγχο του κοινοτικού συµβουλίου 
συνέπεσαν χρονικά µε µια αυξανόµενη δυσφορία πολλών µελών του Cercle για την 
ολοένα και πιο φιλική στάση του συλλόγου απέναντι στην Αλιάνς75. Το αποτέλεσµα 
ήταν το Cercle να διασπαστεί τον Απρίλιο του 1910 µέσα σε ένα εξαιρετικά 
φορτισµένο κλίµα. Όσοι αποχώρησαν, ίδρυσαν το σιωνιστικό Nouveau Club76. Η 
διαµάχη µεταξύ των δύο συλλόγων πήρε τα χαρακτηριστικά ενός «λυσσώδους 
πολέµου» (guerre acharnée)77. Το Nouveau Club προσέλκυσε τα πιο επιφανή στελέχη 
του από την κοινοτική ελίτ και κέρδισε τη στήριξη καταξιωµένων επιχειρηµατιών, 
όπως του Γιακώβ Καζές78, του Νταβίντ Ματαλόν79 και του Λεών Ρεκανάτι80. 

                                                 
72 Όπως ανέφερε ο γάλλος πρόξενος, τα συνθήµατα που κυριαρχούσαν ήταν “Vive le parti ouvrier 
future”, “Vive le parti socialiste de Salonique”, “Ouvriers de tous les pays unissez-vous”. Γαλλικό 
Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Γαλλική Πρεσβεία (Κωνσταντινούπολη) (24.07.1909), MAE CADN,. 
Constantinople, Série D, Salonique, Carton 37. 
73 Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου, σ. 48. 
74 Νέα Αλήθεια (29.05.1911). Βλέπε αναλυτική αναφορά για τη σύλληψη χωρίς ωστόσο την 
ερµηνευτική πλαισίωση που ακολουθείται εδώ, στο Julia Phillips Cohen, Fashioning imperial citizens: 
Sephardi Jews and the Ottoman state, 1856-1912 (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Stanford 
University, 2008), σσ. 244-258. 
75 Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (31.12.1909), Αρχείο AIU Grèce IX E 119. Νεχαµά 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (28.06.1911), Αρχείο AIU Grèce I G 3. 
76 Σηµειώθηκαν µέχρι και συµπλοκές στους δρόµους της πόλης µεταξύ των δύο µερίδων. Νεχαµά 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (28.06.1911), Αρχείο AIU Grèce I G 3. Για το Nouveau Club, 
βλέπε Καταστατικό Νέας Λέσχης (Nouveau Club), Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος Εβραϊκών Σωµατείων. Για τη διάσπαση από την οπτική γωνία του Cercle des Intimes, βλέπε 
“Muestra ovra. Un paso adelantre”, La Nation 14 (1909), σ. 1. 
77 Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (05.05.1910). Αρχείο AIU Grèce IX E 119. 
78 Ήδη από τις αρχές του 1909, ο Καζές υποστήριζε το εκπαιδευτικό έργο της ανταγωνιστικής προς την 
Αλιάνς, φιλοσιωνιστικής οργάνωσης Hilfsverein des Deutschen Juden και χρηµάτισε πρόεδρος της 
τοπικής επιτροπής του σχολείου της. Από τον Απρίλιο του 1909 θα αποτελεί και µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου του Επιµελητηρίου, ενώ από το Σεπτέµβρη πρόεδρος του Grand Cercle Israélite. Μέλος 
του δ.σ. του Grand Cercle Israélite θα είναι επίσης και ο πρόεδρος του Nouveau Club, Ζακ Ασσέο. Η 
γερµανική φιλανθρωπική οργάνωση Hilfsverein der Deutschen Juden ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 1901 
µε σκοπό ανάλογο µε αυτόν της Αλιάνς, τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης και την κοινωνική 
και πολιτισµική ανύψωση των Εβραίων των Βαλκανίων και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, 
ιδεολογικά τοποθετείτο στο χώρο του πολιτισµικού σιωνισµού δίνοντας έµφαση στη διδασκαλία των 
εβραϊκών, στη φυσική άσκηση και απασχολώντας γερµανοεβραίους σιωνιστές ως διδακτικό 
προσωπικό. Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (17.02.1909), Αρχείο AIU Grèce XX bis E 
265. Journal de Salonique 01.04.1909, 14.09.1909, 03.04.1910. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 
σσ. 195-198. 
79 Bulletin de la Grande Loge de district XI et de la Loge de Constantinople no. 678 (Fevrier 1911-
Fevrier 1913), σ. 103. Ο Αλφόνσο Λεβύ τον αναφέρει ως έµπορο αυτοκινήτων. Άτιτλο έγγραφο, 
Ιδιωτικό αρχείο Αλφόνσο Λεβύ. 
80 Ο Λεών Ρεκανάτι, γόνος σηµαίνουσας εβραϊκής οικογένειας, ήταν εµπορικός αντιπρόσωπος ενώ 
ασχολήθηκε παράλληλα µε το καπνεµπόριο και τη συσκευασία . Άτιτλο έγγραφο, Ιδιωτικό αρχείο 
Αλφόνσο Λεβύ. 
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Ωστόσο, η βάση της ισχύος του εδραζόταν κυρίως µεταξύ των µεσαίων και 
κατώτερων εβραϊκών στρωµάτων που στερούνταν το δικαίωµα ψήφου81. Το Nouveau 
Club, πρόβαλε τον εαυτό του ως κίνηση ενάντια στο κοινοτικό κατεστηµένο και 
κατόρθωσε να προσεταιριστεί τα στρώµατα αυτά. Προσέδωσε έτσι ταξική χροιά στην 
εθνικιστική ατζέντα του. Αντίστροφα, οι κύριοι αντίπαλοί του, οι σηµαίνοντες 
επιχειρηµατίες, φίλα προσκείµενοι προς την Αλιάνς και µέλη του κοινοτικού 
συµβουλίου, επικρίθηκαν ως αφοµοιωµένοι, δηλαδή ως εξευρωπαϊσµένοι µη 
Εβραίοι82. Ως εκ τούτου, υιοθετώντας τον πολιτισµικό σιωνισµό, το Nouveau Club 
και άλλες οργανώσεις όπως η Bnei Zion δεν µετέτρεψαν απλώς την «εβραϊκή 
αλληλεγγύη» του Cercle des Intimes σε µια πρωτο-εθνική ταυτότητα83. Αντίθετα, 
απαξιώνοντας τη µέχρι τότε παραδειγµατική εβραϊκότητα της ανώτερης αστικής 
τάξης αµφισβήτησαν στην πραγµατικότητα την ηγεµονία της. Προσφέροντας 
εναλλακτικές εκδοχές του εβραϊκού έθνους διαµόρφωσαν ταυτόχρονα πιο ταξικά 
συγκρουσιακές συµβολικές αναπαραστάσεις της κοινωνικής του ιεραρχίας. 

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στη µεθοδολογική διαπίστωση ότι εντός της 
εβραϊκής κοινότητας η τάξη και η εθνότητα βρίσκονταν σε συνεχή αλληλόδραση. 
Αντί να αποτελούν σταθερές και αµετάβλητες δοµικές κατηγορίες που να επιδρούν η 
µία πάνω στην άλλη, ήταν στην πραγµατικότητα ευµετάβλητοι λογοθετικοί 
σχηµατισµοί, ρητορικές κατασκευές σε µια διαρκή διαδικασία αµοιβαίας 
συγκρότησης. Οι δεδοµένες κοινωνικές συνθήκες διασφάλιζαν ότι δεν θα παρέµεναν 
ανοιχτά σηµαίνοντα, ότι το νόηµά τους θα προσδιοριζόταν. Όµως το νόηµα 
σταθεροποιείτο στο πεδίο του πολιτικού λόγου και πάντοτε κατά τρόπο µερικό και 
προσωρινό. 
 
Αλυτρωτισµός, ταξική ιεραρχία και κοινωνική συνοχή. Η ενδυνάµωση των 
ελληνορθόδοξων εµποροβιοµηχάνων 

Αντίστοιχες διαδικασίες αναδιάταξης του κοινωνικού τοπίου εντοπίζονται στο 
εσωτερικό όλων των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης. Στα 1908-1909 
συστήθηκαν ελληνικοί και µουσουλµανικοί σύνδεσµοι εµποροϋπαλλήλων, ιδρύθηκε 
ένας βουλγαρικός εµπορικός σύλλογος και οι ελληνορθόδοξες συντεχνίες 
συνενώθηκαν στο Σύνδεσµο Συντεχνιών. Όλη αυτή η σωµατειακή δράση συνέδεσε 
µε διακριτούς τρόπους την τάξη µε την εθνότητα. Ξεκινώντας από τη βουλγαρική 
κοινότητα, η περίπτωση του βουλγαρικού Εµπορικού Συλλόγου δεν αποτελούσε 
απλώς την καθυστερηµένη αναπαραγωγή ενός προτύπου. Η ίδρυσή του δηλαδή στις 
αρχές του 190984 δεν ακολουθούσε την πολιτισµική λογική που χαρακτήριζε τους 
                                                 
81 Ακόµη και µετά την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, εκλόγιµοι ήταν όσοι πλήρωναν κοινοτικό 
φόρο 50 πιάστρα και εκλογείς όσοι πλήρωναν 25 πιάστρα. Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς 
(Παρίσι) (09.05.1911), Αρχείο AIU Grèce IX E 119. 
82 Η κριτική των σιωνιστών στρεφόταν κυρίως ενάντια στα σχολεία της Αλιάνς τα οποία και 
κατέκριναν ότι αποµάκρυναν τα νεαρά Εβραιόπουλα από τη θρησκεία και τα καθιστούσαν «κακούς 
Οθωµανούς, κακούς Εβραίους και κακούς γιους» (“mauvais ottomans, mauvais juifs et mauvais fils”). 
Έκτακτη συνεδρίαση τοπικής επιτροπής της Αλιάνς (11.01.1909), Αρχείο AIU Grèce XX bis E 265. 
83 Για τους σκοπούς της Bnei Zion, βλέπε Καταστατικό Σωµατείου Νέα Λέσχη Μπενέ Σιών, Αρχείο 
Συλλόγων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για µια επισκόπηση της ανάπτυξης του σιωνισµού στη 
Θεσσαλονίκη, βλέπε Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.05.1916), Αρχείο AIU Grèce I 
G 3. Για την έντονη έντυπη δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι σιωνιστικές οργανώσεις καταφέρνοντας 
έτσι να προσελκύσουν τα εγγράµµατα µεσαία και κατώτερα στρώµατα, βλέπε Benghiat 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.11.1909), Αρχείο AIU Grèce I G 3. “Aujourd’hui avec la 
liberté de réunion, la liberté de la presse, des comités sionistes se fondent partout”, ανέφερε ο 
Μπενγκιάτ ήδη στις αρχές του 1909. Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (26.01.1909), 
Αρχείο AIU Grèce XX bis E 265. 
84 Journal de Salonique 04.01.1909 και 05.01.1909. 
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υπάρχοντες ελληνικούς και εβραϊκούς συλλόγους, την Εµπορική Νέα Λέσχη και τον 
Grand Cercle Commercial, οι οποίοι και οικοδοµούσαν µια συλλογική επαγγελµατική 
ταυτότητα, αυτή των εµπόρων και βιοµηχάνων, πάνω σε εθνοθρησκευτικά θεµέλια. 
Αντίθετα, δεδοµένης της ισχυρής ιδεολογικής παρουσίας του σοσιαλισµού στο 
πολιτικό τοπίο της βουλγαρικής κοινότητας, η σύσταση ενός εµπορικού συλλόγου 
ανταποκρίνονταν τόσο σε οριζόντιους, διακοινοτικούς εθνοτικούς ανταγωνισµούς 
όσο όµως και σε κάθετες, ενδοκοινοτικές ταξικές διεργασίες85. 

Αντίστοιχα, η περίπτωση του µουσουλµανικού Συλλόγου Εµποροϋπαλλήλων 
υποδεικνύει αφενός το ρόλο του εθνικισµού στην ενίσχυση της ορατότητας νέων 
κοινωνικών οµάδων και αφετέρου τη σηµασία αυτών ακριβώς των κοινωνικών 
οµάδων στη διαµόρφωση της πορείας που πήραν οι διακοινοτικές σχέσεις στη 
µεταεπαναστατική Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος οργάνωσε αντιβουλγαρικές 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας86, ανθελληνικά συλλαλητήρια ενάντια στην 
προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα, και τάχθηκε υπέρ ενός µποϋκοτάζ των 
ελληνικών προϊόντων και καταστηµάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι πολιτικά βρισκόταν 
πολύ κοντά στην Επιτροπή «Ένωσις και Πρόοδος», αν δεν αποτελούσε όργανό της. 
Επιπρόσθετα, απαιτούσε την καθιέρωση της Παρασκευής ως ηµέρας αργίας για τους 
µουσουλµάνους εµποροϋπαλλήλους87 και, µέσω του περιοδικού του «∆ιερµηνεύς των 
Υπαλλήλων» (Terdjumani Mustahdimin), εξαπέλυε δριµείες επιθέσεις ενάντια στους 
εβραίους εµπόρους, οι οποίοι κατά το Σύλλογο αντιδρούσαν στη µεταφορά της 
ηµέρας του κλεισίµατος των λογαριασµών στην αγορά από την ιερή για τους 
µουσουλµάνους Παρασκευή στην κοσµική Πέµπτη88. Περαιτέρω πρόσβαση σε πηγές 
στην οθωµανική γλώσσα θα επέτρεπε να γνωρίζουµε αν η δηµόσια δράση του 
Συλλόγου Εµποροϋπαλλήλων οδήγησε ενδεχοµένως και σε αναδιάταξη των σχέσεων 
µεταξύ Μουσουλµάνων και Ντονµέ, µε δεδοµένο άλλωστε ότι οι περισσότεροι από 
τους εργοδότες ήταν Ντονµέ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αναφορές του ελληνικού 
και του εβραϊκού τύπου στη δηµόσια δράση του Συλλόγου δείχνουν καθαρά τη 
συνθετότητα των κοινωνικών διεργασιών που πυροδότησε ο οθωµανικός 
µουσουλµανικός πατριωτισµός. Ο πατριωτισµός αυτός όχι µόνο υπερέβη το στενό 
πλαίσιο µιας αρχηγεσίας, αλλά σήµαινε πολύ περισσότερα από την εν γένει είσοδο 
κάποιων αδιαφοροποίητων µουσουλµανικών λαϊκών στρωµάτων στην πολιτική 
διαδικασία, όπως υπονοεί η λιγοστή υπάρχουσα βιβλιογραφία89. Αντίθετα, ο 
οθωµανικός µουσουλµανικός πατριωτισµός µοιάζει να προκάλεσε τις πιο σύνθετες 

                                                 
85 ∆ηλαδή, εν τέλει στη διαπλοκή τους. Η ίδρυση του Συλλόγου εντασσόταν επίσης στο πλαίσιο ενός 
«µακροχρόνιου πολέµου» µεταξύ των ελληνορθόδοξων και των βουλγάρων εµπόρων (guerre 
commercial qui’ils se font depuis longtemps). Journal de Salonique 16.03.1909. Η ίδρυση εµπορικής 
λέσχης µοιάζει να αποτελεί χαρακτηριστικό παρακολούθηµα των εθνικιστικών κινηµάτων τα ύστερα 
οθωµανικά χρόνια. Είναι ενδιαφέρον ότι αµέσως µετά την ανακήρυξη του Συντάγµατος, 
µουσουλµάνοι αλβανοί πρόκριτοι και µερικοί δηµόσιοι υπάλληλοι αποφάσισαν επίσης να καταρτίσουν 
αλβανικό σύλλογο «ὑποκρύπτοντα πολιτικούς σκοπούς … ὑπό τύπον συµατείου ἐµπορικοῦ καί 
φιλανθρωπικοῦ», όπως ανέφερε ο έλληνας πρόξενος. Κανελλόπουλος προς ΥΠΕΞ (12/25.08.1908), 
Κανελλόπουλος προς ΥΠΕΞ (13.08.1908), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος 
ΑΑΚ/Α,Β: Μακεδονικό Ζήτηµα, Προξενείο Θεσσαλονίκης, διάφορα πρεσβειών (1909). 
86 Το σωµατείο διαµαρτυρήθηκε έντονα για την καταδίκη του εκδότη Edhem Rouchi bey, ιδιοκτήτη 
της εφηµερίδας Balkan της Σόφιας. Journal de Salonique 27.09.1910, Εµπρός 19.09.1910. 
87 Journal de Salonique 07.08.1910. 
88 Για το ζήτηµα της µετάθεσης της αργίας, βλέπε Journal de Salonique 07.08.1910, 09.08.1910, 
13.09.1910. Για τις επιθέσεις του περιοδικού του Συλλόγου, βλέπε Journal de Salonique 06.09.1910, 
08.09.1910. 
89 Βλέπε την επιχειρηµατολογία του Yusuf Dogan Cetinkaya, Economic boycott as a political weapon: 
the 1908 boycott in the Ottoman Empire (Αδηµοσίευτη πρωτεύουσα µεταπτυχιακή εργασία, Bogazici 
University, 2002). 
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διεργασίες µιας οριακά ταξικής πολιτικής δράσης, η οποία µε τη σειρά της είχε 
σηµαντικό αντίκτυπο στις τοπικές διακοινοτικές σχέσεις. 

Σε αντίθεση µε όλες τις άλλες περιπτώσεις που εξετάστηκαν µέχρι τώρα, η 
διαπλοκή τάξης και εθνότητας εµπέδωσε την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 1, 
από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, οι ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες είχαν 
σταδιακά επιτύχει να βελτιώσουν τη µέχρι τότε περιθωριακή θέση τους στην αγορά 
της πόλης90. Η άφιξη εµπόρων από τη µακεδονική ενδοχώρα πύκνωσε δηµογραφικά 
τις τάξεις τους και η σύσταση υποκαταστηµάτων των ελληνικών τραπεζών, της 
Τράπεζας της Ανατολής και της Τράπεζας Αθηνών, τους παρέσχε τις απαραίτητες 
πιστώσεις και µια σχετική αυτονοµία από τους εβραίους δανειστές –ή τη 
«Σαϋλώκειον τοκογλυφίαν», όπως τους αποκαλούσε ο ελληνορθόδοξος τύπος91. 
Μετά την Επανάσταση των Νεότουρκων οι εξελίξεις αυτές επιταχύνθηκαν. Οι 
ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες εισήλθαν τώρα σε νέα, ιδιαίτερα επικερδή 
επιχειρηµατικά πεδία, τα οποία µέχρι τότε µονοπωλούσαν οι Εβραίοι. Στις αρχές του 
1909 ένας όµιλος επιφανών εµπόρων και βιοµηχάνων µε στενές σχέσεις µε την 
Τράπεζα της Ανατολής ίδρυσε την «Αγγλοελληνική». Η «Αγγλοελληνική» ήταν 
εταιρεία εισαγωγών και χονδρικής πώλησης που επιδίωκε να σπάσει την απόλυτη 
κυριαρχία των Εβραίων στο κερδοφόρο εισαγωγικό εµπόριο και να µειώσει την 
εξάρτηση των ελληνορθόδοξων εµπόρων της µακεδονικής ενδοχώρας από αυτούς92. 
Την ίδια περίοδο, σηµαντικοί ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες µε έδρα τη Νάουσα, οι 
οποίοι και επιδίωκαν να διεισδύσουν στην αγορά της Θεσσαλονίκης, ίδρυσαν το 
παγοποιείο και ζυθοποιείο «Νάουσα». Αυτή η νέα βιοµηχανική µονάδα 
συνεργαζόταν στενά µε τη σηµαντική ελληνορθόδοξη συντεχνία των 
οινοπνευµατοκαφεπωλών και αµφισβήτησε το µονοπώλιο που ασκούσε µέχρι τότε το 
εβραϊκό παγοποιείο και ζυθοποιείο «Όλυµπος» των Φερνάντεζ- Μισραχί93. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η επισφαλής αλλά σταθερή οικονοµική άνοδος των 
ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών συνέπεσε µε µια εθνικοποίηση της επαγγελµατικής 
τους ταυτότητας στο πεδίο του λόγου. Όπως αναλύθηκε στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, οι 
ελληνορθόδοξες επιχειρήσεις δεν ήταν αποκοµµένες από την πολυεθνοτική οικονοµία 
της πόλης. Οι δε ελληνικές τράπεζες ήταν ιδιαίτερα διστακτικές στον απεριόριστο 
δανεισµό των ελληνορθόδοξων εµπόρων, ενώ ταυτόχρονα επιδίωκαν να 
προσελκύσουν τους πιο σηµαντικούς µη-ελληνορθόδοξους επιχειρηµατίες. Ωστόσο, 
όπως απαιτούσαν οι ιδεολογικές επιταγές των καιρών, ο κυρίαρχος ελληνικός εθνικός 
λόγος συνέδεε πλέον τον αλυτρωτισµό µε την οικονοµική κυριαρχία και αυτήν µε την 
κοινωνική µηχανική. Σε αυτό το πλαίσιο, η εµπορική επιχείρηση απέκτησε τόση 
σηµασία για την εθνική επέκταση και για την υγεία ενός δαρβινιστκού «κοινωνικού 
σώµατος» όση και η φιλανθρωπία. «Ὁ ἱδρύων σήµερον ἐν ἐργοστάσιον εἰς τοιαύτην 

                                                 
90 Βλέπε γενικές διαπιστώσεις στο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης, Νέα Ελλάς, ήτοι ιστορική, γεωγραφική, 
τοπογραφική και αρχαιολογική περιγραφή των νέων ελληνικών χωρών (Αθήνα, 1913), σ. 22. 
91 Μακεδονία (12.10.1911). Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 114-119. Για µια ευσύνοπτη παρουσίαση 
των εξελίξεων από την οπτική γωνία των ελληνικών αρχών, βλέπε «Έκθεσις των γεγονότων και της 
καταστάσεως εν τη περιφερεία Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908», Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου 
Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Γ (1908): Προξενικά Θεσσαλονίκης. 
92 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 358-360. Για την ενθουσιώδη υποδοχή της σύστασης της εταιρείας από 
τον ελληνορθόδοξο τύπο στη συγκυρία µάλιστα που όριζε το ελληνοεβραϊκό επεισόδιο των 
καραγωγέων, βλέπε Φάρος της Θεσσαλονίκης 21.02.1909. Για την από ό,τι φαίνεται επιτυχή της 
πορεία, βλέπε Μακεδονία 22.09.1911, όπου και ο οικονοµικός απολογισµός του 1910-1911. 
93 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 120-121. Αλήθεια 12.05.1909, 09.06.1909, 13.06.1909. 
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πόλιν, οἴα ἡ ἡµετέρα ἤ ὁ θεµελιῶν ἕνα καλόν ἐµπορικόν οἶκον ἤ ἀναλαµβάνων µίαν 
σοβαρᾶν ἑταιρικήν ἐπιχείρησιν δέν εἶναι µικροτέρας τιµῆς καί εὐλογίας ἄξιος του 
ἱδρύοντος ἐν εὐποιίας ἤ φιλανθρωπίας ἄσυλον, µέ τήν διαφοράν µάλιστα ὅτι οὗτος 
µέν πάσχοντας, ἀσθενεῖς καί ἀναπήρους περιθάλπει, ἐκεῖνος δέ ὑγιεῖς καί 
εὐρώστους εὐεργετεῖ, ὧν ἔχει ἀνάγκην ἡ κοινωνία καί τό Ἔθνος. Τίς τῶν δυό 
ὠφελιµώτερος ἀποβαίνει;», δήλωνε ο Γεώργιος Χατζηκυριακού94. Συνακόλουθα, στο 
ελληνορθόδοξο δηµόσιο πεδίο της Θεσσαλονίκης η επιχειρηµατική δράση 
προβαλλόταν και προσλαµβανόταν ως προώθηση των εθνικών συµφερόντων. Η 
εξέλιξη αυτή προίκισε την επαγγελµατική ταυτότητα των εµπόρων µε εθνικά, δηλαδή 
ευγενή και καθολικά αποδεκτά, νοήµατα και ενίσχυσε την κοινωνική τους θέση 
προσδίδοντάς τους πρόσθετο συµβολικό κεφάλαιο. Όπως παρατηρούσε η Μακεδονία, 
η «ἐµποροβιοµηχανική τάξις» αποτελούσε πλέον «τήν δύναµιν τοῦ Ἑλληνικοῦ 
πληθυσµοῦ»95. 

Επιπρόσθετα, η συνοχή των ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών ως κοινωνικής 
οµάδας ενισχύθηκε. Το 1906, η υιοθέτηση ενός νέου κοινοτικού κανονισµού 
τερµάτισε µια µακρά περίοδο παραλυτικών διαιρέσεων στο εσωτερικό της 
κοινότητας96. Την ίδια περίπου περίοδο, η µαζική εµπλοκή των εµπόρων στο 
Μακεδονικό Αγώνα και στην εθνικιστική «Οργάνωση Θεσσαλονίκης» του 
Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη τους έφεραν κοντύτερα τον ένα στον άλλο. Στο 
χώρο της αγοράς, τα ελληνορθόδοξα καταστήµατα διακρίνονταν από τα λευκά και 
γαλάζια χρώµατα και τις ευµεγέθεις ελληνικές επιγραφές στις προσόψεις τους. «Ἀπό 
ἑνός περίπου ἔτους οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἕλληνες ἔµποροι πρός διάκρισιν τῶν 
καταστηµάτων τῶν ἀπό τῶν λοιπῶν τοιούτων ἀλλοεθνῶν ἀνήρτησαν ἐπιγραφές 
κεχρωµατισµένας διά τῶν ἐθνικῶν ἠµῶν χρωµάτων µετά διαφόρων συµβολισµῶν 
τῶν ἐθνικῶν αὐτῶν πόθων καί ἰδεωδῶν», ανέφερε ο έλληνας πρόξενος στις αρχές 
του 190897. Οι εξελίξεις αυτές ήταν στην πραγµατικότητα ενδεικτικές µιας ευρύτερης 
ιδεολογικής σύγκλισης στο επίπεδο της κοινότητας. Καταρχήν, ο ιδεολογικός έλεγχος 
που ασκούσε το ελληνικό κράτος µέσω των µηχανισµών του προξενείου και της 
εκπαίδευσης, όπως και µια έντονα αµυντική «µειονοτική» αντίληψη που εξέθρεψε η 
µακρόχρονη ελληνοβουλγαρική διένεξη για τη Μακεδονία και επέτεινε ο 
ελληνοµουσουλµανικός και ελληνοεβραϊκός ανταγωνισµός µετά την Επανάσταση 
των Νεότουρκων, ακύρωσαν την πιθανότητα οποιασδήποτε αντιπαράθεσης για το 
περιεχόµενο της εθνικής ταυτότητας που θα µπορούσε να διχάσει την κοινότητα. Ο 
ενθουσιασµός που προκάλεσε η Επανάσταση των Νεότουρκων ήταν βραχύβιος. 
Όπως παρατηρούσε ο έλληνας πρόξενος: 

«Οἱ πάντοτε εὐεπίφοροι εἰς ἐνθουσιασµούς καί ἀπογοητεύσεις ὁµογενεῖς, µωρῶ 
ἐλπίσαντες ὅτι διά τοῦ Συντάγµατος εἰσῆλθε πλεόν τό Ὀθωµανικόν Κράτος καί ὁ ἐν 
αὐτῷ Ἑλληνισµός εἰς τόν χρυσοῦν αἰώνα καί ὅτι συνεπῶς πάσα ἐθνική ἐργασία εἶναι 
περιττή … ἐδηµιούργησαν διά φωνασκιῶν θόρυβον καί µοµφᾶς κατά τῆς ἐθνικῆς ἐν 
γένει ἐργασίας. Εἶναι ἀληθές ὅτι οἱ τελευταῖοι οὗτοι ἀπετέλεσαν πάντοτε εὐάριθµον 
ὁµάδα ἐξ ἐπαγγέλµατος συζητητῶν καί ἐπικριτῶν καί ὅτι ὁ πολύς λαός καί τῆς πόλεως 
καί τῶν ἐπαρχιῶν διετήρησε καί τόν ἐνθουσιασµόν αὐτοῦ καί τήν εἰς τό Γέν. 

                                                 
94 Αλήθεια 13.06.1909. 
95 Μακεδονία 14.03.1912. 
96 Νέα Αλήθεια 18.03.1910. 
97 Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Υπουργό Εξωτερικών (28.01.1908), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου 
Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Γ (1908): Προξενικά Θεσσαλονίκης. 
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Προξενεῖον ἀφοσίωσιν, ἤν περιτράνως κατά τᾶς διεξαχθείσας ἐκλογᾶς ἀπέδειξεν 
συµµορφωθεῖς ἐντελῶς πρός τᾶς ὁδηγίας αὐτοῦ. Εἶναι ἀληθές ἐπίσης ὅτι 
ἐξατµισθέντος ταχέως τοῦ πρώτου ἐνθουσιασµοῦ, καί εἰς τοῦτο θεία προνοία 
συνετέλεσαν καί αἵ τουρκικαί αὐθαιρεσίαι καί αἵ βουλγαρικαί βιαιότητες, πάντες 
συνησθάνθησαν τό φροῦδον τῶν ἐλπίδων αὐτῶν»98. 

Ταυτόχρονα, το 1908, η ίδρυση του Εθνικού Συλλόγου σήµανε την εµφάνιση ενός 
κεντρικού, καθολικά αποδεκτού οργάνου που θα διαχειριζόταν τις σχέσεις της 
κοινότητας µε την οθωµανική εξουσία και την Επιτροπή «Ένωσις και Πρόοδος». 
Τέλος, οι διαφορές µεταξύ των γηγενών ελληνορθόδοξων οθωµανών και των 
µετοίκων πολιτών του ελληνικού κράτους ήταν ανύπαρκτες και το διετές 
ανθελληνικό µποϋκοτάζ συνέβαλε στην ενίσχυση των µεταξύ τους δεσµών παρά στη 
διάρρηξή τους99. 

Η εύθραυστη αλλά σταθερή οικονοµική ανάπτυξη των ελληνορθόδοξων 
επιχειρηµατιών, η συναρµογή της επαγγελµατικής µε την εθνοτική τους ταυτότητα 
και η κοινοτική συναίνεση γύρω από εθνικά ζητήµατα προσδιόρισαν την πορεία που 
πήραν οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων. Οι 
ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες, όπως και οι εβραίοι συνάδελφοί τους, αντιλήφθηκαν 
τη δυναµική των «λαϊκῶν τάξεων» και άρθρωσαν έναν αντίστοιχο ηθικολογικό λόγο 
αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας και κοινών συµφερόντων εργοδοτών-εργαζοµένων100. 
Η Νέα Λέσχη συνεισέφερε χρηµατικά στη λειτουργία της νυχτερινής σχολής του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που είχε «µεγάλην ἀποστολήν παρά τή 
ἐµπορική καί βιοτεχνική τάξει τῶν ὁµογενῶν νέων της ἡµετέρας πόλεως [µε] 
εὐεργετικά ἀποτελέσµατα, προάγοντα σπουδαίως τήν διανοητικήν ἀνάπτυξιν καί  
βελτιούντα κατά πολύ τήν ἠθικήν διάπλασιν τῶν νέων»101. Συστήθηκε επίσης ένας 
Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων (µε την ενδεικτική επωνυµία «ὁ Ἑρµῆς»), όπως και 

                                                 
98 «Έκθεσις των γεγονότων και της καταστάσεως εν τη περιφερεία Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908», 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Γ (1908): Προξενικά Θεσσαλονίκης. 
99 Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτική η έντονη αντίδραση της Αλήθειας στο ενδεχόµενο να συσταθεί 
στη Θεσσαλονίκη σωµατείο αυτοχθόνων κατά το παράδειγµα των Ιωαννίνων. Αλήθεια 13.05.1909. Το 
ανθελληνικό µποϋκοτάζ προκλήθηκε λόγω της πρωτοβουλίας των Ελλήνων Κρητών να κηρύξουν την 
ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα στις 26 Ιουλίου 1909. Μετά από πίεση της Επιτροπής «Ένωσις και 
Πρόοδος», η οθωµανική κυβέρνηση διέταξε τον αποκλεισµό όλων των ελληνικών πλοίων και 
προϊόντων από τα οθωµανικά λιµάνια. Σταδιακά το µποϋκοτάζ στράφηκε όχι µόνο ενάντια στους 
έλληνες πολίτες που διαβιούσαν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία αλλά και στους ελληνορθόδοξους 
υπηκόους της. Κράτησε, µε διάφορες αυξοµειώσεις, µέχρι τον Οκτώβριο του 1911, όταν και έπαψε 
λόγω της κήρυξης του ιταλοτουρκικού πολέµου. Για το ανθελληνικό µποϋκοτάζ στη Θεσσαλονίκη, 
βλέπε Άγγελος Χοτζίδης, «Νεότουρκοι και Κρητικό ζήτηµα (1908-1911): εθνικές και οικονοµικές 
παράµετροι στη Μακεδονία», στο ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (27-29 Μαΐου 2005). Πρακτικά 
(Θεσσαλονίκη, 2006), σσ. 267-283. 
100 Βλέπε ενδεικτικά άρθρο του υποδιευθυντή της Τράπεζας Μυτιλήνης Ε.Σ. Καραµάνου. Αλήθεια 
01.10.1908, 02.10.1908, 08.10.1908, 15.10.1908, 21.10.1908. Αντίστοιχου περιεχοµένου ήταν και η 
διάλεξη «περί ἀµοιβαιότητος» του επιχειρηµατία Γ. Καρβωνίδη στον Εθνικό Σύνδεσµο. Όπως 
υπογράµµιζε η Αλήθεια, «ἡ ἐκλαΐκευσις τῶν τοιούτων ὑγιῶν καί οἰκονοµολογικῶν ἀρχῶν καί ἡ 
ἐφαρµογή αὐτῶν θέλει συντελέσει ὑλικῶς µέν εἰς τήν οἰκονοµικήν ἠµῶν ἐπικράτησιν, ἠθικῶς δέ εἰς 
τήν ἄρσιν τοῦ ὑφισταµένου χάσµατος µεταξύ τῶν διαφόρων κοινωνικῶν τάξεων καί τήν πλήρωσιν 
αὐτοῦ διά τῆς ἀµοιβαιότητος τῶν συµφερόντων. … Ἡ διάλεξις τοῦ κ. Καρβωνίδου [θα] συνεισφέρη 
… εἰς τό µέγα ἔργον τῆς κοινωνικῆς ἀναγεννήσεως καί τοῦ ἐθνικοῦ πλουτισµοῦ καί τῆς ἐν 
ἀµοιβαιότητι εὐδαιµονίας». Αλήθεια 20.12.1908. 
101 Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου διά το 36ον συλλογικόν έτος 
(Θεσσαλονίκη 1909), σσ. 6-7. Λογοδοσία Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης απαγγελθείσα τη 
19η Σεπτεµβρίου 1910 υπό του προέδρου ∆ηµητρίου Ι. Ρίζου (ιατρού), σ. 6. 
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ένας Σύνδεσµος Συντεχνιών το 1909, ενώ παράλληλα σχεδιαζόταν και η ίδρυση 
λαϊκής τράπεζας102. Ωστόσο, αυτή η θεσµική αναδιοργάνωση των κοινωνικών 
οµάδων της κοινότητας δεν κλόνισε εντέλει την ηγεµονία του ανώτερου 
επιχειρηµατικού της στρώµατος. Οι απεργίες στις ελληνορθόδοξες επιχειρήσεις ήταν 
ανύπαρκτες, όπως και η συµµετοχή ελληνορθόδοξων εργατών στη Φεντερασιόν. 
Όπως δείχνει ο πολλαπλασιασµός των τοπικών συλλόγων µετά το 1908103, σε µια 
κοινότητα που την απάρτιζαν κυρίως µετανάστες από τη µακεδονική ενδοχώρα, η 
εντοπιότητα πιθανότατα καθόριζε σε ικανό βαθµό τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόµενου 
και θεµελίωνε δεσµούς σεβασµού και υποταγής. Ωστόσο, η αστική ηγεµονία 
εδραζόταν πρωτίστως στον ελληνικό εθνικισµό. Ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων 
είχε στενές σχέσεις µε τον Εθνικό Σύλλογο104, ενώ οι πρόεδροι των διαφόρων 
συντεχνιών δεν ήταν µόνο αστοί δικηγόροι και εκπαιδευτικοί, αλλά και ένθερµοι 
οπαδοί του ελληνικού εθνικισµού. Από την άποψη αυτή, ο Γεώργιος Χατζηκυριακού 
αποτελεί την πιο εµφανή ίσως περίπτωση. Έλληνας και όχι οθωµανός υπήκοος, που 
απελάθηκε από τις οθωµανικές αρχές το 1910 για αντιοθωµανική δράση105, ο 
Χατζηκυριακού ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος των ελληνορθόδοξων 
επιχειρηµατικών συµφερόντων. Με άρθρα και λόγους σε τελετές εγκαινίων εκθείαζε 
τα εθνικά οφέλη της επέκτασης των ελληνορθόδοξων επιχειρήσεων106· ως 
γραµµατέας δε του Εθνικού Συλλόγου, κατηγορούσε τα υποκαταστήµατα των 
ελληνικών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη για την ανεπαρκή πιστωτική υποστήριξη που 
πρόσφεραν στους ελληνορθόδοξους εµπορικούς οίκους107. Την ίδια στιγµή, ο 
Χατζηκυριακού ήταν πρόεδρος της σηµαντικής Συντεχνίας των Αρτοποιών, επίτιµος 
πρόεδρος της Συντεχνίας των Εργατών και πρώτος, προσωρινός πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας των Προεδρείων των Συντεχνιών, η οποία το 1911 µετεξελίχθηκε στο 
Σύνδεσµο Συντεχνιών108. Κατέχοντας στρατηγικές θέσεις, άτοµα όπως ο 
Χατζηκυριακού εισήγαγαν µια ελληνική και αστική ευυποληψία στα κατώτερα 
στρώµατα. Κατά συνέπεια, ο ελληνικός εθνικισµός εξασφάλισε την κοινωνική 
συνοχή και ενίσχυσε τις ταξικές ιεραρχήσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε ακόµη και οι 
απεργίες ήταν καλοδεχούµενες. Όπως µαρτυρεί η επιδοκιµασία του έλληνα προξένου 
για την «ἀνδρική στάσιν» των ελληνορθόδοξων σερβιτόρων και την απόφασή τους 
να απεργήσουν παρά να σερβίρουν τους βούλγαρους επισκέπτες τον Αύγουστο του 
1908, ο κυριότερος φόβος του ανώτερου ελληνορθόδοξου στρώµατος ήταν 

                                                 
102 Εµπρός 21.08.1908, Νέα Αλήθεια 11.12.1909. Φάκελος Συνδέσµου Συντεχνιών, Αρχείο 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Αλήθεια 24.10.1908. 
103 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 50-51. 
104 Είναι χαρακτηριστικό ότι το σηµείο συνάντησης των µελών του Συνδέσµου για τη συµµετοχή τους 
στον πρώτο εορτασµό της παλινόρθωσης του οθωµανικού συντάγµατος ήταν τα γραφεία του Εθνικού 
Συνδέσµου. Φάρος της Θεσσαλονίκης 09.07.1909. 
105 Νέα Αλήθεια 03.10.1910. 
106 Βλέπε το λόγο του στα εγκαίνια του παγοποιείου Νάουσα των Ι. Γεωργιάδη και Σια όπου και τόνισε 
«τήν µεγάλην σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς βιοµηχανίας ὑπό ἐθνικήν ἔποψιν» και τη συµβολή του 
νέου εργοστασίου «εἰς τήν ὅλην της χώρας µας ὁµογενῆ δύναµιν». Αντίστοιχου περιεχοµένου ήταν 
και ο λόγος του στα γραφεία του Εθνικού Συνδέσµου «περί ἐµπορικῆς καί βιοµηχανικῆς ἐνισχύσεως». 
Θερµαϊκαί Ηµέραι. Εβδοµαδιαία Μακεδονική Επιθεώρησις 7 (14.06.1909), σσ. 73-74. Αλήθεια 
21.11.1908, 25.11-02.12.1908.
107 Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1909 (Αθήνα, 1909), σ. 314. Τράπεζα Ανατολής (Αθήνα) προς 
διεύθυνση υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης (08/21.05.1909), ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, 
Φάκελος 17. 
108 Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1909 (Αθήνα, 1909), σ. 315. Φάρος της Θεσσαλονίκης 29.09.1909. 
Αλήθεια 18.03.1909. 
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περισσότερο η οθωµανική αδελφοποίηση των εθνοτήτων παρά µια ανύπαρκτη ταξική 
σύγκρουση109. 
 
Οι έµποροι τον καιρό της επανάστασης: παράγοντες κατευνασµού και σύµβολα 
της ρήξης 
Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός είχε εποµένως αντίκτυπο σε όλες τις 
εθνοθρησκευτικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Η δε συγκεκριµένη µορφή που 
πήρε η διαπλοκή τάξης και εθνότητας εντός κάθε µιας από αυτές παρήγαγε 
διαφορετικά µοτίβα κοινωνικής συνοχής και σύγκρουσης, ενδυνάµωσης ή 
αποδυνάµωσης του ανώτερου στρώµατος, κυρίως µεταξύ των Εβραίων και των 
Ελληνορθόδοξων. Ωστόσο, αυτή η διαπλοκή δεν προσδιόρισε µόνο τις 
ενδοκοινοτικές σχέσεις αλλά και τις ευρύτερες σχέσεις στην πόλη. Τα διάφορα 
εθνοτικά τµήµατα της επιχειρηµατικής αστικής τάξης της Θεσσαλονίκης έγιναν τόσο 
οι υποκινητές µιας εθνοτικής σύγκλισης όσο όµως και τα κεντρικά σύµβολα της 
εθνοτικής αντιπαλότητας. 

Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου, η συνεργασία µεταξύ των εµπόρων 
συνεχίστηκε. Επιτροπές διαµαρτυρίας έκαναν συχνά διαβήµατα προς τις αρχές110 και 
η λειτουργία του Εµπορικού Επιµελητηρίου υπήρξε απρόσκοπτη111 παρόλο που η 
δηµόσια ορατότητά του ήταν τώρα περιορισµένη112. Ταυτόχρονα, το απεργιακό κύµα 
του Σεπτεµβρίου 1908 προκάλεσε µια έστω και ασθενή συσπείρωση των εµπόρων. 
Αντιπροσωπεία τους συνεχάρη στο όνοµα της «εµπορικής τάξης» την Επιτροπή 
«Ένωσις και Πρόοδος» και το δήµαρχο Αδίλ Μπέη για την αποτροπή της απεργίας 
των υπαλλήλων των Ανατολικών Σιδηροδρόµων· ενώ η απεργία των καπνεργατών 
προκάλεσε την αντίδραση των καπνεργοστασιαρχών, το σχηµατισµό «συνδικάτου» 
(syndicat) και την απειλή ενός γενικού λοκ άουτ113. Επιπρόσθετα, το αντι-αυστριακό 
και κυρίως το ανθελληνικό µποϋκοτάζ έφεραν στο προσκήνιο τα κοινά (και 
απειλούµενα) επαγγελµατικά συµφέροντά τους114. Υπήρχε ένας γενικότερος 
δισταγµός συµµετοχής στα µποϋκοτάζ. Συστήθηκαν επιτροπές διαβούλευσης µε την 
κυβέρνηση και την Επιτροπή «Ένωσις και Πρόοδος» ενώ συντάχθηκαν ακόµη και 
διαµαρτυρίες ενάντια στη συνέχισή τους115. Ο δισταγµός δεν εδραζόταν µόνο στην 
                                                 
109 «Έκθεσις των γεγονότων και της καταστάσεως εν τη περιφερεία Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908», 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Γ (1908): Προξενικά Θεσσαλονίκης. Η 
αντίθετη ερµηνεία από τη Μαρίνα Αγγελοπούλου δεν ευσταθεί καθότι δεν τεκµηριώνεται επαρκώς. 
Μαρίνα Αγγελοπούλου, «Ζητήµατα σχετικά µε την απεργία των σερβιτόρων στη Θεσσαλονίκη το 
1908», στο Έλληνες και εβραίοι εργάτες στη Θεσσαλονίκη των Νεότουρκων (Ιωάννινα, 2004), σσ. 61-
124. 
110 Βλέπε ενδεικτικά τη συνάντηση εµπόρων και ναυτικών πρακτόρων για το ζήτηµα της 
προγραµµατιζόµενης ύψωσης των φορτωτικών από την κυβέρνηση. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς 
Lowther (Κωνσταντινούπολη) (23.02.1910), FO 195/2357. 
111 Βλέπε ενδεικτικά την παρέµβαση του Επιµελητηρίου σχετικά µε το ζήτηµα της εισαγωγής 
διαπύλιων τελών. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (19.1.1911), FO 
195/2381. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (07.05.1911), FO 195/2381. 
Journal de Salonique 03.03.1910. Άλλες ενέργειές του, που αφορούν κυρίως ζητήµατα ρύθµισης των 
φορτωτικών, αναφέρονται περιοδικά από τη Journal de Salonique 30.06.1909. 
112 Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την έξαρση των απεργιών και της κοινωνικής αντιπαλότητας, το 
Επιµελητήριο δεν ανέλαβε απολύτως καµία πρωτοβουλία προσέγγισης των αντιπαρατιθέµενων 
πλευρών, διαµεσολάβησης ή παρέµβασης προς τις αρχές. 
113 Journal de Salonique 06.09.1908. 
114 Το Νοέµβριο του 1908, συστήθηκε «Επιτροπή Μποϋκοτάζ» από τους σηµαντικότερους εµπόρους 
της πόλης µε σκοπό την εφαρµογή του αντι-αυστριακού µποϋκοτάζ κατά τρόπο που να µη θίγει τα 
συµφέροντα των οθωµανών εµπόρων. Journal de Salonique 22.11.1908, Αλήθεια 09.11.1908. 
115 Στις 18 Αυγούστου 1909 εβραίοι και ντονµέ έµποροι σε κοινή συνάντηση αποφάσισαν να ζητήσουν 
από τον βαλή και την Επιτροπή «Ένωσις και Πρόοδος» να παρέµβουν για να σταµατήσει το 
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απειλή που τα µποϋκοτάζ στοιχειοθετούσαν για τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα. 
Η ενδυνάµωση των µουσουλµάνων (κυρίως Κούρδων) εκφορτωτών του λιµανιού και 
η ανάδυσή τους σε υπολογίσιµη πολιτική δύναµη προσέδωσε έναν επιπρόσθετο 
«ταξικό» χαρακτήρα στην αντιαυστριακή και ανθελληνική αντίδραση. Η ορατότητα 
των αχθοφόρων, η έντονη και «απειλητική» δηµόσια παρουσία τους, ο 
αυτοπροσδιορισµός τους ως εκπροσώπων του «λαού» αµφισβήτησε την αστική 
ηγεµονία στο χώρο της πόλης και θορύβησε τους εµπόρους και το «εὐυπόληπτον 
στοιχεῖον τῆς πόλεως»116. 

Κυρίως όµως, κατά το πρώτο έτος µετά την Επανάσταση των Νεότουρκων η 
έκταση της αντιπαλότητας µεταξύ των ελληνορθόδοξων και των εβραϊκών 
κατώτερων στρωµάτων, τροφοδοτούµενη µάλιστα από έναν αχαλίνωτο τύπο, 
αναστάτωσε τους επιχειρηµατίες και των δύο εθνοτήτων117. Έτσι, µετά το επεισόδιο 
των καραγωγέων, οι ελληνορθόδοξοι και οι εβραίοι έµποροι συµφώνησαν να 
συστήσουν µια κοινή επιτροπή που θα επέβλεπε την αγορά και θα προλάµβανε 
οποιαδήποτε σύγκρουση στη γέννησή της. Επιπλέον, ο επιχειρηµατίας Περικλής 
Χατζηλαζάρου, ως µέλος της κοινοτικής αντιπροσωπείας, αποδοκίµασε τον Ιωάννη 
Κούσκουρα, εκδότη της εφηµερίδας Νέα Αλήθεια, για τα αντιεβραϊκά άρθρα του118. 
Ως πρόεδρος δε του σηµαίνοντος πολυεθνοτικού συλλόγου Cercle de Salonique 
(γνωστού και ως Λέσχη Θεσσαλονίκης), αποπειράθηκε να συστήσει ένα σωµατείο 
για την ενίσχυση των ελληνοεβραϊκών σχέσεων119. Ένθερµος οπαδός της Μεγάλης 
Ιδέας και µέλος της Οργάνωσης Θεσσαλονίκης, ο Χατζηλαζάρου διατηρούσε επίσης 
εξαιρετικές σχέσεις µε την εβραϊκή επιχειρηµατική ελίτ. Η στάση του υποδεικνύει 
εποµένως ότι οι ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες δεν αισθάνονταν ακόµη έτοιµοι να 
αµφισβητήσουν ανοιχτά την εβραϊκή οικονοµική κυριαρχία120. 
                                                                                                                                            
ανθελληνικό µποϋκοτάζ. Λίγες µέρες αργότερα, το Σεπτέµβριο του 1909, τα µέλη της «Ναυτικής 
Λέσχης», που αποτελείτο από αντιπροσώπους των ξένων ναυτιλιακών εταιρειών, προέβησαν επίσης σε 
κοινή διαµαρτυρία. Τον ίδιο µήνα η παύση του ανθελληνικού µποϋκοτάζ προκάλεσε κατά το βρετανό 
πρόξενο «γενική ικανοποίηση» στην πόλη, ενώ τον Ιούνιο του 1910 η κήρυξη ενός νέου προκάλεσε εκ 
νέου την αντίθεση των εµπόρων. Σύµφωνα µε το βρετανό πρόξενο οι εβραίοι έµποροι ήταν ήδη από 
τον Αύγουστο του 1909 απρόθυµοι να συµµετάσχουν σε ένα ανθελληνικό µποϋκοτάζ, Αλήθεια 
04.09.1909. Satow (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (08.08.1909, 19.08.1909, 
02.09.1909), FO 195/2329. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (10.6.1910), FO 
195/2358. 
116 Εµπρός 11.07.1910. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτροπή του ανθελληνικού µποϋκοτάζ υπό τον 
αχθοφόρο Κερίµ Αγά υποχρέωσε µε εκβιασµούς, απειλές ακόµη και µε την άσκηση φυσικής βίας, τους 
ελληνορθόδοξους και εβραίους οθωµανούς εµπόρους να πληρώσουν στην επιτροπή προκειµένου να 
τους χορηγηθεί πιστοποιητικό οθωµανικής υπηκοότητας ώστε να εξαιρεθούν από το µποϋκοτάζ. Lamb 
(Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (28.06.1910), FO 195/2358. Για τα µποϋκοτάζ ως 
µέσα κινητοποίησης και πολιτικοποίησης των κατώτερων στρωµάτων κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο, βλ. Cetinkaya, Economic boycott as a political weapon. 
117 Η γλώσσα που χρησιµοποιούσαν οι εφηµερίδες Φάρος της Θεσσαλονίκης, Αλήθεια, Journal de 
Salonique, και Γενή Ασρ καταφερόµενες η µία ενάντια στην άλλη ήταν εξαιρετικά φορτισµένη. 
Ενδεικτικά, η Αλήθεια παρουσίαζε το Cercle des Intimes ως «µυστικό σωµατείο», ενώ η Journal de 
Salonique αποκαλούσε «παληάλογο» (rosse), “gros imbecile”, «αρκούδα» (ours), «µαϊµουδόφατσα» 
(face simiesque) και «ψωριάρικο θηρίο» (bête galeuse) τον εκδότη του Φάρου Γκαρπολά. Journal de 
Salonique 30.05.1909, 20.09.1908. 
118 Αλήθεια 12.05.1909, 15.05.1909. Ο Χατζηλαζάρου δεν ήταν ο µόνος. Οι προύχοντες της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας προσήλθαν µαζικά στην πανήγυρη (kermesse) για τα εβραϊκά σχολεία 
προκειµένου να αποδείξουν ότι δεν είχαν καµιά σχέση µε τους «ταραξίες» του τύπου. Benghiat 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.12.1909), Αρχείο AIU Grèce I C 48. Επίσης, Benghiat 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.06.1909), Αρχείο AIU Grèce XX bis E 265. 
119 Αλήθεια 05.10.1908, Journal de Salonique 15.10.1908. 
120 Αυτή ήταν άλλωστε και η πολιτική που ακολουθούσε το ελληνικό προξενείο. Όπως σηµείωνε ο 
έλληνας πρόξενος κατά τη διάρκεια του ζητήµατος των καραγωγέων, «µέχρις ὅτου οἱ Ἕλληνες 
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Αυτές οι στιγµές πολυεθνοτικής συνεργασίας αντιπροσώπευαν την απόπειρα των 
αστών εµπόρων και βιοµηχάνων να περιορίσουν τη διεθνοτική αντιπαράθεση και να 
σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους ως οµάδας σε µια περίοδο οξείας ρευστότητας. Για 
πρώτη φορά οι ελληνοεβραϊκές σχέσεις καθίσταντο αντικείµενο προβληµατισµού, 
µετατρέπονταν δηλαδή σε δηµόσιο «ζήτηµα» το οποίο έπρεπε να αντιµετωπιστεί και 
να επιλυθεί όχι πλέον µέσω κλειστών συζητήσεων των αντίστοιχων θρησκευτικών 
ηγετών, αλλά µέσω ανοιχτών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο µιας αστικής δηµόσιας 
σφαίρας121. Ωστόσο, αντιπαρατιθέµενα αφηγήµατα προστέθηκαν στις ενδοκοινοτικές 
εξελίξεις που αναλύθηκαν προηγουµένως για να καταστήσουν την επίτευξη αυτής της 
επιδίωξης όλο και λιγότερο πιθανή. Τα αφηγήµατα αυτά ήταν ιδιαίτερα 
προβληµατικά για τους εµπόρους, ακριβώς γιατί κατασκεύαζαν την εθνοτική διαφορά 
εστιάζοντας στα υποτιθέµενα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα. Έτσι, οι Εβραίοι και 
οι Μουσουλµάνοι είδαν στην ελληνορθόδοξη οικονοµική επέκταση την υλοποίηση 
της Μεγάλης Ιδέας και ερµήνευσαν τη διείσδυση των ελληνορθόδοξων εµπόρων σε 
παραδοσιακά εβραϊκούς τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας (όπως και τις 
επακόλουθες συγκρούσεις) ως το αποτέλεσµα ξένου δάκτυλου, της κακόβουλης 
επιρροής που ασκούσαν έλληνες υπήκοοι, οπαδοί του αλυτρωτισµού, στους 
παραδοσιακά φιλειρηνικούς ελληνορθόδοξους οθωµανούς κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης122. Αντίστοιχα, οι Ελληνορθόδοξοι διείδαν στο ανθελληνικό 
µποϋκοτάζ τις µηχανορραφίες των ντονµέ και των εβραίων επιχειρηµατιών που 
στόχευαν στην εξασθένιση και τελικά στην αποκαθήλωση των ελληνορθόδοξων 
επιχειρηµατιών από την κυρίαρχη θέση που κατείχαν γενικότερα στην οικονοµία της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. «Οἱ ντονµέδες ὡς ἀρνησίθρησκοι καί ἐβραϊκῶς 
κερδοσκόποι δέν ἔχουν καµιά φιλοπατρία, οὐδέν δέ τρέφουσι πρός τήν Τουρκίαν 
φίλτρον ἁγνόν καί ἰδεῶδες», ανέφερε ο Γεώργιος Χατζηκυριακού. Αντίθετα, οι 
Ντονµέ υιοθέτησαν «ἐκθύµως τό πρόγραµµα τῶν Νεοτούρκων» µόνο και µόνο για 

                                                                                                                                            
ἔµποροι παρασκευασθώσι τελείως πρός συναγωνισµόν τῶν Ἑβραίων συνεστήσαµεν εἰς αὐτούς 
πολλήν περίσκεψιν εἰς τᾶς ἀποφάσεις τῶν, πολλῶ µᾶλλον διότι ἐπαγγέλµατα τινά ὡς τά τῶν 
ἀχθοφόρων καί ἐκφορτωτῶν τοῦ λιµένος εὑρίσκονται εἰς χείρας ἰσραηλιτῶν, ἄν δ’οὗτοι ἀπήργουν 
θά ἐδηµιούργουν στενοχωρίαν ἔστω καί πρόσκαιρον εἰς τούς Ἕλληνας ἐµπόρους». Προξενείο 
Θεσσαλονίκης προς Μπαλτατζή (Υπουργό Εξωτερικών) (21.02.1909), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου 
Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Α,Β: Μακεδονικό Ζήτηµα, Προξενείο Θεσσαλονίκης, διάφορα πρεσβειών 
(1909). 
121 Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου των 
καραγωγέων, το Cercle des Intimes, και οι αρχισυντάκτες ελληνικών και εβραϊκών εφηµερίδων 
συµφώνησαν σε συνάντησή τους ότι θα έπρεπε να συσταθεί µια µεικτή και διαρκής επιτροπή η οποία 
θα επέβλεπε την αγορά και θα επέλυε στη γέννησή της κάθε τυχόν διαφορά που θα ανέκυπτε µεταξύ 
Ελληνορθόδοξων και Εβραίων. Αλήθεια 20.05.1909. 
122 Για τους Εβραίους, Benghiat (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.12.1909), Αρχείο AIU 
Grèce I C 48. Πανοµοιότυπη ήταν και η επιχειρηµατολογία της Progrès de Salonique 
(αναδηµοσιεύεται και σχολιάζεται στην Αλήθεια 13.05.1909). Για τους Μουσουλµάνους, βλέπε 
Εµπρός 20.06.1909, όπου αναδηµοσιεύεται άρθρο της Γενί Ασρ µε ανάλογο περιεχόµενο κατά των 
ελλήνων υπηκόων «ὡς συντελούντων εἰς τήν ἐξάπλωσιν τῶν ἑλληνικῶν ἰδεῶν εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ 
ἑλληνικόν στοιχεῖον, ὅπερ ἄνευ τῆς ἐπιδράσεως ταύτης θά ἦτο πρόθυµον νά ἀσπασθῆ τήν ἰδέαν τοῦ 
ὀθωµανισµοῦ». Αντίστοιχη ήταν και η φρασεολογία της προκήρυξης υπέρ του ανθελληνικού 
µποϋκοτάζ που δηµοσιεύτηκε στα µουσουλµανικά φύλλα: «[οι ελληνορθόδοξοι οθωµανοί υπήκοοι] 
δέον νά γινώσκωσι καλῶς, ὅτι ὁ πόλεµος οὗτος, τόν ὁποῖον ἐκηρύξαµεν κατά τῆς Ἑλλάδος ἀφορᾶ 
ὅλους τους ὑπόπτους καί στασιαστᾶς ἐκείνους Ἕλληνας, οἵτινες ἦλθον ἐνταύθα, ἴνα ἐνσπείρωσι 
διχονοίας µεταξύ τῶν Ἑλλήνων (ρούµ) συµπατριωτῶν µας πρός ἀναζήτησιν καί ἀποδίωξιν τῶν 
ὁποίων θά γείνωσιν ἐνέργειαι παρά τή Κυβερνήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η προκήρυξη. 
Αναδηµοσιεύεται στη Νέα Αλήθεια 02.08.1909. 
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να πετύχουν το «διωγµόν τῶν Χριστιανικῶν ἐθνικοτήτων καί ἰδίᾳ τῶν ἐµπορικῶν 
αὐτῶν ἀντιπάλων Ἑλλήνων. … Ἐκαλλιέργησαν παρά τοίς Νεοτούρκοις σατανικῷ 
τῷ τρόπῳ τό κατά τῶν Ἑλλήνων µίσος. Οἱ Ἕλληνες τῆς Θεσσαλονίκης καί 
Μακεδονίας ἰδίᾳ παρουσιάζονται εἰς τά ὄµµατα αὐτῶν ἐµπορικοί καί 
συµφεροντολογικοί αὐτῶν ἀντίπαλοι ἐπίφθνοι, συγχρόνως δέ πολιτικοί παράγοντες 
ἐν τῷ Συντάγµατι ἐπίφοβοι. [Για το λόγο αυτό] πείθουσι τούς εὐπίστους 
Νεοτούρκους καί ἀφυπνίζουσι τό παρ’αὐτοίς ἐµφωλεῦον ἄσπονδον καί 
πατροπαράδοτον κατά τῶν Ἑλλήνων µίσος καί οὕτω δίδουσι τήν ὤθησιν καί τό 
σύνθηµα τοῦ κατά τῶν Ἑλλήνων ἀπηνοῦς διωγµοῦ». Κατά ανάλογο τρόπο «καί οἱ 
ὀνοµαστοί της Θεσσαλονίκης Ἑβραῖοι δέν παρέλειψαν πάσαν εὐκαιρίαν εἰς τό νά 
ἐπιδείξωσι τόν µισελληνισµόν των καί νά µετάσχωσι ζωηρῶς, ἀποβλέποντες καί 
οὗτοι εἰς τό ἐµπορικόν αὐτῶν συµφέρον καί τόν κορεσµόν τῆς ἀκορέστου Ἑβραϊκῆς 
κερδοσκοπίας, τοῦ κατά τῶν Ἑλλήνων διωγµοῦ»123. Τέλος, οι Μουσουλµάνοι, 
εκτεθειµένοι στην επιχειρηµατολογία των αντεπαναστατικών θρησκευτικών αρχών 
και του Φιλελεύθερου Κόµµατος που αντιπολιτευόταν τους Νεότουρκους, έβλεπαν 
ολοένα και περισσότερο τους Ντονµέ ως µη αυθεντικούς Μουσουλµάνους, ως 
λιµπερτίνους και κρυπτοεβραίους, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους σιωνιστές 
Εβραίους χειραγωγούσαν την Επιτροπή «Ένωσις και Πρόοδος»124. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1909, ακόµη και το συνέδριο της Επιτροπής «Ένωσις και 
Πρόοδος» αποφάσισε ότι οι έµποροι δεν µπορούσαν να είναι µέλη της κεντρικής 

                                                 
123 Γεώργιος Χατζηκυριακού, «Νεοτουρκικά», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1912, σσ. 100, 103, 104. 
Βλέπε επίσης, Γεώργιος Χατζηκυριακού, «Το άδοξον των νεοτούρκων τέλος», Μακεδονικόν 
Ηµερολόγιον 1913, σσ. 172-176. Εµπρός 29.06.1910, 14.05.1912. 
124 Όπως ανέφερε το Εµπρός, «ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν δύνανται νά χωνεύσουν οἱ πραγµατικοί Τοῦρκοι 
εἶνε τό ὅτι ἡ διοίκησις τῆς χώρας εἰς ὅλα τά ζητήµατα περιῆλθεν ἐντελῶς εἰς τᾶς χείρας τῶν 
∆ολµέδων. … Ἡ κυριαρχία αὔτη τῶν ∆ολµέδων εἰς πάντα καί ἡ ἐνάσκησις τῆς πλήρους ἐξουσίας 
µόνον ἐκ µέρους αὐτῶν ἐξεγείρει σήµερον πολύ τήν φιλοτιµίαν καί τόν ἐγωισµόν τῶν ἐκ καταγωγῆς 
γνησίων Τούρκων. Οἱ ∆ολµέδες οὗτοι εἶνε σήµερον καί οἱ κυρίως ἀποτελοῦντες τό Νεοτουρκικόν 
Κοµιτάτον». Εµπρός 12.10.1909. Είναι χαρακτηριστικό ότι µία από τις ιδρυµένες από το νεοτουρκικό 
κοµιτάτο πολιτικές λέσχες στη Θεσσαλονίκη στράφηκε κατά των Ντονµέ. Όπως ανέφερε ο έλληνας 
πρόξενος, η λέσχη αποφάσισε, «ὅπως διατηρηθώσι τά Τουρκικά ἤθη καί ἔθιµα καί καταπολεµηθῆ 
πάσα ἐλευθεριάζουσα τάσις, ἤτις παρατηρεῖται ἴδια ὑπό τῶν ντουνµέδων (ἐξισλαµισθέντων 
Ἑβραίων). ∆ιά τοῦτο καί οἱ Ντουνµέδες ὑφίστανται πολλᾶς πιέσεις καί εἰς βαρύτατα 
καθυποβάλλονται πρόστιµα». Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης προς Μπαλτατζή (Υπουργό 
Εξωτερικών) (02.12.1908), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Φάκελος ΑΑΚ/Α,Β: 
Μακεδονικό Ζήτηµα, Προξενείο Θεσσαλονίκης, διάφορα πρεσβειών (1909). Για την αντίθεση στο 
σιωνισµό, Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Γαλλική Πρεσβεία (Κωνσταντινούπολη) 
(28.01.1911), Archives Diplomatiques, Nantes, Salonique, Série B, Carton 21. Επίσης, Εµπρός 
22.02.1911, όπου και αναφορά στις εφηµερίδες της αντιπολίτευσης, οι οποίες «ἐπιτίθενται κατά τῶν 
σιωνιστῶν καί ἐν γένει κατά τῶν Ἰσραηλιτῶν οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά ὑποδουλώσουν οἰκονοµικῶς 
τήν Τουρκία». «Μόνον ὁ Νεότουρκος», ανέφερε το Εµπρός απηχώντας µια διαδεδοµένη αντίληψη 
µεταξύ των αντιπάλων της Επιτροπής Ένωσης και Προόοδου, «ὑπεραµύνεται φανατικῶς τῶν 
σιωνιστῶν, ἀφοῦ ἄλλως τέ εἶνε καί ὄργανον αὐτῶν». Η δε εφηµερίδα Χικµέτ υποστήριζε ότι την 
πολιτική των Νεότουρκων καθόριζαν οι σιωνιστές και οι Γερµανοί (οι δύο έννοιες συχνά ταυτίζονταν). 
Οι σιωνιστές επιδίωκαν να χρησιµοποιήσουν τους Τούρκους κατά των µη µουσουλµανικών εθνοτήτων 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και να επιδεινώσουν τις σχέσεις µεταξύ των εθνοτήτων. Η πολιτική 
αυτή θεωρείτο υπεύθυνη για την επιδείνωση των διεθνοτικών σχέσεων, την αποξένωση των 
χριστιανών, την εξέγερση στην Αλβανία και στην Αραβική χερσόνησο. Το άρθρο αναπαράγεται στη 
Μακεδονία 27.07.1912. 
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επιτροπής παρά µόνο αν απείχαν από τις επαγγελµατικές τους ασχολίες125. Για ακόµη 
µια φορά, η τάξη και η εθνότητα διαπλέχθηκαν, καθώς η εικόνα του εµπόρου 
χρησιµοποιήθηκε από όλους για την παραγωγή εθνικών στερεοτύπων. 

Ταξικές εικόνες της εθνοτικής διαφοράς αντιπαρατέθηκαν εποµένως η µία στην 
άλλη και εξουδετέρωσαν τις απόπειρες του ανώτερου πολυεθνοτικού στρώµατος να 
διαχειριστεί τις διεθνοτικές σχέσεις. Όπως και µε τις ενδοκοινοτικές σχέσεις, η 
διαπλοκή τάξης και εθνότητας επηρέασε τόσο τους λόγους όσο και τις κοινωνικές 
πρακτικές και αναδιαµόρφωσε την ταυτότητα των εµπόρων. Κατά τα χρόνια του 
Αβδούλ Χαµίτ οι έµποροι ήταν πυλώνες σταθερότητας: οι ενδοκοινοτικοί κάθετοι 
δεσµοί που τους ένωναν µε τα κατώτερα στρώµατα και οι διακοινοτικές οριζόντιες 
επαφές που τους συνέδεαν µεταξύ τους καθιστούσαν δυνατή τη λειτουργία της 
πολυεθνοτικής πόλης υπό τη δική τους ηγεµονία. Ωστόσο, κατά την τρικυµιώδη 
∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, ο «έµπορος» µεταβλήθηκε σε συµβολική 
αναπαράσταση της τάξης και της εθνότητας σε κατάσταση ρευστότητας. Πού θα 
κατέληγαν όλα αυτά δεν επρόκειτο να γίνει γνωστό. Στα 1912-1913 οι Βαλκανικοί 
Πόλεµοι ανακάτωσαν ξανά τα τραπουλόχαρτα του παιχνιδιού ανάµεσα στην τάξη και 
στην εθνότητα. Ή µάλλον, όπως θα επιχειρηθεί να αναλυθεί στα επόµενα κεφάλαια, 
άλλαξαν πλέον άρδην τους ίδιους τους κανόνες του παιχνιδιού. 
 

                                                 
125 Γαλλικό Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Πρεσβεία Γαλλίας (Κωνσταντινούπολη) (23.10.1909), 
Archives Diplomatiques, Nantes, Constantinople, Série D, Salonique, Carton 37. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο 
Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι 

Μεταβαλλόµενες σχέσεις και ασταθής ισχύς των εβραίων εµπόρων 
 
 

Οικονοµικές δυσχέρειες και διεθνοτικές εντάσεις την επαύριο της ελληνικής 
κατοχής 
Την παραµονή των Βαλκανικών Πολέµων η οικονοµία της Θεσσαλονίκης 
χαρακτηριζόταν ήδη από έντονη αστάθεια και ρευστότητα. Αν και κατά το 1911 τα 
µεγέθη του εξαγωγικού και κυρίως του εισαγωγικού εµπορίου συνέχιζαν να 
παραµένουν σταθερά και αξιοπρόσεκτα υψηλά, οι συνέπειες του ιταλο-τουρκικού 
πολέµου υπήρξαν ιδιαίτερα σηµαντικές1. Το µποϋκοτάζ στα ιταλικά προϊόντα 
ακολούθησε η επιβολή εισαγωγικού δασµού 100% σε αυτά και τέλος η απέλαση 
όλων των ιταλών υπηκόων2. Οι εξελίξεις αυτές έπληξαν κυρίως τους 
σηµαντικότερους εβραίους επιχειρηµατίες, των οποίων η οικονοµική και κοινωνική 
κυριαρχία τόσο στο εσωτερικό της κοινότητας όσο όµως και ευρύτερα στην αγορά 
της πόλης στηριζόταν σε µεγάλο βαθµό στις στενές σχέσεις που διατηρούσαν µε την 
Ιταλία: στους µακραίωνους εµπορικούς δεσµούς τους µε αυτήν και στην κατοχή της 
ιταλικής υπηκοότητας3. Η σηµαντικότερη και εµβληµατικότερη οικογένεια της 
Θεσσαλονίκης, οι Αλλατίνι, αναχώρησαν εσπευσµένα, ενώ οι οθωµανικές αρχές 
προχώρησαν στο κλείσιµο της µεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της πόλης, της 
Τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο. Αν και η γενικευµένη, αλυσιδωτή κρίση στο τοπικό 
πιστωτικό σύστηµα αποφεύχθηκε και το εξωτερικό εµπόριο κατόρθωσε τελικά να 
αναπροσανατολιστεί προς εναλλακτικούς προµηθευτές και αγορές (κυρίως 
Αυστριακούς και Βρετανούς), οι κλυδωνισµοί που δέχτηκε τόσο η τοπική οικονοµία 
όσο και η ηγετική θέση των Εβραίων σε αυτήν υπήρξαν τελικά ιδιαίτερα έντονες4. 

Σε αυτό το ήδη εξαιρετικά ρευστό και εύθραυστο οικονοµικό περιβάλλον ο 
Πρώτος Βαλκανικός Πόλεµος πρόσθεσε νέες δυσκολίες για τους εµπόρους κάθε 
εθνικότητας. Η κήρυξή του συνοδεύτηκε από το πάγωµα ή ακόµη και την ακύρωση 

                                                 
1 Έστω και αν η ανοδική τους τάση είχε πλέον ανακοπεί, το 1911 οι εισαγωγές και οι εξαγωγές από το 
λιµάνι της πόλης διατηρήθηκαν στα ύψη του 1910. Parliamentary Papers. Accounts and Papers. 
Report on the Trade of the Consular District of Salonica for the Year 1911, σ. 5. 
2 Parliamentary Papers. Accounts and Papers. Report on the Trade of the Consular District of 
Salonica for the Year 1911, σσ. 5-6. Parliamentary Papers. Accounts and Papers. Report on the Trade 
of the Consular District of Salonica for the Year 1912, σ. 5. Στις 29 Σεπτεµβρίου 1911 η Ιταλία κήρυξε 
τον πόλεµο στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Ιταλικά στρατεύµατα αποβιβάστηκαν στη Λιβύη ενώ 
λίγους µήνες αργότερα κατέλαβαν και τα ∆ωδεκάνησα. Ο πόλεµος έληξε στις 18 Οκτωβρίου 1912 µε 
την Συνθήκη του Ουσύ (Ouchy), βάσει της οποίας η Λιβύη παραχωρήθηκε στην Ιταλία η οποία 
επιπρόσθετα αρνήθηκε να εκκενώσει τα ∆ωδεκάνησα. Λίγο µετά την έναρξη του ιταλο-τουρκικού 
πολέµου το συνέδριο της Επιτροπής «Ένωσις και Πρόοδος» που είχε συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη 
κήρυξε µποϋκοτάζ των ιταλικών προϊόντων, ενώ µετά το βοµβαρδισµό της Βηρυτού τον Ιανουάριο 
του 1912 διατάχθηκε και η απέλαση όλων των ιταλών υπηκόων που διαβιούσαν στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. Για τις διπλωµατικές διαστάσεις του πολέµου, βλέπε Timothy Winston Childs, Italo-
Turkish diplomacy and the war over Libya, 1911-1912 (Λάιντεν, 1990). Για µια ευσύνοπτη περιγραφή 
του, A.L. Macfie, The end of the Ottoman Empire, 1908-1923 (Λονδίνο, 1998), σσ. 66-70. 
3 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 100-103. 
4 Parliamentary Papers. Accounts and Papers. Report on the Trade of the Consular District of 
Salonica for the Year 1911, σσ. 5-6. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Ευάγγελο Χεκίµογλου, η στάση 
πληρωµών της Τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο σηµατοδότησε το τέλος του εβραϊκού αστισµού στην πόλη. 
Χεκίµογλου, Υπόθεση Μοδιάνο, σ. 13. Για το κλείσιµο του τραπεζιτικού γραφείου των Αλλατίνι και 
την αναχώρησή τους από την πόλη, βλέπε Χεκίµογλου, Υπόθεση Μοδιάνο, σσ. 52-54. 
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όλων των παραγγελιών από το εξωτερικό, την αναστολή κάθε εµπορικής συναλλαγής 
µε την εµπόλεµη πλέον ενδοχώρα, την περιστολή στο ελάχιστο των διαθέσιµων 
τραπεζικών πιστώσεων ακόµη και από το ισχυρότερο πιστωτικό ίδρυµα της πόλης, 
την Οθωµανική Τράπεζα, και τέλος την κάθετη πτώση των συναλλαγών στην ίδια την 
αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι δοσοληψίες περιορίζονταν πλέον στα είδη πρώτης 
ανάγκης, ενώ η υπερτίµηση των τροφίµων κατά 35% έπληξε όχι µόνο τα χαµηλότερα 
στρώµατα, αλλά και τις πλέον ευκατάστατες κοινωνικές οµάδες5. 

Η είσοδος των ελληνοβουλγαρικών στρατευµάτων στην πόλη επιδείνωσε ακόµη 
περισσότερο την κατάσταση. Η κατάληψη του τελωνείου αποτέλεσε µια από τις 
πρώτες ενέργειες του ελληνικού στρατού, κίνηση έµφορτη συµβολισµών αλλά και 
πραγµατικών συνεπειών. Το κλείσιµό του για τρεις εβδοµάδες δέσµευσε µεγάλες 
ποσότητες εµπορευµάτων προκαλώντας ταυτόχρονα όργιο φηµών για την τύχη τους6. 
Περιορίζοντας εποµένως την εµπορική δραστηριότητα στο ελάχιστο, οι παραπάνω 
καταιγιστικές εξελίξεις επηρέασαν την τοπική οικονοµία στο σύνολό της. Όλοι οι 
έµποροι, Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλµάνοι και Ντονµέ, υπέστησαν τις συνέπειες του 
Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του δεν περιορίζονταν µόνο 
σε µια γενική επιδείνωση των συνθηκών διεξαγωγής του εµπορίου· υπήρξαν 
βαθύτερες και πολυπλοκότερες. Κλόνισαν τις διεθνοτικές σχέσεις στην αγορά της 
πόλης και επηρέασαν τις σχέσεις ιεραρχίας στο εσωτερικό της κυρίαρχης κοινότητάς 
της, της εβραϊκής. 

Στο µεταίχµιο καταρχήν της µετάβασης από την οθωµανική στην ελληνική 
κυριαρχία, η νέα και ποιοτικά πιο σηµαντική εξέλιξη στο πεδίο των διεθνοτικών 
σχέσεων ήταν η συστηµατική προσφυγή στη διαπροσωπική βία και η καταστροφή 
και  λεηλασία ιδιωτικών περιουσιών. Οι δύο βαλκανικοί στρατοί δεν περιορίστηκαν 
στις πολυάριθµες επιτάξεις αγαθών7. Αντίθετα, την πρώτη εβδοµάδα της κατοχής 
τακτικά και άτακτα στρατεύµατα (µε τη συνέργεια και γηγενών Ελλήνων) 
επιδόθηκαν σε πληθώρα επιθέσεων ενάντια σε Εβραίους και Μουσουλµάνους. “La 
brutalité des soldats, des grecs en particulier, dépasse les limites permises même à des 
soudards enivrés de poudre”, ανέφερε ο Μισραχί8. Οι βιασµοί και οι ξυλοδαρµοί δεν 
φαίνεται να έλειψαν, ούτε και οι λεηλασίες, όχι µόνο σπιτιών αλλά και συναγωγών 
και βέβαια καταστηµάτων και αποθηκών –των τελευταίων µάλιστα ανεξαρτήτως 
εθνότητας9. Μολονότι τα φαινόµενα αυτά παρατηρούνταν κυρίως στις εβραϊκές και 
µουσουλµανικές φτωχογειτονιές, σε καφενεία και σε παντοπωλεία, δεν άφησαν 

                                                 
5 Kehl (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσιγκτον) (25.10.1912), MMA4/b/27. Kehl 
(Θεσσαλονίκη) προς Rockhill (Κωνσταντινούπολη) (10.10.1912), MMA4/b/27. Αρχιραβίνος Γιακώβ 
Μεΐρ (Θεσσαλονίκη) προς Gaster (Λονδίνο) (25.11.1912), Gaster Papers, Albanian Committee 
(11.1912-10.01.1913), File 1. 
6 Kehl (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσιγκτον) (13.12.1912), MMA4/b/27. 
7 “Bordereau des réclamations pour les dommages subis par des administrés français du fait des troupes 
bulgares” (1913), MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Salonique, Série B, Carton 
134. Misrachi (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (25.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
8 Misrachi (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
9 Για τη µεγάλη έκταση της βίας ενάντια στους Εβραίους αλλά και στους Μουσουλµάνους βλέπε τις 
αναφορές τοπικών ανταποκριτών της Αλιάνς. Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(04.12.1912), Αρχείο AIU Grèce I C 49 (όπου και αναφορά για την «semaine de terreur» που έζησαν 
οι Εβραίοι). Misrachi (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50 
(όπου και αναφορά σε βιασµούς και ιερόσυλες πράξεις). Τη νύχτα της 12ης προς 13η Νοεµβρίου 1912 
έλληνες στρατιώτες έσπασαν την πόρτα πολλών αποθηκών, µεταξύ των οποίων και της Société 
Mouradoglou & Cie στην οποία συµµετείχε ως ετερόρρυθµο µέλος ο τραπεζίτης Σαούλ Αµάρ. 
“Bordereau des réclamations pour les dommages subis par des administrés français du fait des troupes 
grecques” (1913), MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Salonique, Série B, Carton 
134. 
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ανεπηρέαστες ούτε τις µεγάλες επιχειρήσεις10. Παρά την ύψωση της γαλλικής 
σηµαίας, η βιοτεχνία φεσιών και υφασµάτων του Ισαάκ Ι. Γιαχιέλ (που βρισκόταν 
µάλιστα στην επιφανή συνοικία των Εξοχών), λεηλατήθηκε από έλληνες 
χωροφύλακες11. Ανάλογα, το περιώνυµο πολυκατάστηµα νεωτερισµών Orosdi-Back, 
επίσης γαλλικών συµφερόντων, δέχτηκε την επίθεση ελλήνων στρατιωτών οι οποίοι 
απωθήθηκαν µόνο χάρη στην αποφασιστικότητα του καβάσση και στην παρέµβαση 
των υπαλλήλων12. 

Στο κρίσιµο πεδίο των ελληνοεβραϊκών σχέσεων η έλευση του ελληνικού 
στρατού, η εγκατάσταση της ελληνικής διοίκησης και το φάσµα µιας οριστικής 
ενσωµάτωσης της Θεσσαλονίκης στην ελληνική επικράτεια, αναθέρµαναν τον 
υπάρχοντα ελληνοεβραϊκό ανταγωνισµό, όξυναν τις ελληνοεβραϊκές αντιθέσεις στο 
χώρο της αγοράς και αποδυνάµωσαν την ηγεµονική θέση που ασκούσαν οι εβραίοι 
έµποροι. Οι ρητές διαβεβαιώσεις των νεοεγκαθιδρυµένων ελληνικών αρχών για 
ισονοµία και ισοπολιτεία αδυνατούσαν να πραγµατωθούν στο πεδίο των 
καθηµερινών συναλλαγών13. Αντίθετα, η αγορά µεταβλήθηκε σε δείκτη της όξυνσης 
και ταυτόχρονα σε πεδίο συµβολικής αντιπαράθεσης της νεοπαγούς ελληνικής 
κρατικής εξουσίας µε την κατεστηµένη εβραϊκή ηγεµονία. Η προληπτική ενέργεια 
των εβραίων καταστηµαταρχών να κλείσουν τα καταστήµατά τους υπό το φόβο της 
επανάληψης των λεηλασιών των πρώτων ηµερών συντέλεσε στην κλιµάκωση της 
έντασης καθώς θεωρήθηκε ότι διακινούσε ένα ξεκάθαρο πολιτικό µήνυµα14: για τις 
ελληνικές αρχές, τον ελληνορθόδοξο πληθυσµό της πόλης, όπως και για τους ξένους 
απολογητές τους, η νέκρωση ολόκληρης της αγοράς δεν συνιστούσε παρά µια 
απαράδεκτη πράξη σιωπηλής διαµαρτυρίας για την ελληνική κατοχή της 
Θεσσαλονίκης15. 

Ταυτόχρονα, έλληνες στρατιώτες και γηγενείς έλληνες επαγγελµατίες 
επιδίδονταν σε ένα µποϋκοτάζ των εβραίων πλανόδιων εµπόρων και 
καταστηµαταρχών16. Με τον τρόπο αυτό επαναλάµβαναν και αυτοί µε τη σειρά τους 
δοκιµασµένες από το παρελθόν πρακτικές υπάλληλης πολιτικής δράσης σε µια από τα 
κάτω εκδήλωση της αρτισύστατης εξουσίας τους και σε µια απόπειρα επέκτασης του 
ελέγχου που πλέον ασκούσαν και στην αγορά της πόλης. Κατά το Νεχαµά, επρόκειτο 
για έναν «πόλεµο» των “petits boutiquiers et des petites gens qui boycottent nos 
marchands ambulants, nos revendeurs de tout ordre, car, en ce moment les milliers de 
grecs qui campent chez nous s’informent, avant d’acheter deux pièces de nougat, Ti 
is-ise? (qu’êtes-vous?). Et ils s’éloignent rapidement dès qu’ils voient qu’ils ont à 
faire à un Evreos”17. 

Αυτή η όξυνση των καθηµερινών σχέσεων και η πολιτικοποίηση του χώρου 
της αγοράς αποτελούσαν κατά τους εβραίους ιθύνοντες ευθείες ενδείξεις της 
πρόθεσης της ελληνικής εξουσίας να εκριζώσει την εβραϊκή ηγεµονία. Οι τεταµένες 
σχέσεις µεταξύ των ελλήνων και των εβραίων εµπόρων προσδιορίζονταν εποµένως 

                                                 
10 Για την εκτεταµένη βία και ανασφάλεια στις εβραϊκές και µουσουλµανικές φτωχογειτονιές, βλέπε 
Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
11 Υπουργός Εξωτερικών (Παρίσι) προς γάλλο πρέσβη (Aθήνα) (03.02.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
12 Υπουργείο Εξωτερικών (Παρίσι) προς γάλλο πρόξενο (Θεσσαλονίκη) (19.12.1912), MAE CADN, 
Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 134. 
13 Misrachi (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
14 Όπ.π. 
15 Jean Leune, Une revanche, une étape (Paris, 1914), σ. 402. 
16 American Jewish Yearbook 1913-1914, σ. 299. 
17 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (22.12.1912), Αρχείο AIU Grèce I C 49. Η έµφαση 
στο πρωτότυπο. 
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τόσο από ελληνικές πρακτικές που αµφισβητούσαν την εβραϊκή οικονοµική 
παρουσία όσο όµως και από έναν εβραϊκό λόγο που τις εννοιολογούσε ως 
αναπόφευκτα ανταγωνιστικές. Στο στόχαστρο δεν έµπαινε µόνο το ελληνικό κράτος 
και οι αφοµοιωτικές του πολιτικές18, αλλά κυρίως η στάση των γηγενών ελλήνων 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης. “Les grecs n’aiment pas les israélites”, σηµείωνε ο 
γάλλος πρόξενος, “mais les grecisants macedoniens les detestent plus 
particulierement”19. “Les grecs de chez nous”, έγραφε ο Νεχαµά, “envient notre 
prospérité commerciale et veulent nous supplanter à tout jamais. Ils croient leur règne 
arrive et ils voudraient être les seuls maîtres de la place. Ils oublient les Turcs, peu 
nombreux et inexistants comme concurrents économiques, pour s’en prendre à nos 
coreligionnaires. Ils répandent contre eux les bruits les plus absurdes”20. 

Η µεταβολή της κυριαρχίας όξυνε εποµένως τις διεθνοτικές σχέσεις και 
αποδυνάµωσε τη θέση των εβραίων εµπόρων στην αγορά της πόλης. Όµως οι άµεσες 
συνέπειές της ήταν τελικά βαθύτερες. Η έλευση της ελληνικής διοίκησης 
τροφοδότησε µια σειρά από σύνθετες εξελίξεις που έθιξαν τη θέση των εβραίων 
εµπόρων στο εθνοτικό σύστηµα αξιών, υπονόµευσαν την ηγετική τους θέση στο 
εσωτερικό της κοινότητας, και τελικά απείλησαν ακόµη και την εσωτερική τους 
συνοχή. 

 
Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεµος και η κρίση της εβραϊκής εµπορικής ταυτότητας 
Στο επίπεδο της αυτοθεώρησης του εθνοτικού εαυτού η σύνδεση της εβραϊκότητας µε 
το εµπόριο προσδιοριζόταν πλέον ως αυτοκτονική επιλογή. Ήδη από την πρώτη 
δεκαετία του αιώνα µια κάπως αποστασιοποιηµένη ή και σχετικά αρνητική θεώρηση 
του εµπορίου -και ιδίως του µικρεµπορίου- είχε αποτελέσει σταθερά του λόγου τόσο 
των οργανώσεων της Αλιάνς όσο και των σιωνιστικών επιγόνων τους21. Η παραπάνω 
αντίληψη καθόριζε σε µεγάλο βαθµό τους τρόπους που αυτές παρενέβαιναν δηµόσια 
για να αντιµετωπίσουν το «κοινωνικό ζήτηµα» των κατώτερων στρωµάτων της 
κοινότητας. Η «παραγωγική», χειρωνακτική εργασία του τεχνίτη ή του αγρότη 
προσηµαινόταν πάντα θετικά και ωθούσε είτε προς τη σύσταση σχολών χειροτεχνίας 
(όσον αφορά στην Αλιάνς και το Σύλλογο Αποφοίτων της)22 είτε προς ένα ευρύτερο 
πρόγραµµα οικοδόµησης ενός νέου τύπου «µυώδους εβραίου» στην Παλαιστίνη και 
στη ∆ιασπορά (όσον αφορά στις ολοένα αναπτυσσόµενες σιωνιστικές οργανώσεις)23. 

                                                 
18 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.12.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
19 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς γάλλο πρέσβη (Αθήνα) (31.07.1913), MAE CADN, Consulat 
général de France à Salonique, Série B, Carton 22. 
20 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (12.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
21 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 171-172. 
22 Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 168-174. 
23 Βλέπε ενδεικτικά την αρχική πρόθεση του Cercle des Intimes (όταν ακόµη διακρινόταν από έναν 
φιλοσιωνιστικό προσανατολισµό) να ιδρύσει Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων για την επαγγελµατική 
κατάρτιση των αποφοίτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια τη σύσταση εργαστηρίων. 
Στο ίδιο, σσ. 204-205. Στο ίδιο πλαίσιο εγγράφεται και η ίδρυση νέων σιωνιστικών συλλόγων όπως η 
Μακαµπί κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο. Οι σύλλογοι αυτοί έδιναν έµφαση στη γυµναστική 
και στόχευαν στη δηµιουργία ενός νέου τύπου αρρενωπού Εβραίου. Χαρακτηριστικά από την άποψη 
αυτή ήταν όσα υποστήριξε σε διάλεξή του στο σιωνιστικό Nouveau Club, ο δρ. Έπσταιν: “Epstein a 
prouvé par des démonstrations scientifiques très réussies, que, si toutes les parties du cerveau juif ont 
pu atteindre leur parfait développement, il n’en est pas de même pour la musculature juive qui présente 
à l’analyse une dégénérescence frappante. Il est donc du devoir de toutes les mères juives de 
développer le corps de leurs enfants, de ne pas craindre d’astreindre leurs petits à tous les exercices 
physiques sains, comme la course, la nage, le canotage etc.”. Journal de Salonique 14.08.1910. Για το 
έµφυλο σιωνιστικό πρότυπο του «νέου» ή «µυώδους Εβραίου» που προωθούσε πανευρωπαϊκά το 
σιωνιστικό κίνηµα, βλέπε ενδεικτικά Todd Samuel Presner, “Clear Heads, Solid Stomachs, and Hard 
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Ωστόσο, οι τάσεις αυτές συνυπήρχαν ή και υποσκελίζονταν από µια ηγεµονική 
αντίληψη της εβραϊκότητας στο πλαίσιο της οποίας το εµπόριο και οι έµποροι 
σηµασιοδοτούνταν θετικά. Στο εσωτερικό της κοινότητας, ο «έµπορος», ο 
“merkadero” ή “komerciante”, δεν αποτελούσε µόνο επαγγελµατική κατηγορία, αλλά 
τον υψηλότερο δείκτη κοινωνικού κύρους. Χρησιµοποιούµενος εναλλακτικά προς 
τους “notavles”, προσδιόριζε και ονοµατοδοτούσε το ηγετικό της στρώµα24. Στην 
ευρύτερη πάλι δηµόσια σφαίρα (εβραϊκή και µη), το εµπόριο προσδιόριζε τη σχέση 
των Eβραίων µε την πόλη. Τους αγκύρωνε στο χώρο, τους πίστωνε την πρόοδό της 
και κατοχύρωνε την ηγετική τους θέση σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό προσέδενε τη 
Θεσσαλονίκη στην εβραϊκότητά τους τροφοδοτώντας µια έντονα θεσσαλονικιώτικη 
εβραϊκή ταυτότητα. Η Θεσσαλονίκη, ως πόλη του εµπορίου, ήταν µια πόλη εβραϊκή. 

Η προοπτική µιας ελληνικής Θεσσαλονίκης, αποκοµµένης από την ενδοχώρα 
της, αµυντικό προπύργιο ενός κράτους που διέθετε ήδη τα απαραίτητα λιµάνια, 
ακύρωνε την παρούσα λειτουργία της πόλης και έπληττε καίρια την εβραϊκή 
ηγεµονία. “Salonique grec ne serait plus Salonique”, δήλωνε ο Νεχαµά και αυτό θα 
σήµαινε “la fin de notre communauté”25. Ταυτόχρονα όµως απαξίωνε την ίδια την 
έννοια του (εβραίου) εµπόρου καθώς τον µετέτρεπε από στυλοβάτη της εβραϊκής 
παρουσίας στην πόλη σε πρωτεύον αίτιο της αναπόφευκτης εκρίζωσης της 
κοινότητας. “Quel malheur que nous soyons presque tous des commerçants, des 
intermédiaires, presque des parasites”, έφτανε να δηλώνει ακόµη και ένας ορκισµένος 
αντισιωνιστής όπως ο Νεχαµά26. Υιοθετώντας ένα αρχετυπικό µοτίβο του νεωτερικού 
ευρωπαϊκού αντισηµιτισµού27, αναχωνεµένο µε τη σειρά του από τον σύγχρονό του 
σιωνιστικό λόγο, ο Νεχαµά συνέδεε την προσωρινότητα της εβραϊκής παρουσίας και 
τον αντισηµιτισµό που αυτή προκαλεί µε την απουσία πρόσδεσης στη γη: 
“colporteurs, rouliers ou missionnaires, nous l’avons assez été et nous n’avons récolté 
que mépris et que haines. … Il faut que le Juif devienne producteur, qu’il retourne à la 
terre”28. Μέσα στην έντονη απελπισία που κατέλαβε την εβραϊκή αρχηγεσία την 
επαύριο της ελληνικής κατοχής και το φόβο που την διακατείχε για το αβέβαιο 
µέλλον της κοινότητας, ο «εβραίος έµπορος της Θεσσαλονίκης» µετασχηµατιζόταν 
τώρα από πηγή µιας τοπικής, αστικής περηφάνειας (civic pride), έκφραση της 
αναγέννησης και του δυναµισµού της κοινότητας, σε σταθερά ενός λόγου 
αυτολύπησης που εντόπιζε στο εµπόριο τη γενεσιουργό αιτία της εβραϊκής δυστυχίας 
στη διαχρονία. 

Η συµβολική έξωση του εβραίου εµπόρου από τον πυρήνα µιας θετικής 
εβραϊκής ταυτότητας συνοδεύτηκε από µια περαιτέρω αµφισβήτηση της ηγετικής του 
θέσης, την οποία τροφοδότησε η ριζοσπαστικοποίηση των µεσαίων και κατώτερων 
στρωµάτων. Οι δυνατότητες της κοινότητας να φροντίσει τα φτωχότερα στρώµατά 
της, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η αναπαραγωγή των κοινωνικών 
ιεραρχιών, ήταν πάντοτε οριακή. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού 
Πολέµου και τους πρώτους µήνες της ελληνικής κατοχής, οι επιτάξεις µεταφορικών 
µέσων από τον οθωµανικό στρατό, η ανάγκη πρόνοιας για τις οικογένειες των 
εβραίων επιστράτων και κυρίως η υπολειτουργία των εργοστασίων, η νέκρωση του 

                                                                                                                                            
Muscles”: Max Nordau and the Aesthetics of Jewish Regeneration’, Modernism/Modernity 10/2 
(2003), σσ. 269-296. 
24 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 86-94, 103-108. Επίσης, “Atansyon!”, La Nation 9 (1909), σ. 2. 
25 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
26 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (13.01.1913), Αρχείο AIU Grèce XVI E 202a. 
27 Βλέπε την ενδελεχή ανάλυση του Derek J. Penslar, Shylock’s children. Economics and Jewish 
identity in modern Europe (Μπέρκλεϋ, 2001). 
28 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (13.01.1913), Αρχείο AIU Grèce XVI E 202a. 
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τοπικού εµπορίου και η παρελκόµενη έλλειψη και ύψωση των τιµών των τροφίµων 
(που προκάλεσαν επίσης η ταυτόχρονη παρουσία των βαλκανικών στρατευµάτων, 
των τούρκων αιχµαλώτων και των περίπου 10.000 µουσουλµάνων προσφύγων στην 
πόλη), πλήθυναν τις τάξεις των ανέργων και όσων είχαν ανάγκη προνοιακής 
υποστήριξης29. Αν και οι δυνατότητες αρωγής της κοινότητας εξαντλήθηκαν 
γρήγορα, η βοήθεια που αναζητήθηκε και εξασφαλίστηκε από το εξωτερικό30, καθώς 
και ο συντονισµός της σωµατειακής δράσης µέσω της σύστασης του Interclub, µιας 
συνοµοσπονδίας των έξι κυριότερων εβραϊκών σωµατείων της πόλης, συνετέλεσαν 
στην προσωρινή αντιµετώπιση της κατάστασης31. 

Ως µέλη του κοινοτικού συµβουλίου και του Interclub, οι σηµαντικότεροι 
εβραίοι έµποροι ενεργοποίησαν εποµένως το ιστορικά δοκιµασµένο, υστεροθωµανικό 
µοντέλο φιλανθρωπικής προνοιακής πολιτικής έστω και αν υπό το βάρος των 
περιστάσεων το αναδιοργάνωσαν σε µια πιο συγκεντρωτική βάση. Όπως αναλύθηκε 
στο προηγούµενο κεφάλαιο, το µοντέλο αυτό απέβλεπε στην ανακούφιση των 
κατώτερων στρωµάτων των «φτωχών», των «υπαλλήλων» και των «εργατών» ώστε 
να αποτραπεί η ρήξη της κοινότητας και να αποφευχθεί η απώλεια της ηγεµονικής 
θέσης των εβραίων µεγαλεµπόρων σε αυτήν. Ωστόσο, ο πόλεµος δεν συνετέλεσε 
τελικά στην παλινόρθωση των παραδοσιακών µορφών φιλανθρωπίας ούτε και 
αποκατέστησε την ηγεµονική θέση των επιχειρηµατιών, θέση η οποία είχε κλονιστεί 
κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο. Κατά ένα φαινοµενικά παράδοξο τρόπο, 
ενώ η αλλαγή κυριαρχίας και η έλευση ενός νέου, εθνοκρατικού, πολιτικού 
καθεστώτος ενίσχυσαν το συµβολικό κύρος της πιο παραδοσιακής µορφής εξουσίας 
και εκπροσώπησης του κοινοτικού κοινωνικού σώµατος, δηλαδή του αρχιραβίνου32, 
οι δυσκολίες της µετάβασης υπονόµευσαν ταυτόχρονα τη θέση της ιστορικής 
κοσµικής κοινοτικής αρχηγεσίας των εβραίων εµπόρων. Ο πόλεµος επέτεινε την 
πορεία αυτονόµησης, αυτοοργάνωσης και ριζοσπαστικοποίησης του νέου 
εµποροϋπαλληλικού στρώµατος και την αντιπαράθεσή του µε τους εµπόρους-
εργοδότες. Το ∆εκέµβριο του 1912 το σύνολο του ισπανόγλωσσου τύπου δηµοσίευσε 
µια έκκληση της νεοσύστατης Αssociation mutuelle des Εmployés. Η έκκληση αυτή 

                                                 
29 Bigart (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. Misrachi 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (25.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
30 Αρχιραβίνος Θεσσαλονίκης προς Gaster (Λονδίνο) (25.11.1912), Gaster Papers, Albanian 
Committee (11.1912-10.01.1913), File 1. Τοπική επιτροπή (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(06.01.1913), Αρχείο AIU Grèce VI B 26. 
31 Για τη σύσταση του Interclub, βλέπε Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (12.11.1912), 
Αρχείο AIU Grèce I C 51. Τα σωµατεία που αποτελούσαν το Interclub ήταν τα: Cercle Macabi, 
Société de gymnastique Macabi, Nouveau Club, Association des Anciens élèves de l’Ecole Franco-
Allemande, Cercle des Intimes, και Association des Anciens élèves de l’Alliance. D. Florentin 
(Θεσσαλονίκη) προς Organisation Sioniste (Βερολίνο) (17.12.1912), Central Zionist Archives (στο 
εξής CZA) Z3/119. 
32 ∆εν έχει προσεχτεί ιδιαίτερα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι ενώ η ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδος ενδυνάµωσε το ρόλο συσσωµατώσεων όπως το Cercle des Intimes και το Nouveau Club στα 
ευρύτερα κοινοτικά πράγµατα, αντίθετα, η εγκαθίδρυση της ελληνικής κυριαρχίας συνοδεύτηκε από 
την ενίσχυση της θέσης του αρχιραβίνου Γιακώβ Μεΐρ. Αυτός και όχι το κοινοτικό συµβούλιο 
αναδείχθηκε σε προνοµιακό συνοµιλητή των ελληνικών αρχών (και ιδίως της βασιλικής οικογένειας) 
όπως και σε σηµείο αναφοράς των Εβραίων της πόλης. Για µια παρουσίαση ορισµένων όψεων της 
πολιτικής δραστηριότητας του αρχιραβίνου Μεΐρ, βλέπε Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(14.10.1913), Αρχείο AIU Grèce VI B 26. Σήµερα, διαθέτουµε πλέον µια πλήρη πολιτική βιογραφία 
του σηµαντικού αυτού αρχιραβίνου. Βλέπε David Ashkenazi, Mi-Yerushalayim le-Saloniki uve-
Hazara: Minhiguto shel ha-rav Ya’akov Meir haham bashi be-Yerushalayim ve-rav rashi be-Saloniki 
[Από την Ιερουσαλήµ στη Θεσσαλονίκη. Η ηγεσία του ραβίνου Γιαακώβ Μεΐρ, χαχάµ µπασί της 
Ιερουσαλήµ και αρχιραβίνου της Θεσσαλονίκης] (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Bar Ilan 
University, 2008). 
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προειδοποιούσε για ενδεχόµενες «αυθαιρεσίες» (abus) των «αφεντικών» (patrons), 
δηλαδή πιθανές απόπειρες να προβούν σε µειώσεις των µισθών ή και σε απολύσεις σε 
µια περίοδο έντονης ακρίβειας και οικονοµικών δυσκολιών. Καλούσε δε όλους τους 
εµποροϋπάλληλους να τις αντιµετωπίσουν µέσα από την ενότητα και την οργάνωση 
των ιδιαίτερων συµφερόντων τους ως «τάξης» (classe). Ωστόσο, στην έκκληση αυτή, 
η αντιµετώπιση της δυσχερούς συγκυρίας δεν προβαλλόταν ούτε ως το µόνο ούτε και 
ως το πρωταρχικό κίνητρο οργάνωσης. Αντίθετα, ήταν οι ενδεχόµενες επικείµενες 
µεταβολές σε αυτό καθεαυτό το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του εµπορίου στην 
πόλη που ωθούσαν σε συλλογική δράση: “Si un changement de régime commercial 
venait à se produire en notre ville, la société tachera de guider vos efforts dans la 
direction la plus appropriée à vos intérêts”33. 

Όπως και κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, η µεταβολή του πολιτικού 
καθεστώτος συνοδευόταν και τώρα από µια ανασηµασιοδότηση των 
αναπαραστάσεων της κοινωνικής ιεραρχίας στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας. 
Αυτές αποκτούσαν πλέον ένα ολοένα και πιο «ταξικό» πρόσηµο. Αν, ωστόσο, το 
1908 η σύσταση του θνησιγενούς Σωµατείου των Εµποροϋπαλλήλων από το Σύλλογο 
των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς αποτελούσε µια από τα πάνω απόπειρα ελέγχου 
των κοινωνικών διεργασιών και αναπαραγωγής τόσο της κοινωνικής συναίνεσης όσο 
και της κοινοτικής συνοχής σε νέες βάσεις, τέσσερα χρόνια µετά, η πρωτοβουλία των 
ίδιων των εµποροϋπαλλήλων να συστήσουν αλληλοβοηθητικό σωµατείο 
αµφισβητούσε την επίτευξη και των δύο αιτούµενων. Σε µια συγκυρία κρίσης, ενώ οι 
φιλανθρωπικές πρακτικές επιχειρούσαν να αναδείξουν την ηγετική θέση των εβραίων 
εµπόρων και να συγκροτήσουν συµβολικά τον εβραϊκό πληθυσµό της πόλης ως 
ενοποιηµένης, αλληλέγγυας και εσωτερικά ιεραρχηµένης κοινότητας, η συλλογική 
αυτοοργάνωση των εβραίων εµποροϋπαλλήλων αποτελούσε έµπρακτη αµφισβήτηση 
της αναπαράστασης αυτής και υπονόµευε τόσο την «ταξική» όσο και την 
«κοινοτική» ηγεµονία του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος. 

Όµως τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούσε η ελληνική κατοχή δοκίµαζαν ακόµη 
και την ίδια τη συνοχή των εβραίων εµπόρων. Η στάση που θα έπρεπε να τηρήσει η 
εβραϊκή κοινότητα απέναντι στους νέους κυρίαρχους δίχασε τα εβραϊκά ηγετικά 
στρώµατα. Αντί να λειτουργήσει συσπειρωτικά, επικάθησε πάνω σε διαµορφωµένες 
διαιρέσεις και επέτεινε τις ήδη υπάρχουσες διαχωριστικές γραµµές. 

Ήδη από την επαύριο της Επανάστασης των Νεότουρκων, η κυριαρχία της 
κατεστηµένης ηγετικής οµάδας στα κοινοτικά όργανα είχε γίνει αντικείµενο 
αµφισβήτησης: αρχικά από τα µέλη του Συλλόγου των Αποφοίτων της Αλιάνς και το 
Cercle des Intimes και στη συνέχεια (και ακόµη εντονότερα) από το σιωνιστικών 
τάσεων Nouveau Club34. Στο λόγο των συλλόγων αυτών, η κατεστηµένη ηγετική 
οµάδα αναφέρονταν τώρα ως «οι Παλιοί» (les Vieux), ενώ οι ίδιοι ως «οι Νέοι» (les 
Jeunes)35. Τέτοιοι όροι δεν αντιπροσώπευαν ηλικιακές κατηγορίες αλλά τις νέες 
πρακτικές σηµασιοδότησης πολιτικών συλλογικοτήτων που η έλευση των 
Νεότουρκων εισήγαγε πλέον και εντός των κοινοτήτων36. Η ανατροπή του 
παλαιοθωµανικού, χαµιτικού καθεστώτος και η µεταβολή του ευρύτερου πολιτικού 
                                                 
33 El Avenir (;.12.1912). Τα παραθέµατα από τη γαλλική µετάφραση του Γραφείου Τύπου της Γενικής 
∆ιοίκησης Μακεδονίας (εφεξής Γ∆Μ). Γραφείο Τύπου Γ∆Μ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο 
Εξωτερικών (Αθήνα) (22.12.1912), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1912/Α.Α.Κ.-Θ. 
34 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 181-182. 
35 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
36 Από την άποψη αυτή χαρακτηριστική ήταν η προτροπή του La Nation για την εκλογή ενός “konsilyo 
jeune-israelit”, δηλαδή ενός “konsilyo reformador, konsilyo aktivo, konsilyo korazozo, konsilyo 
enerziko, konsilyo devuado komo lo es el kabineto jeune-Turk aktualmente al poder”. “El konsilyo 
jeune-israelit”, La Nation 5 (1909), σ. 1. 
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πλαισίου καθιστούσαν νόµιµη την υιοθέτηση µιας οµόλογης ενδοκοινοτικής 
ρητορικής της αµφισβήτησης. Ταυτόχρονα, οι εξωγενείς αυτοί όροι συνδέονταν µε 
ενδογενείς. «Οι Παλιοί» ταυτίζονταν µε τους “notavles” και τους “merkaderes” 
(εµπόρους), όροι που επίσης χρησιµοποιούνταν, όπως είδαµε, για να περιγράψουν 
την κοινοτική αρχηγεσία. Αντίστοιχα, «οι Νέοι» γίνονταν ολοένα και περισσότερο 
αντικείµενο οικειοποίησης από τους σιωνιστές καθώς µάλιστα συνοµιλούσαν µε µια 
θετική ανασηµασιοδότηση της νεότητας στο πλαίσιο του ευρύτερου σιωνιστικού 
λόγου περί αναγέννησης του εβραϊκού έθνους37. 

Αυτές οι νέες συλλογικότητες που διαµορφώνονταν µέσα στο ανανεωµένο 
πεδίο του κοινοτικού πολιτικού λόγου αντιπαρατέθηκαν εκ νέου (και κατά συνέπεια 
αποκρυσταλλώθηκαν συγκροτώντας τα ιδιαίτερα ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους) 
γύρω από το ζήτηµα της στάσης απέναντι στις ελληνικές αρχές κατοχής. Για τους 
«Παλιούς», η ενδεδειγµένη στάση συνίστατο στην αποδοχή του οριστικού της 
ελληνικής κατοχής και κατ’επέκταση στην καλλιέργεια όσο το δυνατόν καλύτερων 
σχέσεων µε τους νέους κυρίαρχους. Η αδιαφορία ή η ουδετερότητα ήταν απευκταίες 
καθώς θα συνέβαλλαν µόνο στην τροφοδότηση της καχυποψίας και της εχθρότητας 
εκ µέρους των ελληνικών αρχών οδηγώντας τελικά στον αφανισµό της εβραϊκής 
παρουσίας στη Θεσσαλονίκη: “on nous massacrerait tous, ou pour le moins, on nous 
expulserait à bref délai”38. Αντίθετα, η ενεργοποίηση της δοκιµασµένης πρακτικής 
της «βασιλικής συµµαχίας»39 προκρινόταν ως η λυσιτελέστερη επιλογή. Στόχος 
δηλαδή έπρεπε να είναι η σφυρηλάτηση όσο το δυνατόν στενότερων σχέσεων µε τους 
πυλώνες της ελληνικής καθεστηκυίας τάξης και τις ακλόνητες σταθερές του 
ελληνικού πολιτικού συστήµατος, δηλαδή κυρίως µε τη βασιλική αυλή, και όχι τόσο 
µε τις πρόσκαιρες και προσωρινές κυβερνήσεις των ευµετάβλητων πολιτικών 
κοµµάτων. 

Πραγµατικά, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το κοινοτικό συµβούλιο 
ανταποκρίθηκε ενεργά στα ανοίγµατα της ελληνικής βασιλικής οικογένειας και 
επιχείρησε να αποκαταστήσει µαζί της διαύλους επικοινωνίας40. Συµµετείχε 
συστηµατικά στις ποικίλες τελετές που ενοφθάλµιζαν την ελληνική κυριαρχία στο 
χώρο και στο χρόνο της πόλης -στα γενέθλια και στην κηδεία του βασιλιά Γεωργίου, 
στις δοξολογίες για τις νίκες του ελληνικού στρατού, στα µνηµόσυνα υπέρ των 

                                                 
37 Η σύνδεση αυτή εκδηλωνόταν στη Θεσσαλονίκη µέσα από την ίδρυση των σιωνιστικών νεανικών 
συλλόγων Μακαµπί και Μαξ Νόρδαου. Η Μακαµπί αποσκοπούσε «νά ἀναπτύσση παρά τῷ Ἰουδαϊκῷ 
στοιχείω τήν πρακτικήν της γυµναστικῆς καί τήν ἀγάπην πρός πᾶν τό ἀφορῶν τήν φυσικήν 
ἐκπαίδευσιν …τήν ἐθνικήν Ἰουδαϊκήν συνείδησιν, τήν γνῶσιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων καί καθηκόντων, 
τό ἐνδιαφέρον πρός τήν τύχην τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ τῆς χώρας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ». Ανάλογα στραµµένο 
προς τη φυσική άσκηση ήταν και το σωµατείο Νόρδαου, ιδρυµένο το 1909. Αρχείο Εβραϊκού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, Φάκελος Σωµατείων. Επιστολή του Α. Maissa προς τον Max Nordau 
(28.02.1911), CZA A119.127. Για την αναβάθµιση της νεότητας στο σιωνιστικό λόγο και τη σύνδεσή 
της µε ένα επινοηµένο εβραϊκό πάνθεον ηρώων, βλέπε Michael Berkowitz, Zionist culture and West 
European Jewry before the First World War (Κέιµπριτζ, 1993), κεφάλαιο 4. 
38 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
39 Η «βασιλική συµµαχία» αποτελεί µια σταθερά της εβραϊκής ιστοριογραφίας στην ανάλυση των 
πολιτικών πρακτικών της εβραϊκής διασποράς στην νεότερη Ευρώπη. Ο όρος περιγράφει τους στενούς 
δεσµούς που ιστορικά ανέπτυξαν οι Εβραίοι µε τις κατά τόπους ευρωπαϊκές αυλές. Οι δεσµοί αυτοί 
ερµηνεύονται ως η βασική πολιτική πρακτική µέσα από την οποία οι Εβραίοι οικοδόµησαν τη σχέση 
τους µε την κρατική εξουσία. Για µια διεξοδικότερη συζήτηση της έννοιας, βλέπε Cohen, Fashioning 
imperial citizens, Εισαγωγή. 
40 Για τα ανοίγµατα της βασιλικής οικογένειας προς την εβραϊκή ιθύνουσα τάξη προκειµένου να 
διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από τις βιαιοπραγίες που συνόδευσαν την είσοδο του ελληνικού στρατού 
στην πόλη, βλέπε Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (04.12.1912), Αρχείο AIU Grèce I C 
50. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.11.1912), Αρχείο AIU Grèce I C 51. 
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πεσόντων και στις υποδοχές του τροπαιούχου διαδόχου- επιχειρώντας µε τον τρόπο 
αυτό τη συµβολική ενσωµάτωση της εβραϊκής κοινότητας στο ελληνικό πολιτικό 
σώµα41. Παράλληλα, σηµαντικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνέβαλαν στους εράνους 
υπέρ των ελλήνων τραυµατιών, ενώ οι κυρίες των εγκριτότερων εβραϊκών 
οικογενειών ενσωµατώνονταν στον κύκλο της βασίλισσας και συνέδραµαν στις 
φιλανθρωπικές της πρωτοβουλίες42. Όπως και κατά την ύστερη χαµιτική περίοδο, η 
δηµόσια δράση της κοινοτικής αρχηγεσίας συνέβαλε και πάλι στην κατασκευή µιας 
«µοναρχικής δηµόσιας σφαίρας»43. Η διεθνοτική κοινωνικότητά της επενδυόταν και 
τώρα µε τα νοήµατα του πατριωτισµού, της νοµιµοφροσύνης, αλλά και της αποδοχής 
των ευρύτερων αναπαραστάσεων της κοινωνικής ιεραρχίας –µε τη φιλάνθρωπο 
µητέρα–ηγεµόνα, ελληνίδα αυτή τη φορά, στην κορυφή. 

Για τους «Νέους», ωστόσο, αυτή η πολιτική στάση των «Παλιών» δεν 
αποτελούσε απλώς «συµβιβασµό» (compromission), αλλά «χαµέρπεια» (bassesse), 
«εξευτελισµό» (aplatissement) και «ανανδρία» (lâcheté). Στο λόγο τους, οι «Παλιοί» 
αποτελούσαν τους φορείς µιας καταδικαστέας θεώρησης της εβραϊκότητας ως 
παθητικότητας. Ήταν οι εκφραστές µιας αντίληψης που προσλάµβανε την υποταγή 
στον ισχυρό, την «κολακεία» του και την αδυναµία αντίδρασης στην αυθαιρεσία της 
εξουσίας ως συστατικά, διαχρονικά και αµετάβλητα, στοιχεία της εβραϊκής 
ταυτότητας. Για τους ίδιους αντίθετα, η τήρηση αποστάσεων από τους Έλληνες 
επιβαλλόταν καταρχήν για λόγους συµφέροντος. Η στοίχιση µαζί τους θα 
ισχυροποιούσε τις διεκδικήσεις των τελευταίων πάνω στην πόλη, τη στιγµή µάλιστα 
που µια ενδεχόµενη ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος 
ισοδυναµούσε για τους Εβραίους της µε οικονοµική καταστροφή. Ταυτόχρονα, η 
καλλιέργεια καλών σχέσεων µαζί τους θα αποξένωνε τους Βούλγαρους και τους 
Τούρκους, όλοι τους σηµαντικοί πελάτες των εβραίων εµπόρων, και συνακόλουθα θα 
εξέθετε στον κίνδυνο των αντιποίνων τους εβραϊκούς πληθυσµούς της Βουλγαρίας 
και της Μικράς Ασίας44. 

Ωστόσο, όπως και για τους «Παλιούς» έτσι και για τους «Νέους», ο καθορισµός 
της στάσης απέναντι στους Έλληνες αντλούσε τελικά από µια διαφορετική αντίληψη 
του εθνοτικού εαυτού. “Plus on s’aplatit et moins l’on a droit à l’estimer”, δήλωναν οι 
«Νέοι». Η «αξιοπρέπεια» (dignité) και ο «σεβασµός» (respect humain), που όφειλε 
να απολαµβάνει ο κάθε Εβραίος, αποτελούσαν τον αξιακό πυρήνα µιας αγωνιστικής 
και διεκδικητικής πολιτικής ταυτότητας. Η εβραϊκή αυτή ταυτότητα είχε βέβαια 
                                                 
41 Για τα γενέθλια του βασιλιά, Μακεδονία 13.12.1912. Στην κηδεία του βασιλιά Γεωργίου η εβραϊκή 
κοινότητα Θεσσαλονίκης κατέθεσε αργυρό δάφνινο στεφάνι χωριστά από τις άλλες εβραϊκές 
κοινότητες της χώρας, ενώ στην τελετή που προηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη χορός µαθητών του 
Ταλµούδ Τορά έψαλε µε κατάνυξη «ἐλεγεῖον ἑβραϊκόν» κατά τη διάβαση της βασιλικής σορού από το 
πεδίο του Άρεως, και σχηµάτισε «περί τόν κοιµώµενον Βασιλέα στεφάνι σάν ἀπό φανταστικά 
τριαντάφυλλα ἄσπρα καί ἐθρήνησε εἰς τήν γλώσσαν τῶν Σεραφείµ τόν δίκαιον πατέρα, τόν 
εὔσπλαγχνον νικητήν, τόν προστάτην τῶν ἀδυνάτων». Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/1 (03.1913), σ. 13. 
Για τα επίσηµα συγχαρητήρια της κοινότητας για την κατάληψη των Ιωαννίνων, Νεχαµά 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.03.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
42 Ενδεικτικά για συµµετοχές σε εράνους, Μακεδονία 03.01.1913. Για την προσέγγιση της βασίλισσας 
Όλγας µε εβραίες του ανώτερου στρώµατος, Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(19.11.1912), Αρχείο AIU Grèce I C 50. Για την εγγραφή νεαρών εβραίων γυναικών του ανώτερου 
στρώµατος στο σώµα νοσοκόµων, Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/5 (07.1913), σ. 87. 
43 Ως αναλυτική κατηγορία, η έννοια της «µοναρχικής δηµόσιας σφαίρας» αποδίδει την οικοδόµηση 
µιας αστικής κοινωνικότητας στην παράλληλη εµπέδωση και ιδεολογική νοµιµοποίηση της 
σουλτανικής εξουσίας κατά την χαµιτική περίοδο. Βλέπε Ozbek, “Philanthropic activity, Ottoman 
patriotism and the Hamidian regime”. 
44 Αυτή είναι η καταγραφή των απόψεών τους από το Νεχαµά. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς 
(Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
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τοπικές και παραδοσιακές αναφορές καθώς απηχούσε την αίσθηση της πληθυσµιακής 
υπεροχής και ασφάλειας που ιστορικά απολάµβαναν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 
Ταυτόχρονα όµως, ήταν παραδειγµατικά νεωτερική. Άντλησε αρχικά από το 
φιλελεύθερο ιδεολογικό υπόβαθρο της Αλιάνς, µε την έµφασή του στη χειραφέτηση, 
τον αυτοσεβασµό και την εβραϊκή αλληλεγγύη45. Και στην πορεία εµπλουτίστηκε, 
αποκρυσταλλώθηκε και ριζοσπαστικοποιήθηκε λόγω της συνάντησής της µε το 
σιωνισµό τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο και πιθανότατα και εξαιτίας της 
εµπειρίας των εκτεταµένων αντιεβραϊκών βιαιοτήτων που ακολούθησαν την είσοδο 
του ελληνικού στρατού στην πόλη. 

Το ζήτηµα της στάσης απέναντι στην ελληνική διοίκηση απέκτησε εποµένως 
µείζονα σηµασία. Αντί να συσπειρώσει την κοινότητα τη δίχασε για δύο κυρίως 
λόγους. Καταρχήν, γιατί γινόταν αντιληπτό µέσα από την εγγραφή του στο 
λογοθετικό πλαίσιο άλλων, ιδιαίτερα σηµαντικών, αλλά και εξαιρετικά διαιρετικών 
ενδοκοινοτικών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Κυρίως όµως, γιατί συντονιζόταν µε το 
ανοιχτό ζήτηµα του επαναπροσδιορισµού της ίδιας της εβραϊκότητας. Αντιστρόφως, 
το ζήτηµα της τοποθέτησης απέναντι στους Έλληνες εγκαλούσε τις διαφορετικές 
πολιτικές συνιστώσες να πάρουν θέση. Ως εκ τούτου, ανατροφοδότησε τις 
αντιπαραθέσεις τους και συνέβαλε στην αποκρυστάλλωση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους. Μεταβλήθηκε δηλαδή (ιδίως από ό,τι φαίνεται στο λόγο των 
«Νέων» σιωνιστών) σε όχηµα εξασφάλισης της ιδεολογικής τους ηγεµονίας στο 
εσωτερικό της κοινότητας και στην αυτοπαρουσίασή τους ως εγγυητών τόσο των 
οικονοµικών συµφερόντων των εβραίων εµπόρων όσο και της εθνοτικής τους 
ιδιοσυστασίας. 

Η συγκεκριµένη αντιπαράθεση κατέστησε προβληµατική και αµφισβητήσιµη 
την ίδια την έννοια του «εβραίου εµπόρου». Την επαύριο της κατάληψης της πόλης 
από τον ελληνικό στρατό, ο “merkader” µεταβλήθηκε σε συνώνυµο µιας διπλά 
απαξιωµένης εβραϊκότητας. Στο ρευστό κλίµα των ηµερών, που επέτεινε τον 
αναστοχασµό για τους βασικούς όρους της εβραϊκής ύπαρξης, ο “merkader” 
συνδέθηκε αφενός, όπως ειπώθηκε παραπάνω, µε τη συνθήκη της περιπλάνησης, της 
εκρίζωσης και της εξορίας, και αφετέρου, ως «Παλιός» µε αυτήν της παθητικής 
υποταγής. Από µια καθολικά αποδεκτή κατηγορία κατέστη τώρα απορριπτέα, 
ανίκανη να εκτιµήσει ακόµη και τα ίδια τα εµπορικά της συµφέροντα, τις θεµελιώδεις 
αξίες που τη συγκροτούσαν. Αυτά τα εκπροσωπούσαν τώρα καλύτερα οι «Νέοι»: 
“Situation bizarre!”, κατέληγε ο Νεχαµά. “Ce sont les Jeunes qui crient aux Vieux: 
Ne vous emballez pas! Réfléchissez, soyez prudents. C’est la jeunesse hardie et 
enthousiaste qui crie casse-cou aux barbons assagis par la vie: Calculez, mais calculez 
donc!”46

Παράλληλα, το ζήτηµα της ελληνικής κατοχής δίχασε αυτούς καθεαυτούς τους 
εβραίους εµπόρους. Ως συλλογικότητα, οι εβραίοι µεγαλέµποροι δεν υιοθέτησαν µια 
ενιαία στάση. Αντίθετα, βρέθηκαν και από τις δύο πλευρές της αντιπαράθεσης των 
«Παλιών» και των «Νέων». Οι «Παλιοί» εκπροσωπούνταν κυρίως από το διοικητικό 
συµβούλιο της κοινότητας, τα µέλη του οποίου προέρχονταν από την τάξη των 
σηµαινόντων, ιταλοεβραίων κυρίως, επιχειρηµατιών47. Οι «Νέοι», µε τη σειρά τους, 
αντιπροσωπεύονταν από το Interclub, το συντονιστικό όργανο των κυριότερων 
εβραϊκών συλλόγων. Λόγω του ελέγχου που ασκούσε στη διαχείριση και τη διάθεση 
της σηµαντικής βοήθειας που έστελναν οι εβραϊκές οργανώσεις του εξωτερικού, το 

                                                 
45 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 94-100. 
46 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
47 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 82-86. 
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Interclub απολάµβανε εκτεταµένες αρµοδιότητες παρέµβασης στο κοινοτικό πεδίο48. 
Λειτουργούσε εποµένως ως παράλληλο θεσµικό όργανο, συµπλήρωµα και αντίβαρο 
στα καθεαυτό διοικητικά όργανα της κοινότητας. Αν και ενσωµάτωνε συλλόγους 
κάθε πολιτικής απόχρωσης, οι περισσότεροι και σηµαντικότεροι ήταν σιωνιστικού 
προσανατολισµού –το Cercle Macabi, η Société de gymnastique Macabi, το Nouveau 
Club και η Ένωση Παλαιών Μαθητών της Ecole Franco-Allemande 49. Η παρουσία 
των εβραίων εµπόρων στο Interclub ήταν εµφανής και καταδείκνυε τη στενή σχέση 
των «Νέων» µε το σιωνισµό και το εµπορικό σώµα. Σηµαίνων µέλος του Interclub 
ήταν ο παραγγελιοδότης Νταβίντ Ματαλόν, γραµµατέας του σιωνιστικού Nouveau 
Club αλλά και πρόεδρος της φιλοσιωνιστικής Bene Berith50. Επιπρόσθετα, ο 
ιστορικός σύλλογος Grand Cercle Commercial ήταν τώρα και αυτός υπό την 
προεδρία του φιλοσιωνιστή, προέδρου της τοπικής επιτροπής της Hilfsverein, και 
αντιπάλου της Αλιάνς, µεγαλεµπόρου Γιακώβ Καζές51. 

 
Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεµος και η έλευση της ελληνικής διοίκησης στην πόλη 
είχαν εποµένως πολλαπλές και σηµαντικές επιπτώσεις για τους εβραίους εµπόρους 
της τόσο στα ποικίλα πεδία της δηµόσιας δράσης τους όσο και σε αυτό του 
αυτοπροσδιορισµού τους. Καθώς το πλαίσιο µεταβαλλόταν, οι οικονοµικές και 
κοινωνικές σχέσεις καθώς και οι ιδεολογικές αναφορές πάνω στις οποίες είχε 
οικοδοµηθεί η υπεροχή τους κλονίζονταν και η ηγεµονική τους θέση 
αµφισβητούνταν. Στο χώρο της αγοράς, οι εβραίοι έµποροι είδαν την οικονοµική τους 
ευρωστία να υποχωρεί, τις σχέσεις τους µε τους Έλληνες να επιδεινώνονται και τις 
µελλοντικές τους προοπτικές να καθίστανται αβέβαιες. Από την άλλη πλευρά, στο 
χώρο της κοινότητας, τόσο στο επίπεδο των λόγων όσο και σε εκείνο των πρακτικών, 
νέα κοινωνικά υποκείµενα τους αντιπαλεύονταν, ενώ αντιστικτικοί ταυτοτικοί λόγοι 
και αντιπαρατιθέµενες πολιτικές συλλογικότητες τους διαιρούσαν. 

Η υπάρχουσα ιστοριογραφία περιορίζεται να προσεγγίζει τις συνέπειες του 
Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου µακροσκοπικά. Υιοθετώντας ως διακριτά αναλυτικά 
πρίσµατα τις γενικές κατηγορίες της «οικονοµίας» και της «κοινότητας» εξαντλεί την 
προσοχή της στις ευρύτερες οικονοµικές επιπτώσεις του πολέµου και στον αντίκτυπό 
του στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης52. Ωστόσο, µια στροφή της εστίασης από τις 
δοµές και τις αδιαφοροποίητες συλλογικότητες στα δρώντα υποκείµενα –στις 
κοινωνικές σχέσεις στις οποίες αυτά εµπλέκονται, αλλά και στις πολιτισµικές 

                                                 
48 Για το συντονιστικό ρόλο του Interclub στη διανοµή της εξωτερικής βοήθειας, βλέπε Νεχαµά 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
49 Αντίθετα, µόνο δύο ήταν αλιανσίστ, το Cercle des Intimes και η Association des Anciens élèves de 
l’Alliance. D. Florentin (Θεσσαλονίκη) προς Organisation Sioniste (Βερολίνο) (17.12.1912), CZA 
Z3/119. 
50 Annuaire Oriental 1914, σ. 1811. Bulletin de la Grande Loge de district XI et de la Loge de 
Constantinople no. 678 (Fevrier 1911-Fevrier 1913), σ. 80. 
51 Annuaire Oriental 1914, σ. 1811. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.11.1912), 
Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
52 Palairet, The Balkan economies, σσ. 354-356. Mazower, Salonica, city of ghosts, κεφάλαιο 14. 
Rozen, The Last Ottoman Century and Beyond, σσ. 167-173. Mark Levene, “Port Jewry of Salonika: 
between neo-colonialism and nation-state”, Jewish Culture and History 4/2 (2002), σσ. 125-154. Rena 
Molho, “Popular anti-Semitism and state policy in Salonika during the city’s annexation to Greece” 
Jewish Social Studies 50/3-4 (1988/1993), σσ. 253-264. Ρένα Μόλχο, «Η αβεβαιότητα της ελληνικής 
κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη µετά το 1912: ξένη προπαγάνδα και εβραϊκή κοινότητα», Σύγχρονα 
Θέµατα 52-53 (1994), σσ. 25-32. Σπύρος Μαρκέτος, «Η ενσωµάτωση της σεφαραδικής Θεσσαλονίκης 
στην Ελλάδα: το πλαίσιο, 1912-1914», στο Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, Ο Ελληνικός Εβραϊσµός. Επιστηµονικό Συµπόσιο 3-4 Απριλίου 1998 (Αθήνα, 1999), σσ. 65-
92. 
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ανανοηµατοδοτήσεις που υφίστανται– επιτρέπει να ανιχνευθεί καλύτερα η 
συνθετότητα και το βάθος των διεργασιών που πυροδότησε ο Πρώτος Βαλκανικός 
Πόλεµος. Η πολεµική συνθήκη επηρέασε το σύνολο των σχέσεων που δοµούσαν την 
εβραϊκή ηγεµονία. Πέρα από τις διεθνοτικές εντάσεις που προκάλεσε, όξυνε τις 
ταξικές αντιπαραθέσεις ακόµη και τους ενδοεθνοτικούς ανταγωνισµούς. Η 
συνεξέταση των διαπλεκόµενων και µεταβαλλόµενων αυτών πεδίων δείχνει εποµένως 
µε µεγαλύτερη ακρίβεια την ένταση και το εύρος της πίεσης που υπέστη ένα µέχρι 
τότε κυρίαρχο στρώµα, αυτό των εβραίων µεγαλεµπόρων. 

Επιπρόσθετα, η µεθοδολογική εστίαση στα υποκείµενα δεν συµβάλλει µόνο 
στον εµπλουτισµό και την πύκνωση της εικόνας που προσφέρει η υπάρχουσα, 
αποσπασµατική ιστοριογραφία. Η ανάδειξη της εµπρόθετης δράσης τους επιτρέπει 
εξίσου να εξισορροπηθεί η τάση να αντιµετωπίζονται οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 
ως παθητικοί δέκτες καταιγιστικών εξελίξεων. Η ανατροπή των οθωµανικών 
βεβαιοτήτων και το ρευστό πολιτικό σκηνικό που χαρακτήριζε τη µετάβαση προς την 
ελληνική κυριαρχία δεν συνέτειναν µόνο στην περιστολή της ηγεµονίας των εβραίων 
µεγαλεµπόρων. Η αβεβαιότητα της συγκυρίας δηµιουργούσε επίσης ορισµένα διόλου 
ευκαταφρόνητα περιθώρια δράσης, όπως αποδεικνύει το παράδειγµα των εµπόρων 
εισαγωγής, που θα δούµε αµέσως παρακάτω. Οι (εβραίοι) έµποροι εισαγωγείς 
κινούµενοι δραστήρια εντός µεταιχµιακών καταστάσεων κατόρθωσαν έστω και 
οριακά, έστω και παροδικά, να συγκροτήσουν συµµαχίες, να διαµορφώσουν 
συναινέσεις και να επιτύχουν ευρύτερες συµπλεύσεις σε µια απόπειρα υπεράσπισης 
των συµφερόντων τους. Κατόρθωσαν δηλαδή να ασκήσουν πολιτική συγκεραίνοντας 
το δικό τους συµφέρον µε αυτό όλων των εµπόρων, το εβραϊκό συµφέρον µε αυτό της 
πόλης και το εθνικό µε το διεθνές· και να συµµετάσχουν µε τον τρόπο αυτό ενεργά 
στη διαπραγµάτευση των πρώτων όρων της ενσωµάτωσής τους στο νέο ελληνικό 
καθεστώς. 
 
Οι εβραίοι έµποροι εισαγωγής, οι σερβικοί δασµοί και το ζήτηµα της δικαιοδοσίας 
του Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης. Οθωµανικές λογικές και εθνικές προσαρµογές 
Το εισαγωγικό εµπόριο αποτελούσε τον πιο σηµαντικό και τον πιο επικερδή τοµέα 
επιχειρηµατικής δράσης στη Θεσσαλονίκη. Οι εισαγωγές, εµφανώς ανώτερες από τις 
εξαγωγές και µε αυξητικές τάσεις53, εκτιµούνταν στα 135 εκατοµµύρια γαλλικά 
φράγκα ετησίως54. Ταυτόχρονα όµως, το εµπόριο αυτό διακρινόταν από ορισµένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καθώς η πόλη αποτελούσε την πύλη εισόδου για 
ολόκληρο το ευρωπαϊκό τµήµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και τη Σερβία, 
οι εισαγωγές δεν εξυπηρετούσαν µόνο την τοπική αγορά. Αντίθετα, το εµπόριο ήταν 
κυρίως διαµετακοµιστικό: αποσκοπούσε στην ικανοποίηση των ολοένα και 
αυξανόµενων καταναλωτικών αναγκών των τρεισήµισι περίπου εκατοµµυρίων 
κατοίκων της µακεδονικής ενδοχώρας55. Κατά συνέπεια, γύρω στο 60% των 
προϊόντων προωθούνταν στο εσωτερικό56. Στη διαδικασία αυτή ο ρόλος των 
εισαγωγέων εµπόρων της Θεσσαλονίκης ήταν κοµβικός. Καταρχήν, γιατί καθώς οι 
έµποροι του εσωτερικού (ακόµη και εκείνοι µεγάλων πόλεων όπως το Μοναστήρι) 

                                                 
53 Gounaris, Steam over Macedonia, σσ. 164-165. Σύµφωνα µε τον Quataert, την περίοδο 1860-1912 οι 
εξαγωγές δεκαπλασιάστηκαν, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 36 φορές. Faroqhi, An economic and 
social history of the Ottoman Empire, σ. 832. 
54 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Εξωτερικών (Παρίσι) (19.05.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
55 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Εξωτερικών (Παρίσι) (19.05.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
56 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (19.02.1913), FO 424/242. 
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αδυνατούσαν λόγω χαµηλής ρευστότητας και έλλειψης επαφών να κάνουν απευθείας 
παραγγελίες  από το εξωτερικό, ήταν οι έµποροι της Θεσσαλονίκης εκείνοι που τις 
µονοπωλούσαν. Και κατά δεύτερο λόγο (και εδώ έγκειται ακόµη µία ιδιαιτερότητά 
του εισαγωγικού εµπορίου της Θεσσαλονίκης), γιατί η διαµετακόµιση δεν ήταν 
άµεση. Μετά τον εκτελωνισµό τους τα προϊόντα παρέµεναν συνήθως αποθηκευµένα 
στη Θεσσαλονίκη για να µεταπωληθούν στη συνέχεια στο εσωτερικό σε µικρότερες ή 
µεγαλύτερες ποσότητες ανάλογα µε τη συγκυρία και την εκάστοτε τοπική ζήτηση57. 
Κατά κανόνα µάλιστα, η µεταπώληση δεν γινόταν διά της αυτοπρόσωπης µετάβασης 
του ίδιου του εµπόρου από το εσωτερικό στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, 
πραγµατοποιούνταν µε την προώθηση των προϊόντων µέσω ενός πυκνού και 
εκτεταµένου δικτύου περιοδεύοντων αντιπροσώπων, ή µέσω παραγγελιοδόχων 
εγκατεστηµένων στη Θεσσαλονίκη και επιφορτισµένων µε τη διενέργεια αγορών για 
λογαριασµό των εµπόρων του εσωτερικού58. 

Λόγω της χρόνιας έλλειψης ρευστού που χαρακτήριζε τη µακεδονική 
οικονοµία, τον σχετικά χαµηλό βαθµό εκχρηµατισµού της αγοράς και την απουσία 
πιστωτικών ιδρυµάτων στις πόλεις του εσωτερικού, το πολύπλοκο αυτό σύστηµα 
εισαγωγών στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην πίστωση. Η πληρωµή γινόταν όχι µε 
την αγορά, αλλά µε την ανανέωση της παραγγελίας τόσο όσον αφορά στους 
εµπόρους του εσωτερικού όσο όµως και στους µεγάλους εισαγωγείς εµπόρους της 
Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι πίστωναν µε σηµαντικά ποσά τους πελάτες τους για µια 
περίοδο που συνήθως εκτεινόταν από έξι έως δώδεκα µήνες. Με τη σειρά τους, ήταν 
και οι ίδιοι χρεωµένοι για ανάλογα ποσά στους µεγάλους ευρωπαίους προµηθευτές 
τους59. Αυτός ήταν ο τρόπος διεξαγωγής του εµπορίου παντού στην Ανατολή, 
παρατηρούσε o γραµµατέας του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Μάντσεστερ, και 
κατά συνέπεια, λόγω του έντονου διεθνούς ανταγωνισµού και της ικανότητας των 
θεσσαλονικέων εισαγωγέων να τον χειραγωγούν προς όφελός τους, δέσµευε και τους 
ίδιους τους ξένους εµπορικούς οίκους60. Στο πλαίσιο αυτό, οι εισαγωγείς έµποροι 
εξασφάλιζαν την αναγκαία ρευστότητα κυρίως µέσω της πρόσβασης σε 
βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια και σε ανοιχτούς λογαριασµούς, για ποσά όµως 
που συχνά υπερέβαιναν κατά τρεις και τέσσερις φορές τα ίδια τα κεφάλαιά τους. 
Ταυτόχρονα, διασφάλιζαν την τήρηση των συµβολαίων από τους εµπόρους του 
εσωτερικού και την καταβολή των χρεωστούµενων ποσών µε δύο κυρίως τρόπους. 
Αφενός, χάρη στο µονοπώλιο που ασκούσαν οι έµποροι της Θεσσαλονίκης στο 
εισαγωγικό εµπόριο ελλείψει άλλων κέντρων εισαγωγής. Το γεγονός αυτό ανάγκαζε 
τους εµπόρους του εσωτερικού να αποπληρώνουν τα προηγούµενα χρέη τους 
προκειµένου να τύχουν πίστωσης για κάθε νέα παραγγελία τους. Και αφετέρου, σε 
περίπτωση αθέτησης του συµβολαίου, από την αναγνώριση της δικαιοδοσίας του 
Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη61. 

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του εισαγωγικού εµπορίου παρείχαν 
πολλαπλά πλεονεκτήµατα στους εβραίους εµπόρους. Τους επέτρεψαν καταρχήν να το 
µονοπωλήσουν, κυρίως λόγω της ευκολότερης πρόσβασής τους σε τραπεζικές 

                                                 
57 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (19.02.1913), FO 424/242. 
58 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Εξωτερικών (Παρίσι) (19.05.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
59 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (27.12.1912), FO 368/872. Σωτήριος Σκληρός, Η νέα 
Ελλάς, ήτοι πλήρης περιγραφή των υπό του ελληνικού στρατού και στόλου ελευθερωθέντων χρυσογαίων 
και υδατορρύτων επαρχιών της Μακεδονίας, της ευάνδρου Ηπείρου και των γραφικωτάτων νήσων του 
Αιγαίου (Αλεξάνδρεια, 1913), σ. 66. 
60 Manchester Chamber of Commerce (Μάντσεστερ) προς Grey (Λονδίνο) (10.01.1913), FO 424/241. 
61 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (27.12.1912), FO 368/872. 
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πιστώσεις62, αλλά και χάρη στα ευρύτερα ευρωπαϊκά εµπορικά τους δίκτυα σε σχέση 
µε τους ελληνορθόδοξους ανταγωνιστές τους63. Επιπρόσθετα, λόγω του πυκνού 
                                                 
62Οι εβραίοι επιχειρηµατίες κυριαρχούσαν γιατί σε αντίθεση µε τους ελληνορθόδοξους οµολόγους 
τους κατόρθωναν να αντλούν τα απαραίτητα κεφάλαια από µια σειρά πηγών. Η ισχυρή θέση που 
οικογένειες όπως οι Αλλατίνι και οι Φερνάντεζ κατείχαν στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο από 
τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, τους επέτρεψε να απολαµβάνουν ήδη από το 1860 πιστώσεις από 
τους ξένους εµπορικούς οίκους. Ταυτόχρονα, κατάφεραν να αντλούν κεφάλαια από το εξωτερικό, είτε 
µέσα από τους δεσµούς τους µε ισχυρούς Εβραίους της κεντρικής Ευρώπης, όπως ο Βαρόνος Χιρς, 
είτε µέσα από τη συνεργασία τους µε πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κυρίως γαλλικά και 
αυστριακά. Τέλος, η σύσταση της Τράπεζας Θεσσαλονίκης το 1888, της πρώτης τράπεζας που 
λειτούργησε στην πόλη µετά την ίδρυση του υποκαταστήµατος της Οθωµανικής Τράπεζας το 1864, 
πρόσφερε σηµαντικά οφέλη κυρίως σε αυτούς (βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 2, σ. 114-115). Η εβραϊκή 
κυριαρχία στην αγορά του χρήµατος συνοδευόταν από την προνοµιακή πρόσβαση των εβραίων 
εµπόρων στις αναγκαίες πιστώσεις και ευρύτερα από τη διευκόλυνσή τους στις εµπορικές συναλλαγές 
και την προστασία της επιχείρησής τους σε περίπτωση πτωχεύσεων. Η Τράπεζα Σαούλ (συµφερόντων 
Μοδιάνο) δανειζόταν από ένα πλήθος δυτικές τράπεζες, αλλά δάνειζε µόνο σε Εβραίους. Η δε 
Τράπεζα Λεβή Μοδιάνο προέβαινε στην άµεση χρηµατοδότηση εβραίων εµπόρων που είχαν 
αναστείλει προσωρινά τις πληρωµές τους, ενώ παράλληλα εγγυόταν και τα ανεξόφλητα γραµµάτιά 
τους καθώς και τα δάνειά τους από αλλοεθνείς τράπεζες. ∆εδοµένου ότι το τρίµηνο γραµµάτιο ήταν το 
κυρίαρχο µέσο συναλλαγής στην αγορά της πόλης, και καθώς η χρήση του θεµελιωνόταν στην καλή 
γνώση του πληρωτή και στην εγγύηση που πρόσφεραν τα διάφορα τραπεζιτικά γραφεία, ο έλεγχος των 
τελευταίων από Εβραίους ενίσχυε εντέλει τη θέση των εβραίων εµπόρων στην τοπική οικονοµία. 
Gounaris, Steam over Macedonia, σ. 168. Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη 
Θεσσαλονίκη, σσ. 26-27. Κωστής Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, σ. 264. ∆ηµήτρης Τακάς και 
Γιάννης Μέγας, Μετοχές και Οµόλογα. Μακεδονία-Θεσσαλονίκη, 1870-1940 (Αθήνα, 2001), σ. 32. 
Χεκίµογλου, Υπόθεση Μοδιάνο, σ. 63. Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Θεσσαλονίκη. Τουρκοκρατία και 
Μεσοπόλεµος. Κείµενα για την ιστορία και την τοπογραφία της πόλης (Θεσσαλονίκη, 1996), σσ. 229-
230. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η 
επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 12. 
63 Οι εβραίοι εισαγωγείς διατηρούσαν µόνιµα πρακτορεία στο εξωτερικό, µετέβαιναν συχνά οι ίδιοι 
στους τόπους παραγωγής και διακρίνονταν από την ικανότητά τους να προωθούν στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης τα φθηνότερα démodé προϊόντα. Ταυτόχρονα, η εκλογή του εισαγωγέα εξαρτιόταν σε 
µεγάλο βαθµό από τη γνωµοδότηση περί της φερεγγυότητάς του από το αντίστοιχο προξενείο, ενώ η 
πρόσβαση σε αυτό εξασφάλιζε για τον ίδιο πολύτιµες εµπορικές πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο 
λειτουργίας του εµπορίου, η ξένη υπηκοότητα, όπως και τα αξιώµατα του επίτιµου προξένου, του 
υποπροξένου ή του δραγουµάνου που κατείχαν κυρίως Εβραίοι, αποτιµώνταν ιδιαίτερα θετικά 
ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τη θέση τους στο εισαγωγικό εµπόριο σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 
τους. Ήδη στα 1888 η θέση τους ήταν πλέον τόσο ισχυρή, ώστε οι εβραίοι εισαγωγείς 
αυστροουγγρικών προϊόντων κατόρθωσαν να εξουδετερώσουν την απόπειρα ουγγρικής εταιρείας να 
τους υπερκεράσει (και να διαχειριστεί η ίδια τη διακίνηση των ουγγρικών προϊόντων στη 
Θεσσαλονίκη µέσα από τη σύσταση τοπικού γραφείου), διατηρώντας για τους εαυτούς τους το 
µονοπώλιο στη διάθεσή τους. Επιπρόσθετα, η άνοδος του εµπορίου µε την Ιταλία ευνόησε κυρίως τους 
µεγάλους ιταλοεβραίους επιχειρηµατίες οι οποίοι και εκµεταλλεύτηκαν τους ποικίλους δεσµούς που 
τους ένωναν µε τη χώρα προέλευσής τους. Στην υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη η οργάνωση της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε άξονα τα συγγενικά δίκτυα αποτελούσε ένα χαρακτηριστικό που 
το µοιράζονταν όλες οι εθνοτικές οµάδες. Όµως στην περίπτωση των ιταλών κυρίως εβραίων 
επιχειρηµατιών, εκείνο που προσέδιδε στο συγγενικό δίκτυο ιδιαίτερη αξία σε σχέση µε τα συγγενικά 
δίκτυα των ελληνορθόδοξων εµπόρων ήταν η διεθνής τους διάσταση. Με απολήξεις σε όλα τα µεγάλα 
λιµάνια της ανατολικής Μεσογείου, στα σηµαντικότερα οικονοµικά κέντρα της δυτικής και κεντρικής 
Ευρώπης και βεβαίως κατεξοχήν στην Ιταλία, τα συγγενικά δίκτυα των Ιταλών Εβραίων συνέβαλαν 
στην από µέρους τους µονοπώληση του εµπορίου µε σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως η Ιταλία, στην απόκτηση αξιόπιστης πληροφόρησης από πληθώρα 
πηγών και στην υποδοχή της καινοτοµίας. Ήταν η διεθνής διάσταση των εβραϊκών δικτύων που 
καθιστούσε τα δίκτυα συγγένειας παράγοντα προώθησης της εβραϊκής επιχειρηµατικότητας. Αντίθετα, 
στην περίπτωση των ελληνορθόδοξων εµπόρων, η απουσία της µετέτρεπε τα δικά τους δίκτυα 
συγγένειας σε τροχοπέδη καθώς η ταύτιση συγγένειας και εντοπιότητας συντελούσε στη διαιώνιση 
των παραδοσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Όπως παρατηρεί η Μαργαρίτα ∆ρίτσα, «εκεί όπου 
έλειπε η διεθνής διάσταση, ο οικογενειακός χαρακτήρας µεταβαλλόταν σε έντονα περιοριστικό 
παράγοντα των δυνατοτήτων εξέλιξης και διεύρυνσης µιας επιχείρησης». Μαργαρίτα ∆ρίτσα, 

 206



δικτύου παραγγελιοδοτών και αντιπροσώπων που διατηρούσαν στο εσωτερικό της 
Μακεδονίας64, µπορούσαν να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις κατά τόπους µεταβολές 
της ζήτησης, να ρυθµίζουν ανάλογα τις τιµές προσφοράς και κατά συνέπεια να 
συσσωρεύουν ιδιαίτερα µεγάλα κέρδη. 

Η εβραϊκή οικονοµική ηγεµονία στη Θεσσαλονίκη ήταν εποµένως σε µεγάλο 
βαθµό απόρροια της κυριαρχίας τους στο εισαγωγικό εµπόριο. Ωστόσο, ο 
συγκεκριµένος τρόπος διεξαγωγής του την καθιστούσε επίσης εξαιρετικά ευάλωτη. 
Οι εισαγωγείς λειτουργούσαν διαρκώς στα πιστωτικά τους όρια και συχνά και πέραν 
αυτών, διενεργώντας συναλλαγές που εµπεριείχαν µεγάλο ποσοστό ρίσκου65. 
Ταυτόχρονα, λόγω των ευρύτατων πιστώσεων, το εισαγωγικό εµπόριο δηµιουργούσε 
πολλαπλές εξαρτήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Για τους λόγους αυτούς ήταν τελικά 
ιδιαίτερα ευπαθές σε κάθε µεταβολή της συγκυρίας. Όπως παρατηρούσε ο Νεχαµά, 
µε δεδοµένο ότι οι σηµαντικότεροι (εβραίοι) εισαγωγείς εργάζονταν συνήθως µε 
τραπεζικές πιστώσεις πολλαπλάσιες των διαθέσιµων κεφαλαίων τους, αρκούσε µια 
υποτίµηση της τάξης του 15% ή 20% στα εµπορεύµατά τους ή στα χρέη προς αυτούς 
για να εκπέσουν αυτόµατα στη χρεοκοπία66. 

Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεµος έφερε όλες αυτές τις αδυναµίες στον τρόπο 
διεξαγωγής του εισαγωγικού εµπορίου στο προσκήνιο. Κατά συνέπεια, έπληξε µε 
ιδιαίτερη ένταση κυρίως τους εισαγωγείς εµπόρους, περισσότερη ίσως από κάθε άλλη 
επαγγελµατική οµάδα. Η µετατροπή της Μακεδονίας σε πεδίο µάχης και η µαζική 
έξοδος των µουσουλµάνων προσφύγων κατέστρεψε οικονοµικά το µισό πληθυσµό67, 
έπληξε καίρια τους εµπόρους του εσωτερικού και κατέστησε δυσχερή την 
αποπληρωµή των χρεών τους προς τους εισαγωγικούς οίκους της Θεσσαλονίκης68. 
Έτσι, οι τελευταίοι βρέθηκαν εκτεθειµένοι. Η θέση τους ήταν µάλιστα επιπλέον 
βεβαρυµένη από το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 1912, ενθαρρυµένοι από την 
προοπτική τερµατισµού του ιταλοτουρκικού πολέµου, είχαν προβεί σε µαζικές 
παραγγελίες προϊόντων, τα οποία όµως τώρα αδυνατούσαν να διαθέσουν69. 

Όσο σηµαντικές και αν ήταν οι επιπτώσεις αυτών καθεαυτών των πολεµικών 
συγκρούσεων, για τους θεσσαλονικείς εισαγωγείς οι κρισιµότερες συνέπειες του 
πολέµου εντοπίζονταν εντούτοις κυρίως στην προοπτική της κατάτµησης του ενιαίου 
µέχρι τότε οικονοµικού και διοικητικού χώρου της Μακεδονίας. Η διαµοίρασή της 
                                                                                                                                            
«Πολιτισµική ιδιαιτερότητα και επιχειρήσεις: η περίπτωση των εβραϊκών δικτύων», στο Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Ο Ελληνικός Εβραϊσµός. Επιστηµονικό 
Συµπόσιο 3-4 Απριλίου 1998 (Αθήνα, 1999), σσ. 337, 336 (όπου και µια διεξοδική περιγραφή του 
περιεχοµένου της πληροφόρησης που εκτεινόταν από την ενηµέρωση για κυβερνητικές προθέσεις 
µέχρι τη διάχυση προτύπων επιχειρησιακής οργάνωσης). Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την 
τελευταίαν εκατονταετίαν, σ. 89. Ministère du Commerce et de l’Industrie, Turquie. Mouvement 
commercial de Salonique en 1909, σσ. 5, 24. Meron, “Sub ethnicity and elites”, σ. 187. 
64 Η στενή σύνδεση των τοπικών αγορών του εσωτερικού µε τη Θεσσαλονίκη οφειλόταν σε µεγάλο 
βαθµό στη σύσταση πρακτορείων εβραϊκών εταιρειών όπως των Αλατίνι σε πόλεις του εσωτερικού ή 
στην εκεί δραστηριοποίηση εβραίων θεσσαλονικέων εµπόρων που είχαν µεταναστεύσει σε πόλεις 
όπως η Κοµοτηνή, η Ξάνθη, η ∆ράµα και η Καβάλα. Gounaris, Steam over Macedonia, σ. 197. 
Βασίλης Ριτζαλέος, Οι εβραϊκές κοινότητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τα µέσα του 
19ου αιώνα µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2007), σσ. 22, 103-104. 
65 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Εξωτερικών (Παρίσι) (19.05.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
66 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (13.01.1913), Αρχείο AIU Grèce XVI E 202a. 
67 Όπως υπολόγιζε ο άγγλος πρόξενος στην πόλη. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) 
(27.12.1912), FO 368/872. 
68 Leon Rousso (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.03.1914), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
69 Parliamentary Papers. Accounts and Papers. Report on the Trade of the Consular District of 
Salonica for the Year 1912, σ. 5. 
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µεταξύ των βαλκανικών κρατών δεν θα τους στερούσε µόνο από την κυριότερη πηγή 
εσόδων τους· θα έθετε επίσης ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην είσπραξη των 
υψηλότατων οφειλών των εµπόρων του εσωτερικού προς αυτούς. Οι τελευταίοι 
βρίσκονταν πλέον εκτός της δικαιοδοσίας του Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης και η 
κατά τόπους δικαστική καταδίωξή τους –πολυέξοδη, µακροχρόνια και συχνά για 
ασήµαντα επιµέρους ποσά– δεν µπορούσε να αποτελέσει λύση70. Ταυτόχρονα, µια 
ενδεχόµενη επιβολή τελωνειακών δασµών στις κατακτηµένες περιοχές (και µάλιστα 
από κράτη που σε αντίθεση µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία εφάρµοζαν 
προστατευτικές πολιτικές) θα αποµάκρυνε τους εµπόρους του εσωτερικού από την 
αγορά της Θεσσαλονίκης και εποµένως και από τους πιστωτές τους. 

Οι χειρότεροι φόβοι των εβραίων εισαγωγέων εµπόρων έµοιαζαν εποµένως να 
πραγµατοποιούνται όταν στις 17 ∆εκεµβρίου 1912 η Indépendant ανακοίνωσε ότι οι 
σερβικές αρχές της Γευγελής επέβαλαν υπέρογκους τελωνειακούς δασµούς σε όλα τα 
εµπορεύµατα «προελεύσεως Θεσσαλονίκης» και ιδίως στα προϊόντα µανιφατούρας 
που αποτελούσαν και το 75% των εισαγωγών71. Κατά τους επόµενους µήνες οι 
Σέρβοι (αλλά και οι Βούλγαροι) προέβαλαν σηµαντικά εµπόδια στη διάθεση των 
εµπορευµάτων αυτών στις κατακτηµένες περιοχές. Επιβλήθηκαν φόροι και δασµοί 
κάθε µορφής και είδους, η εξαγωγή σερβικών νοµισµάτων ποινικοποιήθηκε, η 
διοχέτευση προϊόντων που ενέπιπταν στην κατηγορία του σερβικού µονοπωλίου 
απαγορεύτηκε και η σιδηροδροµική ή θαλάσσια µεταφορά εµπορευµάτων είτε 
δυσκόλεψε είτε και διακόπηκε72. Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία των σερβικών 
αρχών, την επιβολή δασµών υπαγόρευε τόσο το δίκαιο του πολέµου (που προέβλεπε 
τη φορολόγηση των κατακτηµένων περιοχών για τη συντήρηση των στρατευµάτων 
κατοχής) όσο κυρίως η ανάγκη πάταξης του λαθρεµπορίου και της κερδοσκοπίας: 
µετά την εισαγωγή των προϊόντων προέλευσης Θεσσαλονίκης στις κατακτηµένες 
περιοχές ήταν πολύ εύκολη η προώθησή τους και στην παλιά Σερβία73. Το τελευταίο 
αυτό επιχείρηµα φαίνεται ότι είχε όντως κάποια βάση. Μεγάλοι και ευυπόληπτοι 
εµπορικοί οίκοι της Θεσσαλονίκης, όπως των Fils de G.A. Errera & Co. Ltd. και του 
καταστήµατος νεωτερισµών Orosdi Back, είτε είχαν ήδη σπεύσει να ανοίξουν 
υποκαταστήµατα στο Μοναστήρι και στα Σκόπια74, είτε (στην περίπτωση των Fils de 
G.A. Errera) είχαν µεταφέρει στις κατακτηµένες περιοχές τεράστιες ποσότητες 
προϊόντων που υπερκάλυπταν τις τοπικές ανάγκες και προορίζονταν εµφανώς για 
διάθεση στην παλιά Σερβία75. 

Ωστόσο, στην αντίληψη των εισαγωγέων εµπόρων της Θεσσαλονίκης η 
δασµολογική πολιτική των σερβικών αρχών υπαγορευόταν από τελείως διαφορετικά 
κίνητρα. Βραχυπρόθεσµα, η πρόθεση των Σέρβων ήταν να αποκόψουν το εµπόριο 
των κατακτηµένων περιοχών µε τη Θεσσαλονίκη (που είχε αρχίσει να 
                                                 
70 Manchester Chamber of Commerce προς Grey (18.01.1913), FO 424/241. 
71 Όπως αναδηµοσιεύεται στη Μακεδονία. Μακεδονία 18.12.1912. Γάλλος πρόξενος προς Υπουργό 
Εξωτερικών (Παρίσι) (19.05.1913), MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 
288. 
72 Paget (Βελιγράδι) προς Grey (Λονδίνο) (23.01.1913), FO 424/241. Memorandum communicated by 
Count Trauttmansdorff (17.02.1913), FO 424/242. Paget (Βελιγράδι) προς Grey (Λονδίνο) 
(05.03.1913), FO 424/243. 
73 Βλέπε επιστολή του Εµπορικού Επιµελητηρίου Βελιγραδίου προς το Εµπορικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Νέα Αλήθεια 15.02.1913. 
74 Πρόξενος ΗΠΑ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσιγκτον) (13.10.1913), National 
Archives, Washington (DC), Archives of the United States Department of State, Σειρά: Turkey, 
Μικροφίλµ 353. 
75 Grey (Λονδίνο) προς Lamb (Θεσσαλονίκη) (14.02.1913), FO 424/242. Ανάλογα για Βουλγαρία και 
τον εµπορικό οίκο de Botton: Bax-Ironside (Σόφια) προς Gueshof (πρωθυπουργός, Σόφια) 
(30.04.1913), FO 424/245. 
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αναζωογονείται µετά την παύση των πολεµικών επιχειρήσεων στη Μακεδονία)76 και 
µε τον τρόπο αυτό να εξυπηρετήσουν τους µεσάζοντες του Βελιγραδίου που είχαν 
συσσωρεύσει µεγάλα και αδιάθετα στοκ εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια του 
πολέµου77. Μεσοπρόθεσµα πάλι, η επιβολή των τελωνειακών δασµών απέβλεπε στην 
αποκοπή του λιανικού εµπορίου των περιοχών αυτών από τη Θεσσαλονίκη και τον 
αναπροσανατολισµό του προς τα εµπορικά κέντρα της παλιάς Σερβίας σε αντιστοιχία 
µε τις νέες συνοριακές πραγµατικότητες των Βαλκανίων78. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο 
όµως, αφενός θα περιόριζε το πελατολόγιο των εισαγωγέων της Θεσσαλονίκης και 
αφετέρου θα καθιστούσε οριστικά αδύνατη την αποπληρωµή των χρεών προς αυτούς, 
καθώς το όποιο διαθέσιµο ρευστό θα κατευθυνόταν τώρα προς τους εισαγωγείς 
εµπόρους του Βελιγραδίου79. Όπως εύστοχα έθετε το ζήτηµα ο συντάκτης της 
εφηµερίδας El Liberal, “Les négociants de l’intérieur qui doivent des sommes 
énormes à notre marché, ne pouvant plus, et ce malgré eux, se fournir ici, seront 
obligés d’avoir recours avec notre (sic) argent à d’autres places. De telle sorte que les 
crédits immenses que nos commerçants ont dans l’intérieur, les sommes 
importantissimes qu’ils ont disséminées partout, … restent lettre morte sans 
possibilité d’encaissement”80. 

Για τους λόγους αυτούς, η επιβολή των σερβικών δασµών προκάλεσε «έντονη 
συγκίνηση» στην αγορά της Θεσσαλονίκης και οδήγησε σε µια πρωτοφανή σε 
έκταση και µορφές κινητοποίηση των εισαγωγέων εµπόρων81. Ήδη την εποµένη, 18 
∆εκεµβρίου 1912, το Εµπορικό Επιµελητήριο της πόλης συνεδρίασε µετά από αίτηµά 
τους και αποφάσισε το σχηµατισµός µεικτής επιτροπής που θα απαρτιζόταν από µέλη 
του και εµπόρους εισαγωγής82. Ταυτόχρονα, «ὅµιλοι ἐµπόρων» διαµαρτυρήθηκαν 
στο διευθυντή της οικονοµικής υπηρεσίας της Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας, 
Γεώργιο Κοφινά, και ζήτησαν την παρέµβαση της ελληνικής κυβέρνησης83. Άλλοι 
πάλι µετέβησαν στους ξένους προξένους, ενώ τέλος συντάχθηκε «αναφορά» 
(petition) µε την οποία ζητούνταν η κατάργηση των σερβικών τελωνειακών 
διατιµήσεων στη Γευγελή84. Τις επόµενες µέρες, επιτροπές και αντιπρόσωποι 
απευθύνθηκαν στον νοµάρχη, έµποροι συγκάλεσαν αλλεπάλληλες συσκέψεις και 
απέστειλαν επιστολές στο Επιµελητήριο, ενώ αυτό µε τη σειρά του οργάνωσε 
διευρυµένες συνεδριάσεις µε την παρουσία των ενδιαφερόµενων και των 
οικονοµικών αρχών προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα85. 

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγέων της Θεσσαλονίκης ήταν 
Εβραίοι και παρόλο που ο έλεγχος του εισαγωγικού εµπορίου είχε αποτελέσει το 
κατεξοχήν πεδίο εθνοτικού ανταγωνισµού, ιδίως µετά τη σύσταση της 
Αγγλοελληνικής Εταιρείας το 190986, το ζήτηµα των σερβικών δασµών συνέβαλε 
στην υποχώρηση των εντάσεων και στην οικοδόµηση συναινέσεων µεταξύ των 

                                                 
76 Γραφείο Τύπου Γ∆Μ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα) (22.12.1912), Ιστορικό 
Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1912/Α.Α.Κ.-Θ. 
77 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (31.12.1912), FO 424/241. 
78 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Paget (Βελιγράδι) (12.03.1913), FO 371/1806. 
79 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Paget (Βελιγράδι) (12.03.1913), FO 371/1806. Lamb (Θεσσαλονίκη) 
προς Grey (Λονδίνο) (31.12.1912), FO 424/241. 
80 Γραφείο Τύπου Γ∆Μ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα) (22.12.1912), Ιστορικό 
Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1912/Α.Α.Κ.-Θ. 
81 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (31.12.1912), FO 424/241. 
82 Μακεδονία 19.12.1912. 
83 Μακεδονία 19.12.1912, Νέα Αλήθεια 19.12.1912. 
84 Μακεδονία 19.12.1912, Νέα Αλήθεια 19.12.1912. 
85 Μακεδονία 20.12.1912, Νέα Αλήθεια 24.01.1913, 30.01.1913. 
86 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σ. 184. 
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εισαγωγέων εµπόρων κάθε εθνοτικής προέλευσης. Η αναφορά (petition) 
υπογράφτηκε από εµπόρους-εισαγωγείς όλων των εθνικοτήτων, ενώ οι παραστάσεις 
προς τους ευρωπαίους προξένους έγιναν από µια πολυεθνοτική επιτροπή 15 
εµπόρων87. Αναµφίβολα, οι συναινέσεις αυτές εδράζονταν στην κοινή απειλή που 
συνιστούσε η εισαγωγή του σερβικού δασµολογίου για όλους τους εισαγωγείς 
εµπόρους της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, το διακύβευµα 
ήταν ιδιαίτερα υψηλό κυρίως για τους Εβραίους, καθώς ελλείψει µιας οποιασδήποτε 
κρατικής αναφοράς, η οικονοµική τους επιβίωση εξαρτιόταν ουσιαστικά από την 
ανάκαµψη του διαµετακοµιστικού εµπορίου. Η επιλογή µιας πολυεθνοτικής 
κινητοποίησης, στην οποία λόγω αριθµού και κοινωνικού κύρους θα πρέπει να είχαν 
πρωτοστατήσει, κατέδειχνε τη φύση της εξουσίας που αυτοί εξακολουθούσαν να 
ασκούν ακόµη και µέσα σε αντίξοες συνθήκες εθνοτικής πόλωσης και πολλαπλών 
δυσκολιών. Επρόκειτο για µια ηγεµονία η οποία, αποκρύπτοντας τις εθνοτικές 
ιεραρχίες στο εσωτερικό της οµάδας των εισαγωγέων εµπόρων και 
αποχρωµατίζοντας τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους, επιτύγχανε να τα προωθεί 
διαµέσου της επίκλησης των ευρύτερων συµφερόντων µιας συγκεκριµένης 
επαγγελµατικής οµάδας. 

Η άρθρωση των συµφερόντων των εβραίων εισαγωγέων εµπόρων ως 
«επαγγελµατικών» ήταν ένας µόνο, και ίσως ο µερικότερος, από τους τρόπους 
έκφρασης που πήρε στο δηµόσιο λόγο η υπεράσπιση των κεκτηµένων τους. Στην 
ουσία, ο ιδιαίτερος δυναµισµός των εβραίων εµπόρων και η θετική ορατότητα που 
απέκτησαν στο δηµόσιο χώρο οφειλόταν κυρίως στην ικανότητά τους να απηχούν 
(στη συγκεκριµένη συγκυρία) ευρύτερα αιτήµατα και φόβους και να κινητοποιούν 
ποικίλες συλλογικότητες. Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν να καταστήσουν τα 
συµφέροντά τους καθολικά, νόµιµα και αποδεκτά. 

Στο τοπικό πλαίσιο, η κεντρική θέση που κατείχε το εισαγωγικό εµπόριο στην 
τοπική οικονοµία και η ταύτιση της δεύτερης µε την τύχη του πρώτου, συνέβαλαν όχι 
µόνο στην κινητοποίηση µιας οµάδας εµπόρων ευρύτερης από τους εισαγωγείς, αλλά 
κυρίως στη µετωνυµική αναγόρευση των τελευταίων στον «εµπορικό κόσµο» της 
πόλης και εντέλει στην ίδια την πόλη. «Πάντες ἀδιακρίτως οἱ ἔµποροι Θεσσαλονίκης 
κατανοοῦντες ἐπί µᾶλλον καί µᾶλλον πόσο βαρεῖαι εἶνε αἵ συνέπειαι τῆς ὑπό τῆς 
σερβικῆς κυβερνήσεως ληφθείσης ἀποφάσεως περί ἐφαρµογῆς ἐξογκωµένης 
τελωνειακῆς διατιµήσεως ἐπί τῶν προελεύσεων Θεσσαλονίκης καταβάλλουν πάσαν 
προσπάθειαν πρός κατάργησιν τοῦ τόσο αὐθαιρέτου ὅσον καί ἐναντίου εἰς τό διεθνές 
δίκαιον µέτρου τούτου», ανέφερε η Μακεδονία. Ενώ οι αντιπρόσωποι του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου Πεσνικίδης και Μόλχο εξέφρασαν στον νοµάρχη Ρακτιβάν «τήν 
λύπην τοῦ ἐµπορικοῦ σώµατος τῆς πόλεώς µας διά τήν τελωνειακήν διατίµησιν, ἤν ἡ 
Σερβία ἐπέβαλεν ἐν Γευγελῇ» και του εξέθεσαν «τᾶς σοβαρωτάτας συνεπείας ἄς τό 
µέτρον τῆς Σερβικῆς Κυβερνήσεως θά ἐπενέγκη εἰς τό ἐµπόριον Θεσσαλονίκης»88. 

Σε ένα ακόµη ευρύτερο πλαίσιο, η έντονη και θετική δυναµική που απέκτησε η 
κινητοποίηση των εισαγωγέων εµπόρων οφειλόταν επίσης στην ανάδειξη της εθνικής 
και διεθνούς διάστασης των αιτηµάτων τους, όπως και στην ικανότητα των ίδιων να 
ενεργοποιούν τόσο τις εθνικές αρχές όσο και µια πληθώρα διεθνών παραγόντων. Οι 
εισαγωγείς έµποροι εκµεταλλεύτηκαν τον ανταγωνισµό µεταξύ των βαλκανικών 
κρατών και την ανάγκη των τελευταίων να πείσουν τις ευρωπαϊκές δυνάµεις και τον 
τοπικό πληθυσµό ότι µπορούσαν να εγγυηθούν το οικονοµικό µέλλον της 

                                                 
87 Μακεδονία 19.12.1912, 21.12.1912. 
88 Μακεδονία 21.12.1912. 
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Θεσσαλονίκης. Η επιτυχία τους να προσεταιριστούν την ελληνική διοίκηση 
οφειλόταν κυρίως στην προσωρινή αύξηση του ειδικού πολιτικού τους βάρους λόγω 
της ρευστότητας της συγκυρίας. Η ελληνική κυβέρνηση επεδίωκε συστηµατικά να 
κερδίσει τη συµπάθεια των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, ελπίζοντας µε τη σειρά της 
να εξασφαλίσει την πολιτική τους στήριξη κατά την επικείµενη αντιπαράθεσή της µε 
τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη για την κυριαρχία πάνω στην πόλη89. Για το λόγο 
αυτό, οι ελληνικές οικονοµικές αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά στα αιτήµατά τους και 
προέβησαν όχι µόνο σε διαβήµατα προς τους Σέρβους, αλλά και στη διατύπωση 
συγκεκριµένων προτάσεων και στην υλοποίηση µέτρων που επιχειρούσαν σε µεγάλο 
βαθµό να διασφαλίσουν τα συµφέροντα των εισαγωγέων εµπόρων –των Ελλήνων, 
αλλά κυρίως των Εβραίων90. Όπως σηµείωνε ο Κοφινάς, «ἐθυσιάσαµεν τό 
ταµιευτικόν συµφέρον τοῦ ∆ηµοσίου χάριν τοῦ ἐµπορικοῦ συµφέροντος τῆς πόλεως 
καί ἀπεδείξαµε ὅτι ἐµπορικός καί ναυτιλιακός λαός, ὅπως ἠµεῖς, ἔχοµεν ἐπίγνωσιν 
τῶν ἀναγκῶν καί τῶν συµφερόντων τῶν ἐµπορικῶν τῆς πόλεως, καί γνωρίζωµεν 
πώς νά ἐξυπηρετήσωµεν αὐτά»91. 

Αντίστοιχα επιτυχηµένη ήταν η διεθνοποίηση του ζητήµατος µέσω της 
υιοθέτησης των θέσεων των εισαγωγέων εµπόρων της Θεσσαλονίκης από τις 
ευρωπαϊκές δυνάµεις. Το ζήτηµα των σερβικών δασµών απασχόλησε για µακρύ 
χρονικό διάστηµα την ευρωπαϊκή διπλωµατία. Σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό την 
απασχόλησε επίσης το ζήτηµα των γεωγραφικών ορίων της δικαιοδοσίας του 
Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης. Αίτηµα των εµπόρων της πόλης ήταν να δοθεί η 
δυνατότητα να εξακολουθήσουν να κρίνονται σε αυτό όλα τα συµβόλαια µε τους 
εµπόρους του εσωτερικού. Τα συµβόλαια αυτά, ενώ είχαν συναφθεί κατά την περιόδο 
της οθωµανικής κυριαρχίας, αφορούσαν πλέον διαδίκους που ανήκαν σε 
διαφορετικές κρατικές οντότητες και σε διαφορετικά δικαιικά συστήµατα. Και στις 
δύο περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κρατών υποστήριξαν τα αιτήµατα 
των εισαγωγέων εµπόρων της Θεσσαλονίκης, ασκώντας πίεση στις σερβικές (και στις 
βουλγαρικές) αρχές και προωθώντας το ζήτηµα του Εµποροδικείου στη Συνδιάσκεψη 
των πρεσβευτών στο Λονδίνο92. Η θετική ανταπόκριση της ευρωπαϊκής διπλωµατίας 
οφειλόταν στη σύµπτωση των συµφερόντων. Ο ιδιαίτερος τρόπος διεξαγωγής του 
εισαγωγικού εµπορίου στη Θεσσαλονίκη µε τα µεγάλα, αµφίπλευρα πιστωτικά 
ανοίγµατα των εµπόρων της τόσο προς το εσωτερικό όσο όµως και προς την Ευρώπη, 
έθετε σε κίνδυνο όχι µόνο τους εµπόρους της πόλης αλλά και τους ευρωπαϊκούς 
οίκους. Μια τοπική κρίση µπορούσε εποµένως να προσλάβει διεθνείς διαστάσεις. 
Συνακόλουθα, ένα κοινό πεδίο δράσης δηµιουργείτο εκ των πραγµάτων µεταξύ των 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης και των Μεγάλων ∆υνάµεων. 
                                                 
89 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Paget (Βελιγράδι) (12.03.1913), FO 371/1806. 
90 Οι προτάσεις προέβλεπαν κυρίως την προώθηση των εµπορευµάτων στις σερβικές και βουλγαρικές 
περιοχές µετά από την παροχή πιστοποιητικού από τις ελληνικές αρχές προκειµένου να 
διαρρυθµιστούν ζητήµατα εκτελωνισµού τους. Τα µέτρα που πάρθηκαν περιλάµβαναν τη διατήρηση 
του χαµηλού οθωµανικού δασµολογίου, τη µη είσπραξη φόρου εισαγωγής από προϊόντα προερχόµενα 
από τις περιοχές της Μακεδονίας που είχαν κατακτήσει Σέρβοι και Βούλγαροι και κυρίως την 
εισαγωγή του συστήµατος ιδιωτικής αποταµίευσης µέσω της σύστασης ιδιωτικών αποθηκών. Sir F. 
Bertie (Παρίσι) προς Grey (Λονδίνο) (12.02.1913), FO 424/242. Μακεδονία 15.01.1913, Νέα Αλήθεια 
30.01.1913. 
91 Από συνέντευξη στην Indépendant. Αναδηµοσιεύτηκε στη Μακεδονία 14.04.1913. 
92 Sir F. Bertie (Παρίσι) προς Grey (Λονδίνο) (12.02.1913), FO 424/242. Sir F. Bertie (Παρίσι) προς 
Grey (Λονδίνο) (25.02.1913), FO 424/242. Για το ζήτηµα του Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης, βλέπε τη 
µακρά ανταλλαγή εγγράφων στο FO 371/1799 και στο FO 424/242. Επίσης, σειρά εγγράφων στο MAE 
CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288 και στο MAE CADN, Ambassade de 
France à Constantinople, Série D, Carton 37. 

 211



Ωστόσο, η ενδυνάµωση της θέσης των εµπόρων της Θεσσαλονίκης δεν ήταν 
µόνο απόρροια της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του εξωτερικού εµπορίου της πόλης. Οφειλόταν εξίσου στη δράση 
που ανέλαβαν οι ίδιοι. Επιτροπές εµπόρων προέβησαν σε διαβήµατα προς τους 
προξένους, ενώ συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν υποµνήµατα και αναφορές93. 
Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η καταφυγή στη διπλωµατική οδό δεν 
αποτέλεσε τον µοναδικό τρόπο άσκησης πολιτικής. Ενεργοποιήθηκαν επίσης και 
θεσµοί που συµµετείχαν στη δηµόσια σφαίρα. Οι έµποροι εισαγωγείς της 
Θεσσαλονίκης κινητοποίησαν το Εµπορικό Επιµελητήριο της πόλης και ενηµέρωσαν 
τους προµηθευτές τους στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν ώστε τα µεγάλα 
εµπορικά επιµελητήρια της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας (όπως αυτά της 
Βιέννης, του Μάντσεστερ, του Λονδίνου και του Παρισιού) να εκδηλώσουν την 
αλληλεγγύη τους προς αυτούς έµπρακτα και να προβούν σε ανάλογα διαβήµατα προς 
τις κυβερνήσεις τους94. Κατόρθωσαν δηλαδή να συγκροτήσουν δίκτυα πίεσης τα 
οποία υπερέβαιναν το πλαίσιο του έθνους-κράτους και εξέφραζαν µια διεθνική 
«κοινή γνώµη» των ευρωπαίων εµπόρων. 

Το ζήτηµα των σερβικών δασµών και του Εµποροδικείου υποδεικνύει εποµένως 
ότι η ρευστή συγκυρία των µηνών που ακολούθησαν τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεµο 
χαρακτηριζόταν από µια εγγενή αντιφατικότητα. Στην αβέβαιη διαδικασία της 
µετάβασης από την οθωµανική στην ελληνική κυριαρχία, οι έµποροι της 
Θεσσαλονίκης, και πρώτοι µεταξύ αυτών οι Εβραίοι, δεν υπήρξαν µόνο παθητικοί 
αποδέκτες δοµικών µετασχηµατισµών που τους υπερέβαιναν και τους 
υπερκαθόριζαν. Ούτε και οι επιπτώσεις των µετασχηµατισµών αυτών περιορίζονταν 
αποκλειστικά στην περαιτέρω εθνοτική διαίρεσή τους. Αντίθετα, η συντονισµένη 
κινητοποίησή τους παρήγαγε έστω και φευγαλέα διεθνοτικές συλλογικότητες και 
επικαιροποίησε το αίτηµα της σωµατειακής αυτοοργάνωσής τους. “Est vrai”, 
οµολογούσε η εβραϊκή εφηµερίδα El Liberal, “qu’il y a encore à Salonique des 
négociants qui ne trouvent pas utile la fondation d’une union commerciale, qui 
indépendamment de la chambre de commerce, pourrait nous rendre des services 
signales”. Ευχόταν ωστόσο, “que l’exemple d’aujourd’hui nous soit une leçon 
salutaire et puisse-t-il contribuer à dessiller les yeux de ceux qui s’obstinent à vouloir 
les tenir fermes”95. 

Αυτή η εύθραυστη οργάνωση των εισαγωγέων εµπόρων σε συλλογικότητα 
συγκροτείτο στη βάση µιας πολιτισµικής λογικής που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
«υστεροθωµανική». Τα αιτήµατα που βρίσκονταν στον πυρήνα της κινητοποίησής 
τους –η κατάργηση των δασµών και κυρίως η διακρατική δικαιοδοσία του 
Εµποροδικείου– αποτελούσαν στην πραγµατικότητα µια απόπειρα διατήρησης του 

                                                 
93 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (31.12.1912), FO 368/872. 
94 Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών (Παρίσι) προς πρέσβη (Αθήνα) (02.04.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. Υπουργός Εµπορίου (Παρίσι) προς Υπουργό 
Εξωτερικών (Παρίσι) (03.04.1913) MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 
288. Υπουργός Εξωτερικών (Παρίσι) προς πρέσβη (Αθήνα) (15.04.1913), MAE CADN, Ambassade de 
France à Athènes, Fonds A, Carton 288. Manchester Chamber of Commerce (Μάντσεστερ) προς Grey 
(Λονδίνο) (18.01.1913), FO 424/241. London Chamber of Commerce (Λονδίνο) προς Board of Trade 
(Λονδίνο) (02.01.1913), FO 424/241. Manchester Chamber of Commerce (Μάντσεστερ) προς Grey 
(Λονδίνο) (10.01.1913), FO 424/241. Μακεδονία 05.02.1913. 
95 El Liberal 03.01.1913, Γραφείο Τύπου Γ∆Μ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα) 
(22.12.1912), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1912/Α.Α.Κ.-Θ. Το γεγονός ότι η εφηµερίδα 
El Liberal αντιτίθετο στους σιωνιστές µπορεί ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι το ζήτηµα της σύστασης ή 
µη ενός διεθνοτικού εµπορικού συλλόγου αποτελούσε µια ακόµη περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ 
των σιωνιστών και των περισσότερο αφοµοιωτικών οπαδών της Αλιάνς. 
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υστεροθωµανικού, «αυτοκρατορικού» πολιτικού και οικονοµικού πλαισίου 
κυριαρχίας. Το Εµποροδικείο θα αποτελούσε έναν υβριδικό θεσµό κατ’αναλογία 
προς το σύστηµα των διοµολογήσεων, την οργάνωση της χωροφυλακής στη 
Μακεδονία και την Υπηρεσία του Οθωµανικού ∆ηµόσιου Χρέους. Λειτουργώντας 
υπό την εγγύηση και την εποπτεία των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων, θα 
περιέστειλε την εξουσία των βαλκανικών εθνών κρατών πάνω στη νεοαποκτηµένη 
επικράτειά τους και τους πληθυσµούς της και θα πρόσφερε προστασία στους 
εισαγωγείς εµπόρους της Θεσσαλονίκης. 

Ανάλογα «υστεροθωµανικός» ήταν όµως και ο χαρακτήρας της δράσης τους, οι 
τρόποι που µετήλθαν οι έµποροι για να ασκήσουν πολιτική. Ο χαρακτηρισµός αυτός 
δεν έχει µόνο τυπολογικό περιεχόµενο. ∆εν αφορά δηλαδή µόνο στη γραµµατική της 
κινητοποίησης –στη συγκρότηση επιτροπών, στην καταφυγή στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο, στη σύνταξη και επίδοση αναφορών. Αντίθετα, αφορά κυρίως σε µια 
συγκεκριµένη αντίληψη για το πλέγµα εξουσίας και τους συσχετισµούς ισχύος που 
ρύθµιζαν και που θα έπρεπε να συνεχίσουν να ρυθµίζουν την οικονοµία και την 
πολιτική στο χώρο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Η αντίληψη αυτή 
αναγνώριζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιζαν οι ευρωπαϊκές δυνάµεις στα 
πολιτικά πράγµατα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και προσανατόλιζε ανάλογα τις 
στρατηγικές δηµόσιας δράσης των ίδιων των υποκειµένων. Εκκινώντας από την 
παραδοχή αυτή, οι έµποροι φρόντισαν να διαµορφώσουν καθ’όλη την ύστερη 
οθωµανική περίοδο ένα πυκνό πλέγµα σχέσεων που τους συνέδεε µε την Ευρώπη και 
τους προσέδιδε προστασία, κύρος και δύναµη: ξένη υπηκοότητα, ανάληψη 
προξενικών αξιωµάτων, µορφές τυπικής κοινωνικότητας, γαµήλιες στρατηγικές, 
πανευρωπαϊκά εµπορικά δίκτυα και απόκτηση ευρωπαϊκού πολιτισµικού 
κεφαλαίου96. Ως εκ τούτου, την επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου, αυτή η 
«υστεροθωµανική» πολιτισµική λογική υπαγόρευε την άµεση και αδιαµεσολάβητη 
προσφυγή των εισαγωγέων εµπόρων στη συνδροµή των ευρωπαϊκών δυνάµεων97. Όχι 
µέσω του ελληνικού κράτους, των ιθυνόντων του και των θεσµών του, αλλά 
απευθείας: µέσω της επίδοσης αναφορών στους προξένους και την αποστολή 
διαµαρτυριών σε εµπορικούς οίκους και επιµελητήρια του εξωτερικού. Οι εισαγωγείς 
έµποροι της Θεσσαλονίκης διαµόρφωσαν εποµένως τη συλλογικότητά τους διαµέσου 
µιας ιδιαίτερης µορφής πολιτικής δράσης. Και ήταν η υστεροθωµανική πολιτισµική 
λογική από την οποία αυτή εµφορούνταν που προσέδωσε νόηµα και σχήµα στην 
κινητοποίησή τους και την κατέστησε για το λόγο αυτό δυνατή. 

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το ζήτηµα της Θεσσαλονίκης και του καθορισµού 
της µελλοντικής της τύχης δεν είχε µόνο πολιτικές διαστάσεις, αλλά και µια ιδιαίτερη 
εµπορική χροιά (λόγω του τρόπου διεξαγωγής του εισαγωγικού εµπορίου)98, 
διευκόλυνε τη συλλογική έκφραση των εισαγωγέων εµπόρων της πόλης καθώς 
διεύρυνε και αναβάθµισε τα περιθώρια της κινητοποίησής τους. Προσδίδοντάς τους 
σηµαντικές δυνατότητες παρέµβασης σε διεθνές επίπεδο, τους ισχυροποίησε. Η 
υπάρχουσα ιστοριογραφία εξαντλείται στην κατάδειξη της έντονης διπλωµατικής 
δραστηριότητας που ανέπτυξε η εβραϊκή κοινότητα της πόλης προκειµένου να 
καταδείξει το σηµαντικό ειδικό βάρος της τελευταίας –σχεδόν ισότιµο µε αυτό ενός 
εθνικού κράτους99. Ωστόσο, αυτή η εβραιοκεντρική οπτική, µε την αναλυτική 

                                                 
96 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 94-100, ιδίως όσον αφορά στους εβραίους εµπόρους. 
97 Και µάλιστα όχι όλων, αλλά των έξι ευρωπαϊκών δυνάµεων που είχαν υπογράψει τη Συνθήκη του 
Βερολίνου. 
98 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (27.12.1912), FO 368/872. 
99 Ρένα Μόλχο, «Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και η ένταξή της στο ελληνικό κράτος 
(1912-1919)», στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη µετά το 1912 (Θεσσαλονίκη, 
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προτεραιότητα που δίνει στην κατηγορία της εθνότητας, παραβλέπει ότι η 
αβεβαιότητα της κυριαρχίας που χαρακτήριζε την περίοδο µετά το τέλος του Πρώτου 
Βαλκανικού Πολέµου και οι πολλαπλές διαστάσεις (πολιτικές αλλά και οικονοµικές) 
που έπαιρνε η επαναχάραξη των συνόρων συνέβαλαν στην ανάδειξη στο διεθνές 
προσκήνιο και µιας άλλης, διαφορετικού τύπου συλλογικότητας, αυτής των 
εισαγωγέων εµπόρων της πόλης100. Οι έµποροι αυτοί δεν ήταν η µόνη κοινωνική 
οµάδα της πόλης που συγκροτήθηκε ως συλλογικό υποκείµενο τη στιγµή που 
αποκτούσε διεθνή ορατότητα. Στην πιο διεθνή στιγµή στην ιστορία της 
Θεσσαλονίκης και άλλες συλλογικότητες γίνονταν αντικείµενο εκτεταµένης διεθνούς 
κινητοποίησης µε κυριότερους τους µουσουλµάνους πρόσφυγες που συνέρρεαν κατά 
δεκάδες χιλιάδες από το εσωτερικό101. Σε αντίθεση όµως µε αυτούς, οι οποίοι καθώς 
αποτελούσαν αντικείµενο πρόνοιας παράγονταν κατά κύριο λόγο στο πεδίο του 
λόγου και συγκροτούνταν εξωτερικά, τη στιγµή που έπεφτε επάνω τους το βλέµµα 
του παρατηρητή-φιλανθρώπου, οι εισαγωγείς έµποροι της Θεσσαλονίκης οργάνωσαν 
τη συλλογικότητά τους µέσα από τη δική τους εµπρόθετη, διεθνή δράση. 

Η διεθνής συγκυρία ισχυροποίησε εποµένως τους εισαγωγείς εµπόρους, καθώς 
τους πρόσφερε τη δυνατότητα να παρέµβουν δηµόσια στο ανώτερο δυνατό επίπεδο 
προκειµένου να υπερασπιστούν τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους. Την ικανότητά τους 
αυτή τη µοιράζονταν µε την εβραϊκή κοινότητα της πόλης, τα συµφέροντα της οποίας 
άλλωστε, όσον αφορά στην οικονοµική λειτουργία της Θεσσαλονίκης, δεν 
διαφοροποιούνταν από τα δικά τους. Ωστόσο, περισσότερο κρίσιµη για τη 
συγκυριακή ενδυνάµωσή τους δεν ήταν τόσο αυτή καθεαυτή η δυνατότητα 
διεθνοποίησης της δράσης τους όσο η εναρµόνιση των πολλαπλών επιπέδων της. Σε 
αντίθεση µε την εβραϊκή κοινότητα (όπου η επιδίωξη της διεθνούς στήριξης γινόταν 
σε βάρος των σχέσεών της µε τις ελληνικές αρχές), στην περίπτωση των εµπόρων 
εισαγωγής το διεθνές δεν αντιπαρατέθηκε στο εθνικό. Αντίθετα, ήταν κυρίως η 
συγκυριακή ταύτιση των επαγγελµατικών, τοπικών, εθνικών και διεθνών 
                                                                                                                                            
1986), σσ. 285-301. Rena Molho, “Thessalonique après 1912. Propagandes étrangères et commumauté 
juive”, στο Yannis Mourelos (επιµ.), La France et la Grèce dans la Grande Guerre (Θεσσαλονίκη, 
1992), σσ. 47-60. Mark Levene, ‘“Ni grec, ni bulgare, ni turk’ –Salonika Jewry and the Balkan Wars, 
1912-1913”, Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 2 (2003), σσ. 65-97. N. M. Gelber, “An Attempt to 
Internationalize Salonika, 1912-1913”, Jewish Social Studies 17/2 (1955), σσ. 105-120. 
100 Είναι χαρακτηριστικό, προκειµένου να διαφανεί το εύρος της επιρροής που οι εισαγωγείς έµποροι 
ασκούσαν, ότι η σχέση µεταξύ των εµπόρων και των προξενικών αρχών των ευρωπαϊκών δυνάµεων 
δεν εξαντλούνταν ούτε στην υποβολή διαβηµάτων ούτε καν στην προώθηση ολοκληρωµένων 
προτάσεων οι οποίες υιοθετούνταν από αυτές. Αντίθετα, εισαγωγείς έµποροι και προξενικές αρχές 
βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία, µε τους ευρωπαίους διπλωµάτες να κοινοποιούν τις προτάσεις τους 
στους εµπόρους και να επιδιώκουν την έγκρισή τους από αυτούς. Για την επιδοκιµασία της γαλλικής 
πρότασης για τη ρύθµιση της δικαιοδοσίας του Εµποροδικείου Θεσσαλονίκης από τους εµπόρους της 
πόλης, βλέπε Υπουργός Εξωτερικών (Παρίσι) προς γάλλο πρέσβη (Αθήνα) (16.09.1913), MAE 
CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
101 Η τύχη των περίπου 300.000 µουσουλµάνων προσφύγων που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη µε 
προορισµό την Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά το διάστηµα 1912-1914 προκάλεσε τη σύσταση µιας 
«∆ιεθνούς Επιτροπής» στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίησε την τοπική µουσουλµανική κοινότητα και 
επιπρόσθετα προσέλκυσε το ενεργό ενδιαφέρον της Βρετανικής Ερυθράς Ηµισελήνου (British Red 
Crescent), του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού και της Οθωµανικής Κυβέρνησης, φτάνοντας να 
απασχολήσει µέχρι και τους ινδούς µουσουλµάνους οι οποίοι και συνέδραµαν το έργο της Βρετανικής 
Ερυθράς Ηµισελήνου µε σηµαντικά χρηµατικά ποσά. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lord Onslow 
(Λονδίνο) (10.03.1913), FO 371/1762. Omer Ali (Λονδίνο) προς Lord Onslow (Λονδίνο) (21.02.1913), 
FO 371/1762. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Principal Secretary of State for Foreign Affairs (Λονδίνο) 
(09.03.1913), FO 371/1762. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Lowther (Κωνσταντινούπολη) (25.05.1913), 
FO 371/1826. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Πρόεδρο της Red Crescent Society (Λονδίνο) (11.12.1912), 
FO 295/23. Morgan (Θεσσαλονίκη) προς Mansion House Relief Fund (Λονδίνο) (26.10.1914), FO 
295/23.  
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συµφερόντων που συνέβαλε στην προσωρινή ενδυνάµωσή τους. Η ταύτιση αυτή ήταν 
κρίσιµη κυρίως για τους εβραίους εµπόρους και φανερώνει την ικανότητά τους να 
συγκροτήσουν το ευρύτερο δυνατό µέτωπο συναινέσεων σε µια περίοδο έντονης 
πόλωσης. Η σύµπλευση ιδιαίτερα των επαγγελµατικών τους συµφερόντων µε αυτά 
του ελληνικού κράτους τους προσέφερε διαπραγµατευτική ισχύ, δηµιούργησε 
διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας µε τις ελληνικές αρχές και συνέβαλε τόσο 
στην αποδοχή των ίδιων από τους εκπροσώπους του ελληνικού εθνικισµού στην πόλη 
όσο και αντίστροφα στην αναγνώριση του ελληνικού κράτους από µια µερίδα της 
εβραϊκής κοινής γνώµης. Τα διαβήµατα των ελληνικών αρχών χαιρετίστηκαν από τον 
εβραϊκό τύπο και οι ενέργειες του Κοφινά συνάντησαν την επιδοκιµασία των 
εµπόρων όλων των εθνοτήτων102. Οι τελευταίοι µάλιστα µακροπρόθεσµα 
αναγνώρισαν ότι οι ελληνικές αρχές επεδείκνυαν µεγαλύτερη κατανόηση των 
εµπορικών τους αναγκών από ότι τα άλλα βαλκανικά κράτη103. Παράλληλα, ο 
ελληνικός τύπος αναφερόταν στους εισαγωγείς µιλώντας για τους «ἐµπόρους µας» 
και τα «συµφέροντα τῆς Θεσσαλονίκης»104. 

Τελικά όµως, οι εισαγωγείς έµποροι της Θεσσαλονίκης δεν πέτυχαν κανέναν 
από τους στόχους τους. Ούτε οι σερβικοί δασµοί καταργήθηκαν, ούτε και η 
διευρυµένη, διακρατική δικαιοδοσία του Εµποροδικείου συµπεριλήφθηκε στις 
διατάξεις της Συνθήκης του Βουκουρεστίου που ρύθµιζε τις νέες πραγµατικότητες 
στη Μακεδονία. Ούτε όµως και οι τελωνειακές ρυθµίσεις των ελληνικών αρχών, 
πολύπλοκες και γραφειοκρατικές καθώς ήταν, διευκόλυναν τελικά τη 
διαµετακόµιση105. Η λογική των εθνών κρατών αποδείχτηκε ισχυρότερη από το 
ελεύθερο εµπόριο106. Την επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου, οι εισαγωγείς 
έµποροι της Θεσσαλονίκης πρωτοστατούντων των Εβραίων, κινητοποιήθηκαν ως 
σώµα, άσκησαν πολιτική και οργανώθηκαν σε συλλογικότητα. Όµως τα αιτήµατα 
που τους ένωναν και οι τρόποι δράσης που τους δοµούσαν ανήκαν πλέον σε έναν 
κόσµο που είχε χαθεί και που δεν µπορούσε πια να αναβιώσει. Τη στιγµή της 
µετάβασης, οι εισαγωγείς έµποροι της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν και υπερασπίστηκαν 
τα συµφέροντά τους στη βάση οθωµανικών παραδοχών. Ωστόσο, ο κόσµος στον 
οποίο καλούνταν πλέον να δράσουν ήταν οριστικά µεταοθωµανικός. 

                                                 
102 El Liberal 03.01.1913, Γραφείο Τύπου Γ∆Μ (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα) 
(22.12.1912), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1912/Α.Α.Κ.-Θ. Νέα Αλήθεια 30.01.1913. 
103 Morgan (Θεσσαλονίκη) προς Βρετανική Πρεσβεία (Κωνσταντινούπολη) (29.11.1913), FO 295/24. 
104 Μακεδονία 03.01.1913. Νέα Αλήθεια 02.02.1913. 
105 Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (19.02.1913), FO 424/242. 
106 Ο άγγλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη σχολίαζε ότι η λύση της επιστροφής από την ελληνική 
κυβέρνηση στους εισαγωγείς εµπόρους του δασµού εισαγωγής 11% για όλα τα προϊόντα που 
προωθούνταν στο εσωτερικό, είτε αυτά είχαν εισαχθεί πριν είτε µετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης, “is perhaps too liberal a measure to expect them to adopt”. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς 
Grey (Λονδίνο) (19.02.1913), FO 424/242. Ανάλογη ήταν και η συνοµιλία του άγγλου πρέσβη στην 
Αθήνα Elliot µε τον Βενιζέλο. Ο Elliot παρατήρησε στο Βενιζέλο ότι η κατάκτηση της οθωµανικής 
Μακεδονίας έδινε µια θαυµάσια ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση να οµογενοποιήσει τους 
εισαγωγικούς δασµούς στο σύνολο της επικράτειας µειώνοντάς τους στα οθωµανικά επίπεδα του 11%. 
Αλλά πρόσθεσε µελαγχολικά, “I was, however, a free trader, and perhaps he would not agree with me”. 
Elliot (Αθήνα) προς Grey (Λονδίνο) (14.02.1913), FO 424/242. 
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Κεφάλαιο Πέµπτο 
Ο καπιταλισµός των «άλλων»; 

Η αντιπαράθεση για το εµπορικό µέλλον της Θεσσαλονίκης 
 
 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η µεταβολή της κυριαρχίας και η 
ελληνική κατοχή της Θεσσαλονίκης κλόνισαν σε πολλαπλά επίπεδα την ηγεµονία 
των εβραίων µεγαλεµπόρων. Ταυτόχρονα όµως, επιβεβαίωσαν τη δυνατότητά τους να 
συγκροτούν ευρύτερες συµµαχίες προκειµένου να προασπίσουν τα συµφέροντά τους. 
Φαινοµενικά αντιφατικές, οι δύο αυτές εξελίξεις εδράζονταν εντέλει σε µια 
συγκεκριµένη αντίληψη για το εµπορικό µέλλον της πόλης. Το ζήτηµα αυτό δεν ήταν 
όµως στενά εβραϊκό. Από τα τέλη του 1912 και µέχρι τις αρχές του 1914, οι τύχες του 
εµπορίου της Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν το κεντρικό θέµα µιας συζήτησης που 
διαµείφθηκε σε πολλά επίπεδα, ενέπλεξε µια πλειάδα συνοµιλητών και συνδέθηκε µε 
διαφορετικά διακυβεύµατα. Σε αυτήν τη συζήτηση οι έµποροι της Θεσσαλονίκης –
Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλµάνοι και Ντονµέ– ήταν πολλαπλά παρόντες. 
∆ιασταυρούµενοι λόγοι τους διεκδίκησαν, αλλά και τους αµφισβήτησαν. 
Ταυτόχρονα, η δική τους ενεργή συµµετοχή επηρέασε τόσο τις εθνοτικές όσο και τις 
επαγγελµατικές ορίζουσες της ταυτότητάς τους. Παρά τον τεχνικό, «επιστηµονικό» 
της χαρακτήρα, η τροπή που πήρε η συζήτηση καθορίστηκε τελικά από ευρύτερα 
αιτούµενα. Και συνέβαλε µε τη σειρά της στην ανασηµασιοδότηση των εννοιών της 
ελληνικότητας και της εβραϊκότητας, του εµπόρου και του βιοµήχανου, παράγοντας 
όχι πλέον συναινέσεις, αλλά πολλαπλές τοµές και ρήξεις. 

 
Ο µαρασµός του εµπορίου και τα σχέδια διεθνοποίησης της πόλης 
Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό και η διαφαινόµενη 
προοπτική της ένταξής της στο ελληνικό κράτος προκάλεσαν ευρύτατη ανησυχία σε 
µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού της πόλης. Η ανησυχία αυτή είχε τόσο εθνοτικές 
όσο όµως και επαγγελµατικές αναφορές. Αντανακλούσε τους φόβους των 
Μουσουλµάνων, των Ντονµέ και, κυρίως, των Εβραίων της πόλης, όπως και όλων 
των εµπόρων ανεξαρτήτως εθνότητας. Στους εµπορικούς κύκλους, η διαφαινόµενη 
απώλεια της ενδοχώρας συνδεόταν µε την οριστική και αµετάκλητη παρακµή της 
Θεσσαλονίκης και τη δική τους οικονοµική καταστροφή1. Η άποψη αυτή ήταν τόσο 
διαδεδοµένη, ώστε ακόµη και έλληνες έµποροι εκτιµούσαν ότι η µετανάστευση σε 
άλλα µεγάλα οθωµανικά εµπορικά κέντρα, όπως η Βηρυτός ή η Σµύρνη, ήταν η µόνη 
λύση για την επαγγελµατική τους επιβίωση2. 
                                                 
1 Kehl (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Εξωτερικών (Ουάσιγκτον) (30.12.1912), MMA4/b/27. Misrachi 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (03.01.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι C 50. 
2 Η αφήγηση του Νεχαµά είναι και στην περίπτωση αυτή εξαιρετικά παραστατική. “Néanmoins, le bon 
sens ne perd pas se droits. J’ai vu un amis grec qui sortait d’un discours et courait à une harangue. Je 
l’ai happé au passage. Que pensait-il si toutefois il avait le loisir de penser. Oui, il avait pensé. Mais, il 
se défiait de me communiquer en plein vent ses réflexions. Il m’entraîna au fond d’une librairie. ‘Mon 
cœur de grec est plein de joie, me dit-il. C’est l’heure de l’elefteria, de la liberté que a sonné. Mais, une 
chose m’inquiète: Je vends des machines à coudre. 150 environ par semaine. J’ai fait mes comptes. 125 
vont en Vieille-Serbie, en Albanie, en Epire, en Thrace, à l’intérieur de la Macédoine. 25 seulement 
sont vendues en ville. Salonique grecque perd tout son marché, toute sa cliente. Je ne suis même pas 
sûr de pouvoir vendre mes pauvres 25 machines en ville, car, mes clients ordinaires travaillent pour le 
paysan de l’intérieur et ces diables de Serbes, de Bulgares et d’Albanais vont nous enlever tout 
l’intérieur. Il saisit le bouton de mon paletot et continue: ‘Ce n’est pas ma seule angoisse; j’ai une 
gentille maison nette bien loin du centre la ville et, à trois kilomètres de là, je possède trois hectares de 
terrain que j’espérais vendre un jour pour une fortune. Mes espoirs s’envolent. Avec les grecs ici, la 
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Στους εβραϊκούς κύκλους πάλι, εθνοτική και οικονοµική επιβίωση ταυτίστηκαν. 
Στις θεωρήσεις των νέων συνθηκών η τύχη των εβραίων εµπόρων αναδείχθηκε σε 
καίριο ζήτηµα µε πολλαπλές και κρίσιµες προεκτάσεις. Συνδέθηκε άµεσα µε τις 
οικονοµικές προοπτικές της Θεσσαλονίκης και θεωρήθηκε ότι προοικονοµεί το 
µέλλον ολόκληρης της κοινότητας. Οι εβραίοι έµποροι θα υφίσταντο τις διπλές 
συνέπειες του γενικότερου περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και 
του έντονου ανταγωνισµού των ελλήνων συναδέλφων τους, τους οποίους θα στήριζε 
πλέον ένα εθνικό κράτος αποφασισµένο να προωθήσει µε κάθε τρόπο τον 
εξελληνισµό της πόλης3. Ο διαφαινόµενος υποβιβασµός της Θεσσαλονίκης στα 
επίπεδα του Βόλου ή της Χαλκίδας θα συντελούσε στην απώλεια της οικονοµικής 
τους ηγεµονίας, θα συνδυαζόταν µε την όξυνση των διεθνοτικών σχέσεων µεταξύ 
των εµπόρων της πόλης και θα απέληγε τελικά στην πλήρη παρακµή της κοινότητας. 
“Après avoir été la reine de la judaïté d’Orient pendant quatre siècles, la communauté 
salonicienne, déclinée et décimée, s’acheminerait[?] tristement vers sa disparition. … 
Voilà la crainte, voilà le cauchemar qui hante ici les esprits”, προέβλεπε ο Νεχαµά4. 

Τελικά, στον λόγο που διακινείτο µεταξύ των Εβραίων, τα εµπορικά, τα τοπικά 
και τα εθνοτικά συµφέροντα συνέπεσαν σε τέτοιο βαθµό ώστε οι έννοιες του 
Eβραίου, του Θεσσαλονικέα και του εµπόρου να καταλήξουν ταυτόσηµες. Η τριπλή 
αυτή σύµπτωση ήταν καθοριστική και δεν εξαντλείται µόνο στο στενό πεδίο του 
λόγου. Αντίθετα, διαµόρφωσε τους όρους και καθόρισε τους φορείς της παρέµβασης 
των Eβραίων καθώς αποτυπώθηκε τόσο στη συλλογιστική των διαφόρων σχεδίων 
διεθνοποίησης της πόλης όσο όµως και στην ιδιότητα εκείνων που τα προώθησαν. 

Η διασφάλιση της συνέχειας της εβραϊκής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη δεν 
επιδιώχθηκε µόνο µέσα από µια πολιτική διατήρησης των κοινοτικών προνοµίων. Αν 
και η κρισιµότητα του ζητήµατος αυτού αναγνωρίστηκε και υπήρξαν όντως 
αποτελεσµατικές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή5, τους πρώτους µήνες της 
ελληνικής κατοχής πολυάριθµοι εβραϊκοί φορείς εστίασαν τη δράση τους σχεδόν 
αποκλειστικά στην προώθηση του σχεδίου διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, η επιβίωση της κοινότητας θα στηριζόταν στη 
µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι υπό την προστασία των 
ευρωπαϊκών δυνάµεων και στην απονοµή εµπορικών προνοµίων σε όλα τα όµορα 
βαλκανικά κράτη. Εποµένως, το σχέδιο αποσκοπούσε κυρίως στην εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των εβραίων εµπόρων και επιδίωκε να διασφαλίσει το εµπορικό 
µέλλον της Θεσσαλονίκης αναπαράγοντας τις οθωµανικές οικονοµικές λειτουργίες 
της· και µαζί, τις εθνοτικές αλλά και τις ταξικές σχέσεις που αυτές δοµούσαν. 

Το σχέδιο αυτό προκάλεσε ένα σχεδόν µεσσιανικό κύµα ελπίδων στον εβραϊκό 
πληθυσµό της πόλης, παροξυσµικές “épidémies des folies mystiques”, τις οποίες 
υπέθαλψαν και οικειοποιήθηκαν κυρίως οι ντόπιοι σιωνιστές6. Ταυτόχρονα όµως, η 
προώθησή του στις κυριότερες εβραϊκές οργανώσεις του εξωτερικού7 και η πίστη ότι 

                                                                                                                                            
ville perdant son commerce, perd aussi sa population. L’habitant va se replier sur les quartiers du 
centre, les maisons de la périphérie seront abandonnées, les terrains tomberont a zéros. C’est pour moi 
la ruine. Il faut que je pense a émigrer, connaissez-vous Beyrouth ? Qu’est-ce qui vaut mieux de 
Smyrne et de Beyrouth?” Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU 
Grèce Ι C 51. 
3 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.12.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
4 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.12.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
5 ∆ήλωση Βενιζέλου στο Jewish Chronicle. “Jews in the Balkans”, Jewish Chronicle (24.01.1913), σσ. 
20-22. Επίσης, Misrachi (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (09.06.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι C 
51. 
6 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
7 Πρώτες µεταξύ αυτών τις σιωνιστικές. Gelber, “An Attempt to Internationalize Salonika”. 

 218



θα τύχει υποστήριξης από τις ευρωπαϊκές δυνάµεις ενεργοποίησαν εξ αντανακλάσεως 
στον ελληνικό τύπο τον εξίσου δυνατό φόβο της εβραϊκής παντοδυναµίας8. Η 
µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι προσέδωσε εποµένως ένα διττό 
νόηµα στη θεσσαλονικιώτικη εβραϊκότητα. Εντός και εκτός της κοινότητας τη 
συνέδεσε µε το σιωνισµό, ενώ επιπρόσθετα, για τους εξωτερικούς παρατηρητές, την 
ταύτισε µε τον θεωρούµενο και ως πολιτικό υποστηρικτή του σιωνισµού, την 
Αυστρία9. Με δεδοµένη δε τη διάχυτη αντίληψη περί καθόδου της Αυστρίας στα 
Βαλκάνια µέσω της κατοχής της Θεσσαλονίκης, οι Eβραίοι θεωρήθηκαν διπλά 
επικίνδυνοι για τα ελληνικά συµφέροντα, ως ανθέλληνες αλλά και ως όργανα µιας 
ξένης µεγάλης δύναµης. 

Ουσιαστικά, στο ρευστό διπλωµατικό πεδίο που χαρακτήριζε την περίοδο 
µεταξύ των δύο βαλκανικών πολέµων, η µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο 
λιµάνι αποτέλεσε βασική παράµετρο σχεδόν κάθε σχεδίου αποτροπής της κυριαρχίας 
των βαλκανικών κρατών πάνω σε αυτήν. Καθώς θεσσαλονικείς Eβραίοι και 
Μουσουλµάνοι, µέλη ή συνεργάτες της νεοτουρκικής Επιτροπής «Ένωσις και 
Πρόοδος», προωθούσαν από την Κωνσταντινούπολη τη µετατροπή της πόλης σε 
ελεύθερο λιµάνι10 και η Μουσουλµανική-Εβραϊκή-Βλάχικη Επιτροπή (Comité de 
défense des intérêts des populations Musulmanes, Israélites et Koutzo-Valaque) 
πρότεινε το ίδιο στα πλαίσια µιας αυτόνοµης «Μακεδονίας των Μακεδόνων» (La 
Macédoine aux Macédoniens), το σχέδιο του ελεύθερου λιµανιού εµφανιζόταν 
διαρκώς στη διπλωµατική συζήτηση ως παρακολούθηµα της απόπειρας προώθησης 
εβραϊκών επιδιώξεων στο πλαίσιο ετερόκλητων πολιτικών σχεδίων11. Με τον τρόπο 

                                                 
8 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
9 Όπως για το γάλλο πρέσβη στο Λονδίνο. Γάλλος πρέσβης (Λονδίνο) προς Υπουργό Εξωτερικών 
(Παρίσι) (03.04.1913), MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
10 Γάλλος Πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Παρίσι) (17.03.1913), MAE 
CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. Νέα Αλήθεια (15.03.1913). 
11 Ελάχιστα πράγµατα είναι γνωστά για την ιδιότυπη αυτή Επιτροπή της οποίας πρόεδρος ήταν ο Fazli 
Nedjib και γραµµατέας της ο Nizameddin Hassib. Με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η Επιτροπή 
ανέπτυξε δράση για µια αυτόνοµη Μακεδονία µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και υπό τον έλεγχο 
των Μεγάλων ∆υνάµεων, “où les éléments Musulman, Koutzo-Valaque et Israélite puissent occuper la 
place qui leur revient en vertu de leur individualité ethnique et de leur importance numérique”. Η 
Επιτροπή είχε την υποστήριξη των ανώτερων εβραϊκών κύκλων της Κωνσταντινούπολης (µεταξύ των 
οποίων και του αρχιραββίνου Henri Nahum), οι οποίοι διέβλεπαν στην αυτονόµηση της Μακεδονίας 
«την πρώτη εκδήλωση µιας σταδιακής λύσης του εβραϊκού ζητήµατος στην Ανατολή» (la première 
manifestation d’une solution partielle de la question juive en Orient). Το Φεβρουάριου του 1913 η 
Επιτροπή υπέβαλε υπόµνηµα προς τους πρέσβεις των Μεγάλων ∆υνάµεων στην Κωνσταντινούπολη, 
ενώ στις 5 Μαρτίου αποφάσισε να αποστείλει αντιπροσωπεία στην Ευρώπη για να προωθήσει το 
αίτηµά της στις αρµόδιες κυβερνήσεις και στη ∆ιάσκεψη του Λονδίνου. Την αντιπροσωπεία 
αποτελούσαν οι Halil Sami (πρόεδρος), Nissim Rousso και Nehmed Galib. Ο Halil Sami Bey, 
γερουσιαστής, ήταν πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης. Ο Εβραίος Nissim Rousso, µε καταγωγή από τη 
Θεσσαλονίκη, ήταν αυτοκρατορικός επίτροπος στη Régie du Tabac, πρώην πρόεδρος του Consistoire 
Central des Israélites de Turquie και µέλος της Στοάς Μπενέ Μπερίτ της Κωνσταντινούπολης. Ο δε 
Galib Bey ήταν προύχοντας της Θεσσαλονίκης µετεγκατεστηµένος στην Κωνσταντινούπολη. Σε 
συνεννόηση µε βρετανούς συµπαθούντες (µε κυριóτερο τον αρχιραβίνο των Σεφαραδιτών της 
Βρετανίας Moses Gaster), η αντιπροσωπεία κατόρθωσε να συστήσει µια «Μακεδονική Επιτροπή» στο 
Λονδίνο (Macedonian Committee of London), η οποία και προέβη στην εκτύπωση ανάλογου 
ενηµερωτικού υλικού. Η δράση της επιτροπής δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ελληνικό τύπο της 
Θεσσαλονίκης. Επιστολή της Comité de défense des intérêts des populations Musulmanes, Israélites et 
Koutzo-Valaque (Κωνσταντινούπολη) προς τον άγγλο πρέσβη (Κωνσταντινούπολη) (16.02.1913), 
Gaster Papers, Albanian Committee, File 3. “Memoire de la Comité de défense des intérêts des 
populations Musulmanes, Israélites et Koutzo-Valaque” (χ.χ.), Gaster Papers, Albanian Committee, 
File 3. “Procuration”, Gaster Papers, Albanian Committee, File 4. Grande Loge de District XI 
International Order of B’nei B’rit (Κωνσταντινούπολη) προς Dr. Gaster (Λονδίνο) (10.03.1913), 
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όµως αυτό, οι εβραίοι έµποροι της Θεσσαλονίκης και οι επιδιώξεις τους συνδέθηκαν 
συνεκδοχικά µε µια πληθώρα αντίπαλων εθνικισµών. 

Επιπρόσθετα, η σύνδεση της ιδιότητας του Εβραίου και του εµπόρου και οι 
πολλαπλές «αντεθνικές» αναπλαισιώσεις της γίνονταν περισσότερο ορατές και επειδή 
το αίτηµα για τη Θεσσαλονίκη-ελεύθερο λιµάνι διακινούνταν όχι µόνο από 
εκφραστές πολιτικών προγραµµάτων, αλλά και από φορείς επαγγελµατικών 
συµφερόντων. Εξέχοντες έµποροι της πόλης υπήρξαν µια από τις κύριες οµάδες που 
το προώθησαν, συντάσσοντας πανοµοιότυπο υπόµνηµα για το µέλλον της µε αυτό 
των εβραϊκών οργανώσεων και διοχετεύοντάς το προς πολλαπλές κατευθύνσεις –
προς τις προξενικές αρχές, τις εβραϊκές οργανώσεις και τα εµπορικά επιµελητήρια 
του εξωτερικού12. Στο λόγο των πηγών η εθνοτική σύνθεση της οµάδας των εµπόρων 
δεν τεκµηριώνεται. Μπορεί ωστόσο να υποτεθεί µε σχετική ακρίβεια. Αν η 
βαρύνουσα συµµετοχή Εβραίων, Μουσουλµάνων και Ντονµέ συνάγεται από 
ανάλογες συνεργασίες σε άλλα πλαίσια, η συµµετοχή των Ελλήνων δεν φαίνεται να 
υπονοείται από καµία πηγή. Ακόµη όµως και αν υπήρξε, δύσκολα θα ανέτρεπε την 
κεντρική ταύτιση των εµπορικών µε τα εβραϊκά και κατ’επέκταση µε τα µη ελληνικά 
συµφέροντα. 

Στους εβραϊκούς κύκλους εποµένως, το οικονοµικό µέλλον της Θεσσαλονίκης 
και ο ρόλος των εµπόρων της σε αυτό γίνονταν αντιληπτά µέσα από µια προοπτική 
που ήταν ταυτόχρονα υστεροθωµανική και κοινοτιστική. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ελληνική κυριαρχία σταθµιζόταν αρνητικά, οι ελληνοεβραϊκές σχέσεις θεωρούνταν 
ανταγωνιστικές και η επιβίωση του εβραίου εµπόρου και της παραδοσιακής του 
λειτουργίας αναγορευόταν σε προϋπόθεση της εθνοτικής επιβίωσης των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης µέσω της µετατροπής της πόλης σε ελεύθερο λιµάνι. Αν την επαύριο 
του Πρώτου Βαλκανικού Πολέµου ο «εβραίος έµπορος» µετατρεπόταν στο 
εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας σε αντικείµενο αµφισβήτησης και αναγορευόταν 
στο κύριο αίτιο µιας εβραϊκής κακοδαιµονίας (όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο), στο λόγο που φορείς της άρθρωναν προς τα έξω αποτελούσε αντίθετα 
θεµέλιο της παρούσας και µελλοντικής ευδαιµονίας της. Ως αποτέλεσµα, η 
«εύπλαστη» ταυτότητα του εβραίου εµπόρου πολιτικοποιήθηκε εκ νέου, αυτή τη 
φορά σε ένα υπερ-κοινοτικό πλαίσιο. Τη στιγµή που ο ίδιος αναγορευόταν σε 
κεντρικό σύµβολο της εθνοτικής επιβίωσης, µετατρεπόταν αναπόφευκτα και σε 
σύµβολο µιας αντεθνικής στάσης. 

 
Έµποροι και εµπόριο στον επίσηµο ελληνικό λόγο για το οικονοµικό µέλλον της 
Θεσσαλονίκης 
Στον αντίποδα του λόγου που άρθρωναν οι εβραϊκοί κύκλοι βρισκόταν εκείνος που 
εξέφραζαν µέλη και πολιτικοί συνοδοιπόροι της ελληνικής κυβέρνησης. Οι έλληνες 
ιθύνοντες επιχείρησαν να κρατήσουν µια εφεκτική στάση απέναντι στην εβραϊκή 
κοινότητα. Αντιλαµβάνονταν πόσο εύθραυστη ήταν η ελληνική κατοχή της 
Θεσσαλονίκης, γνώριζαν ότι κινούνταν σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον 
και για το λόγο αυτό επιδίωκαν να εξασφαλίσουν τις ευρύτερες δυνατές διεθνείς 
συµµαχίες13. Στο ευαίσθητο πλαίσιο που όριζαν οι συνθήκες αυτές, ο λόγος τους 

                                                                                                                                            
Gaster Papers, Albanian Committee, Files 3. “The London Macedonian Committee” (06.05.1913), 
Gaster Papers, Albanian Committee, File 5. Νέα Αλήθεια 15.03.1913. 
12 Υπουργός Εξωτερικών (Παρίσι) προς γάλλο πρέσβη (Αθήνα) (07.06.1913), MAE CADN, 
Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(30.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. Lamb (Θεσσαλονίκη) προς Grey (Λονδίνο) (30.05.1913), FO 
368/872. 
13 Molho, “Thessalonique après 1912”, σς. 50-51. Levene, “Port Jewry of Salonika”, σ. 148. 
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συγκροτούσε µια διαφορετική αντίληψη για το οικονοµικό µέλλον της 
Θεσσαλονίκης, για τη θέση των εβραίων εµπόρων σε αυτή και τις σχέσεις τους µε 
τους Έλληνες και µε το ελληνικό κράτος. 

Σύµφωνα µε τον κατεξοχήν εκφραστή των κυρίαρχων ελληνικών απόψεων, τον 
Γεώργιο Κοφινά14, την απώλεια της ενδοχώρας θα αντιστάθµιζε η αλλαγή του 
χαρακτήρα του εµπορίου της Θεσσαλονίκης, η βιοµηχανική πρόοδος της πόλης και 
της ευρύτερης περιφέρειάς της και τέλος η γεωργική ανάπτυξη της Μακεδονίας. Σε 
αντίθεση µε το σχέδιο διεθνοποίησης, η πρότασή του ουσιαστικά προέβλεπε µια 
διπλή αλλαγή στην οικονοµική λειτουργία της Θεσσαλονίκης. Η σύσταση ελεύθερης 
ζώνης θα µετέβαλλε το εµπόριό της από εισαγωγικό σε διαµετακοµιστικό, ενώ η 
θέσπιση προστατευτικών µέτρων θα έδινε ώθηση στη βιοµηχανία15. Η Θεσσαλονίκη 
δεν θα ήταν πλέον µόνο πόλη του εµπορίου, αλλά και σηµαντικό βιοµηχανικό 
κέντρο16. 

Στο πλαίσιο του λόγου αυτού, ιδιαίτερη έµφαση δινόταν επίσης στις ευοίωνες 
προοπτικές που ανοίγονταν γενικότερα για τους Θεσσαλονικείς και ειδικότερα για 
τους εβραίους εµπόρους17. Οι δύο αυτές κατηγορίες σπάνια διαφοροποιούνταν –
ενδεικτικό της ευρύτερης, πέραν της κοινότητας, αποδοχής που είχε η ταύτιση των 
εβραίων εµπόρων µε το σύνολο του εµπορικού κόσµου της πόλης και τελικά και µε 
την ίδια την πόλη. Όπως ανέφερε επιδοκιµαστικά ο Κοφινάς, η Θεσσαλονίκη 
αποτελούσε ένα “vaste champ d’action…admirablement cultivé déjà par des 
travailleurs acharnés, dignes de respect et d’admiration: j’ai nommé les négociants de 
cette ville”18. Ταυτόχρονα όµως, οι εβραίοι έµποροι διακρίνονταν µε τρόπο θετικό και 
εντάσσονταν οργανικά στο σχέδιο ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 
Αναγορεύονταν σε σηµαντικό επιχειρηµατικό παράγοντα και πιστώνονταν µε 
ιδιαίτερες εµπορικές αρετές19. Συνακόλουθα, καλούνταν να επιτελέσουν έναν 
κοµβικό ρόλο. ∆ίπλα στην ελληνική ναυτιλία και τη χρηστή διοίκηση, ο Κοφινάς 
απαριθµούσε τους «ικανούς εβραίους εµπόρους», “car dans cette ville l’Israélite est 
un grand commerçant et un grand industriel”20. Αντίστοιχα, ο Λέων Μακκάς 
υπολόγιζε στη σηµαντική εισροή εβραϊκών κεφαλαίων που θεωρούσε ότι θα 
προέκυπτε ως φυσιολογική απόρροια της λειτουργίας µιας φιλελεύθερης ελληνικής 
διοίκησης21. 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, ανάλογα θετική ήταν και η θεώρηση του 
διαφαινόµενου ανταγωνισµού µεταξύ ελλήνων και εβραίων εµπόρων. O 
ανταγωνισµός ανασηµασιοδοτήθηκε όχι ως «ζυλοτυπία», αλλά ως «άµιλλα»22. 
                                                 
14 Τµηµατάρχης τότε του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Γεώργιος Κοφινάς τοποθετήθηκε επικεφαλής 
των οικονοµικών υπηρεσιών της νεοσύστατης Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας το ∆εκέµβριο του 1912 
και παρέµεινε στη θέση αυτή µέχρι το Σεπτέµβριο του 1913. Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Κοφινάς προς 
∆ιοµήδη. ∆οκίµια και τεκµήρια για την οικονοµική ιστορία της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 1989), σσ. 
13-14. 
15 G.N. Cofinas, La question de Salonique. Pourquoi Salonique prétend demeurer grecque (extrait du 
journal “Le Progrès”) (Αθήνα, 1913), σ. 12. G.N. Cofinas, Salonique, son avenir (Αθήνα, 1913), σσ. 
6-7. Μακεδονία 13.09.1913. Βλέπε και τις δηλώσεις Βενιζέλου στη Μακεδονία 29.04.1914. 
16 Βλέπε τη συνέντευξη του Κοφινά µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ἡ Θεσσαλονίκη ὡς πόλις 
βιοµηχανική καί ὡς λιµήν διαµετακοµίσεως», Μακεδονία 13.09.1913. 
17 Cofinas, Salonique, son avenir, σσ. 11-12. Cofinas, La question de Salonique, σ. 15. 
18 Cofinas, Salonique, son avenir, σσ. 11-12. 
19 Cofinas, La question de Salonique, σ. 15. Cofinas, Salonique, son avenir, σ. 19. 
20 Στο ίδιο, σ. 20. Ανάλογες ήταν και οι εκτιµήσεις του Ρέπουλη όπως αποτυπώνονται σε συνέντευξή 
του στην Indépendant. Αναδηµοσιεύεται στην Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/7-8 (09-10.1913), σ. 139. 
21 Άρθρο στην Ακρόπολη. Αναδηµοσιεύεται στην Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/6 (08.1913), σσ. 104-105. 
22 Σύµφωνα µε τον αθηναίο βουλευτή και ειδικό στα οικονοµικά θέµατα Αλέξανδρο ∆εµερτζή. 
Μακεδονία 03.05.1913. 
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Εξατοµικεύτηκε δηλαδή και έλαβε το περιεχόµενο µιας κεντρικής, φιλελεύθερης, 
αστικής αξίας23. Στη βάση του ισχυρισµού περί απουσίας αντισηµιτισµού στην 
Ελλάδα (σε αντίθεση µε άλλες χώρες), ο ανταγωνισµός θεωρήθηκε «νόµιµον 
ὅπλον»24, κίνητρο για την προαγωγή της προόδου και των δύο εθνοτήτων και κατά 
συνέπεια και του γενικού καλού ολόκληρης της Θεσσαλονίκης25. 

Τέλος, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, το ίδιο το εµπόριο και οι αξίες του 
αναγορεύτηκαν σε βάση της αρµονικής ελληνοεβραϊκής συνύπαρξης. Στο επίπεδο 
των διαπροσωπικών σχέσεων, η «ἐµπορική σύνεσις» των Ελλήνων θεωρήθηκε ότι 
υπαγόρευε την καλή συµπεριφορά προς τους εβραίους συµπολίτες τους26. Ανάλογα, 
στο επίπεδο της σχέσης µε το κράτος, η αυτοθεώρηση των Ελλήνων ως λαού 
εµπορικού προβλήθηκε ως κλειδί για την κατανόηση των εβραϊκών ανησυχιών και τη 
διαµόρφωση µιας στέρεης αντίληψης για τις ανάγκες των Εβραίων και της 
Θεσσαλονίκης27. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο µιας διαδεδοµένης θεώρησης που συνέδεε 
την ενασχόληση µε το εµπόριο µε ένα ανώτερο πολιτισµικό επίπεδο, η εµπορική 
µέριµνα της ελληνικής διοίκησης αναδείχτηκε σε δείκτη του εκπολιτιστικού 
χαρακτήρα της αποστολής της, της «πατρικής» της φροντίδας28, και σε επιχείρηµα 
νοµιµοποίησής της έναντι τόσο του προηγούµενου οθωµανικού καθεστώτος όσο και 
των βουλγαρικών αξιώσεων πάνω στην πόλη. 

Ωστόσο, αυτές οι θετικές θεωρήσεις των εβραίων εµπόρων και οι εγγυήσεις για 
τη διασφάλιση των συµφερόντων τους δεν αντανακλώνταν τελικά στις πρόνοιες των 
κυβερνητικών σχεδιασµών για το οικονοµικό µέλλον της Θεσσαλονίκης. Τόσο ο 
τοπικός τύπος όσο και οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι πρόβαλλαν συστηµατικά την 
επικείµενη σύσταση της ελεύθερης ζώνης ως δείγµα της προσοχής που έδινε η 
ελληνική κυβέρνηση στην οικονοµική επιβίωση της πόλης και ως απόδειξη των 
θετικών της προθέσεων προς τους εµπόρους της, συµπεριλαµβανοµένων και των 
Εβραίων. Ανάλογης δηµοσιότητας τύγχανε άλλωστε και η εφαρµογή του προσωρινού 
µέτρου των ιδιωτικών αποθηκών αποταµίευσης, όπως και του περιορισµού στο 1% 
(και στη συνέχεια της κατάργησης) του δασµού εισαγωγής για τα εµπορεύµατα 
διαµετακόµισης29. Στην πραγµατικότητα όµως, οι ίδιοι οι έµποροι της πόλης δεν 
θεωρούσαν τα µέτρα αυτά (όπως και την εφαρµογή της ελεύθερης ζώνης) επαρκή για 
την αναστροφή της τάσης υποβάθµισης της Θεσσαλονίκης –όσο και αν αναγνώριζαν 
ότι κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αποτροπή της υποβάθµισης, 
υποστήριζαν οι ίδιοι, θα επιτυγχανόταν µόνο µε τη µετατροπή της πόλης σε ελεύθερο 
λιµάνι30. Αδυνατώντας να ικανοποιήσει πλήρως τα επαγγελµατικά τους συµφέροντα, 
ο κυβερνητικός σχεδιασµός τους έπληττε εποµένως συνολικά, αλλά υπονόµευε 
ειδικότερα την εβραϊκή εµπορική ηγεµονία. 

Ταυτόχρονα, η έµφαση των ελληνικών κυβερνητικών προτάσεων στη 
βιοµηχανική ανάπτυξη αντανακλούσε µεν διαδεδοµένες αντιλήψεις για τη βάση της 
οικονοµικής ισχύος µιας χώρας, υπαγορευόταν όµως εξίσου και από την ανάγκη 

                                                 
23 Για τη σηµασία της «άµιλλας» στη συγκρότηση της αστικής ταυτότητας, βλέπε Harrison, The 
bourgeois citizen in nineteenth-century France, Εισαγωγή. 
24 Και πάλι από τον ∆εµερτζή. Μακεδονία 03.05.1913. 
25 Cofinas, Salonique, son avenir, σ. 22. 
26 Μακεδονία 16.05.1913. 
27 Μακεδονία 16.04.1913. 
28 Νέα Αλήθεια 02.02.1913. 
29 Μακεδονία 27.02.1913 και 01.05.1913. 
30 Morgan (Θεσσαλονίκη) προς Mallet (Κωνσταντινούπολη) (21.03.1914), FO 286/580. Morgan 
(Θεσσαλονίκη) προς Mallet (Κωνσταντινούπολη) (11.05.1914), FO 286/580. 

 222



στήριξης των βιοµηχανιών της κεντρικής Μακεδονίας –όλες ιδιοκτησίας Ελλήνων31. 
Αυτές οι µεταποιητικές µονάδες όφειλαν να επεκταθούν και στη Θεσσαλονίκη 
προκειµένου να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους και να αποτελέσουν τόσο 
τη βάση για τη δηµιουργία µιας οµάδας κεφαλαιούχων εθνικής και όχι πλέον τοπικής 
εµβέλειας όσο και παράγοντα εξελληνισµού της µακεδονικής οικονοµίας. Έως τότε, 
και στα πλαίσια των εθνοτικών συσχετισµών που είχε επιβάλει η οθωµανική πολιτική 
τάξη, η εβραϊκή ηγεµονία στην πόλη είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά προς την 
επέκταση αυτή32. Ωστόσο, η στήριξη στη βιοµηχανία που θα πρόσφερε πλέον το 
ελληνικό κράτος µπορούσε να συµβάλει καθοριστικά και να αλλάξει µαζί µε το 
χαρακτήρα της οικονοµίας της πόλης και τις εθνοτικές της ιεραρχίες33. 

 
«Ἐλεύθερος λιµήν» ή «ἀφοµοίωσις»; Η παραγωγή της εθνοτικής διαφοράς 
Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν εποµένως το βασικό σηµείο αναφοράς δύο 
αντιστικτικών θεωρήσεων για το οικονοµικό µέλλον της πόλης. Στο πλαίσιο των 
θεωρήσεων αυτών η έννοια του εµπόρου, οι εθνοτικές της παράµετροι και η 
αλληλόδρασή της µε τις διεθνοτικές σχέσεις σηµασιοδοτήθηκαν µε ριζικά 
διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, η διαπραγµάτευση του ζητήµατος του οικονοµικού 
µέλλοντος της πόλης δεν κινήθηκε µόνο στη σφαίρα της υψηλής πολιτικής και των 
στρατηγικών σχεδιασµών· και για το λόγο αυτό δεν παρήγαγε µόνο µια σειρά 
στατικών αναπαραστάσεων των εµπόρων και του εµπορίου της Θεσσαλονίκης. 
Αντίθετα, συνδέθηκε µε τη δράση των ίδιων των υποκειµένων καθώς αποτέλεσε 
επίσης το αντικείµενο µιας ευρύτατης δηµόσιας συζήτησης µεταξύ των εµπόρων 
στην ίδια την πόλη. 

Στην πορεία της συζήτησης αυτής αποκρυσταλλώθηκαν και αντιπαρατέθηκαν 
δύο διαφορετικές προτάσεις για το µέλλον της Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις αυτές 
αρθρώθηκαν σε µια συγκεκριµένη συγκυρία, καταγράφηκαν ποικιλοτρόπως από τον 
τοπικό και τον αθηναϊκό ελληνόφωνο τύπο και συνδέθηκαν µε διαφορετικά 
διακυβεύµατα. Η πληθώρα των νοηµάτων που διακινήθηκε συνέβαλε εντέλει στη 
συγκρότηση διακριτών εικόνων του εαυτού και του άλλου, οργάνωσε τη δράση των 
εµπόρων και κατέληξε τελικά να προκαλέσει µια διπλή ρήξη στο εσωτερικό τους, 
εθνοτική, αλλά, λογοθετικά, και οριακά επαγγελµατική. 

Η συζήτηση ξεκίνησε ως καθαρά τεχνική. Στις 10 Αυγούστου 1913 το 
Εµπορικό Επιµελητήριο όρισε (όπως συστηµατικά έκανε και για πλήθος άλλα 
θέµατα) µια διεθνοτική επιτροπή «ἐκ µεγαλεµπόρων τῆς πόλης», αντικείµενο της 
οποίας θα ήταν η µελέτη του οικονοµικού συστήµατος που θα άρµοζε καλύτερα στο 
λιµάνι της Θεσσαλονίκης34. Εισηγητής ορίστηκε ένα από τα κορυφαία µέλη του και 
σηµαντικός παράγοντας της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, ο Μάριο Μοδιάνο, ο 
                                                 
31 Βλέπε δηλώσεις του Κοφινά στη Μακεδονία όπου δηλώνεται ότι το κράτος οφείλει να προστατεύσει 
την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη χρησιµοποιώντας την κινητήρια δύναµη των 
καταρρακτών των Βοδενών. Μακεδονία 06.12.1913. 
32 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 46-49. Lapavitsas, “Social origins of Ottoman industrialization”, σσ. 3-
4. 
33 Βλέπε και τις παρατηρήσεις «ἑνός βιοµηχάνου» για το νέο ρόλο στην ανάπτυξη της µακεδονικής 
βιοµηχανίας που αναλογούσε πλέον στους ναουσαίους κεφαλαιούχους. «Τό τρίτον πρός προαγωγήν 
τῆς βιοµηχανίας εἶναι ἡ ὕπαρξις ἐµπείρων βιοµηχάνων. Τοιοῦτοι εἶναι σχεδόν πάντες οἱ Ἕλληνες τῶν 
µερῶν τούτων, ἔχουσι τό ρεκόρ ὅµως οἱ Ναουσαῖοι». Μακεδονία 02.02.1913. 
34 Μακεδονία 11.10.1913. Μέλη της επιτροπής ήταν επιφανείς έµποροι, τραπεζίτες και βιοµήχανοι, 
Έλληνες, Εβραίοι και Ντονµέ: οι Κλέων Χατζηλαζάρου, Κ. Ροδόπουλος, Κωνσταντίνος Πλατσούκας, 
Κύρος Κύρτσης, Γεώργιος Παπαµόσχου, Αθανάσιος Σερέφας, Ζωζέφ Μισραχί, Νίκο Σαλτιέλ, Μωύς 
Μορπούργο, Γιακώβ Καζές, Μάριο Μοδιάνο, Φελίξ Αµάρ, Φριδολίν και Ζεκή Αχµέτ Καπαντζί. 
Μακεδονία 22.11.1913. 
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οποίος κάλεσε µε τη σειρά του τους εµπόρους, τους βιοµήχανους και τους 
εµπορικούς πράκτορες να αποφανθούν για το ζήτηµα αυτό35. Όσο η σύνταξη της 
εισήγησης προχωρούσε, το Επιµελητήριο προσκάλεσε επίσης τον επιφανέστερο ίσως 
έλληνα επιχειρηµατία της Θεσσαλονίκης, τον Κλέωνα Χατζηλαζάρου, να αναλάβει 
την προεδρία της επιτροπής, πρόσκληση που ο ίδιος αποδέχτηκε36. 

Η εισήγηση του Μοδιάνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο διοικητικό 
συµβούλιο του Επιµελητηρίου στις 31 Αυγούστου 1913. Προέβλεπε τη µετατροπή 
της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι. Το Επιµελητήριο υιοθέτησε την πρόταση και 
ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία αποφάσισε να προβεί στα ανάλογα διαβήµατα 
προς τις αρχές37. Η απάντηση του Κοφινά ήταν απορριπτική µε την 
επιχειρηµατολογία του να εστιάζει αποκλειστικά στις τεχνικές αδυναµίες της 
πρότασης και στα πλεονεκτήµατα της ελεύθερης ζώνης38. Το ζήτηµα φάνηκε να 
κλείνει εκεί και λίγες µέρες αργότερα η επιτροπή ανέστειλε επ’αόριστον τις εργασίες 
της39. 

Όµως προς τα µέσα Οκτωβρίου η επιτροπή ανασυστήθηκε συµπεριλαµβάνοντας 
αυτή τη φορά και τον υποδιευθυντή του υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στη 
Θεσσαλονίκη, Γεώργιο Ροδόπουλο40. Ένα µήνα αργότερα ολοκλήρωσε τις εργασίες 
της. Αυτή τη φορά το υπόµνηµά της δεν κατατέθηκε στο Επιµελητήριο προκειµένου 
να προωθηθεί στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα υποβλήθηκε πρώτα σε δηµόσια 
συζήτηση. Στις 18 Νοεµβρίου 1913 παρουσιάστηκε από τον Χατζηλαζάρου στα 
ελληνικά και στα γαλλικά σε συγκέντρωση εµπόρων, Εβραίων κυρίως, αλλά και 
Ελλήνων και µερικών Μουσουλµάνων και Αρµενίων, στην αίθουσα της Γερµανικής 
Λέσχης της πόλης41. 

Το υπόµνηµα εστίαζε στα προβλήµατα που δηµιούργησε η απώλεια της 
ενδοχώρας για το εισαγωγικό εµπόριο της Θεσσαλονίκης, στα χρέη των εµπόρων του 
εσωτερικού και στις δυσκολίες του συστήµατος της ελεύθερης ζώνης που προωθούσε 
η κυβέρνηση42. Ως λύση πρότεινε τη µετατροπή ολόκληρης της πόλης σε ελεύθερο 
λιµάνι για ένα διάστηµα οκτώ ετών και την απαλλαγή από δασµούς του ενός τρίτου 
των εµπορευµάτων που προορίζονταν για επιτόπια κατανάλωση. Για την αποτροπή 
του κινδύνου του λαθρεµπορίου, σύστηνε την ανέγερση ενός φράχτη από 
συρµατόπλεγµα γύρω από την πόλη, τη δηµιουργία σηµείων ελέγχου της εισόδου και 
εξόδου από αυτήν και τη συγκρότηση ενός σώµατος 400 τελωνοφυλάκων δαπάνη της 
πόλης43. Μετά από µακρά συζήτηση, που επικεντρώθηκε σε αυστηρά οικονοµικά 
θέµατα, το υπόµνηµα έγινε δεκτό «σχεδόν παµψηφεί» και «διά παταγωδῶν 
χειροκροτηµάτων», ενώ αποφασίστηκε επίσης η σύσταση µιας διαρκούς επιτροπής 
                                                 
35 Μακεδονία 11.08.1913. Νέα Αλήθεια 11.08.1913. 
36 Μακεδονία 23.08.1913). Για την οικογένεια Χατζηλαζάρου και ειδικότερα για τον Κλέωνα 
Χατζηλαζάρου, βλέπε προηγούµενα κεφάλαια και Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου». 
37 Μακεδονία 31.08.1913. 
38 Μακεδονία 12.09.1913. 
39 Μακεδονία 14.09.1913. Νέα Αλήθεια 14.09.1913. 
40 Μακεδονία 10.10.1913. Νέα Αλήθεια 11.10.1913. 
41 Νέα Αλήθεια 20.11.1913. Από τους έλληνες εµπόρους παρέστησαν οι Αθ. Σερέφας, Βοσνιάκος, 
Νιούσας, Λεµονίδης, Πολυζόπουλος, Μακρής, Φ. Τσίτσης, Κ. Μέλφος, Κύρτσης, ∆ούµας, Αδελφοί 
Θεοδωρίδου και ορισµένοι άλλοι. Νέα Αλήθεια 20.11.1913. Μακεδονία 19.11.1913. 
42 Νέα Αλήθεια 20.11.1913. 
43 Μακεδονία 29.11.1913. Η περίφραξη θα άρχιζε από το µικρό Καραµπουρνάκι, θα προχωρούσε 1.500 
µέτρα πέραν του κεντρικού σταθµού των τραµ κατά µήκος της Καλαµαριάς, θα έφτανε στο Γεντί 
Κουλέ και αφού περιλάµβανε τα νεκροταφεία και ακολουθούσε τα υπάρχοντα αρχαία τείχη µέχρι τη 
συνοικία Βαρδαρίου, θα κάλυπτε τη µονή Μεβλεβήδων, τα οθωµανικά νεκροταφεία και το σταθµό των 
Ενωτικών Σιδηροδρόµων και θα κατέληγε τελικά στο Σφαγείο και στη θάλασσα. Νέα Αλήθεια 
29.11.1913. 
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που θα αναλάµβανε διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ των εµπόρων και της κυβέρνησης 
κατά τις διαπραγµατεύσεις44. 

Ωστόσο, παρά την αποδοχή του και έπειτα από πρόταση του Κλέωνα 
Χατζηλαζάρου, το υπόµνηµα συζητήθηκε και στην ελληνική Νέα Λέσχη, αρχικά σε 
συνεδρίαση του διοικητικού της συµβουλίου, στη συνέχεια όµως και σε ευρύτερη 
συγκέντρωση45. Για τον Χατζηλαζάρου η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής 
συναίνεσης και ιδίως η συµφωνία των ελλήνων εµπόρων ήταν απολύτως απαραίτητη 
αν το υπόµνηµα επρόκειτο τελικά να υποβληθεί στην κυβέρνηση46. Όµως στη µεγάλη 
συγκέντρωση που ακολούθησε στις 27 Νοεµβρίου 1913, παρουσία όχι µόνο 
διακοσίων ελλήνων εµπόρων, αλλά και εκπροσώπων των συντεχνιών και 
δηµοσιογράφων, το υπόµνηµα αποδοκιµάστηκε έντονα και απορρίφθηκε διά βοής47. 
Στη θέση του υιοθετήθηκε, και µάλιστα µε συντριπτική πλειοψηφία, πρόταση για την 
άµεση τελωνειακή «ἀφοµοίωσιν» της Μακεδονίας µε την Παλιά Ελλάδα48. Λίγες 
µέρες αργότερα, η επιτροπή, έχοντας ολοκληρώσει το έργο της διαλύθηκε και το 
Επιµελητήριο –µετά και την αντίδραση που υπήρξε– δεν υπέβαλε τελικά το 
υπόµνηµα στην κυβέρνηση49. 

Το ζήτηµα φαινόταν να είχε κλείσει, αλλά επανήλθε για µια τελευταία φορά 
στην επικαιρότητα κατά την επίσκεψη του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ενόψει της 
επίσκεψης και µετά από πρόσκληση της Νέας Λέσχης, εβραίοι έµποροι προσήλθαν 
µαζικά σε σύσκεψη. Το ζήτηµα της ελεύθερης πόλης, αν και προτάθηκε, δεν 
συζητήθηκε καν. Αυτό που τελικά αποφασίστηκε ήταν να πραγµατοποιηθεί κοινή 
σύσκεψη των ελλήνων εµπόρων της Νέας Λέσχης µε τους εβραίους συναδέλφους 
τους προκειµένου να υποβάλουν υπόµνηµα στον Βενιζέλο για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης στην πόλη50. Στη συζήτηση που διεξήχθη 
κατά τη νέα αυτή κοινή σύσκεψη τα θέµατα της ελεύθερης ζώνης και της άµεσης ή 
σταδιακής τελωνειακής αφοµοίωσης δίχασαν τους εµπόρους, µε τους Έλληνες και τη 
Νέα Λέσχη να επιµένουν υπέρ της ελεύθερης ζώνης και της άµεσης δασµολογικής 
αφοµοίωσης µε την υπόλοιπη Ελλάδα51. 

Τις ίδιες µέρες όµως, το Επιµελητήριο σε συνεδρίαση 27 µελών του (όπου 
πλειοψηφούσαν οι Εβραίοι) αποφάσιζε µε τη σειρά του και παρά τις αντιρρήσεις των 
Ελλήνων, να υποβάλει στον Βενιζέλο µεταξύ άλλων αιτηµάτων και την πρόταση για 
την προσωρινή µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερη πόλη52. Τελικά τον 
Βενιζέλο συνάντησε (µετά από παράκλησή του) µια τριµελής επιτροπή εβραίων 
εµπόρων του Επιµελητηρίου και µια διµελής αντιπροσωπεία της Νέας Λέσχης. Στην 
κοινή αυτή σύσκεψη ο Βενιζέλος απέκλεισε κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο να 
καταστεί η Θεσσαλονίκη ελεύθερη πόλη. Αντίθετα, συνέστησε στο Επιµελητήριο να 
συνεργαστεί µε τη Νέα Λέσχη προκειµένου να υποβάλουν από κοινού στην 

                                                 
44 Μακεδονία 06.12.1913, 19.11.1913. 
45 Νέα Αλήθεια 21.11.1913. 
46 Νέα Αλήθεια 21.11.1913, Μακεδονία 06.12.1913. 
47 Μακεδονία 24.11.1913, Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
48 Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
49 Μακεδονία 05.12.1913. 
50 Μακεδονία 11.04.1914. 
51 Μακεδονία 16.04.1914. Βλέπε και δηλώσεις του προέδρου της Νέας Λέσχης υπέρ της άµεσης 
αφοµοίωσης, Μακεδονία 21.04.1914. 
52 Από τα 27 παρόντα µέλη, οι 18 ήταν Εβραίοι, οι 6 Έλληνες και οι 3 Μουσουλµάνοι. Πέντε Έλληνες 
µειοψήφισαν (Τάσκος Γιαννούλης, Κύρος Κύρτσης, Ζάχος Ευσταθιάδης, Αθανάσιος Μακρής, Κ. 
Σέρτσος), ενώ ο υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Ροδόπουλος απείχε. Νέα Αλήθεια 
23.04.1914. 
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κυβέρνηση τις σκέψεις τους σχετικά µε την καλύτερη εφαρµογή του σχεδίου της 
ελεύθερης ζώνης53. 

Με τις συστάσεις του Βενιζέλου το ζήτηµα της ελεύθερης πόλης έκλεισε 
οριστικά και δεν απασχόλησε ξανά ούτε τους εµπόρους ούτε και την κοινή γνώµη της 
Θεσσαλονίκης. Όµως το διάστηµα που το ζήτηµα αυτό βρέθηκε στην επικαιρότητα 
υπήρξε παρ’όλα αυτά καθοριστικό καθώς η ίδια η συζήτηση λειτούργησε 
µετασχηµατιστικά. Κατά την πορεία της οι εθνοτικές ιεραρχίες στο εσωτερικό της 
οµάδας των εµπόρων της πόλης µετατοπίστηκαν, το εθνικό και εθνοτικό περιεχόµενο 
της ταυτότητάς τους µεταβλήθηκε, ενώ ταυτόχρονα αναδύθηκε δειλά στο δηµόσιο 
πεδίο µια νέα τοµή, µεταξύ εµπορίου και βιοµηχανίας. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε µια µεταβατική περίοδο. Η συνέχιση της λειτουργίας 
των οθωµανικών θεσµών, του δήµου, του εµπορικού επιµελητηρίου και της 
νοµοθεσίας, αντανακλούσε τη ρευστότητα του θεσµικού πλαισίου και των 
συντεταγµένων άσκησης της εξουσίας που χαρακτήριζαν αρχικά την ελληνική 
κυριαρχία. Ωστόσο, η έλευση της τελευταίας είχε ήδη µεταβάλει δραστικά τις 
συνθήκες άσκησης πολιτικής και τους τρόπους νοµιµοποίησης της συλλογικής 
δράσης. Στο νέο πλαίσιο που σταδιακά αποκρυσταλλωνόταν, οι Ελληνορθόδοξοι, 
από εθνοτική οµάδα (και µάλιστα την υποδεέστερη), µετατρέπονταν πλέον σε 
κυρίαρχο έθνος καθιστώντας επιτακτική τη διασφάλιση της συναίνεσής τους για την 
προώθηση οποιουδήποτε ευρύτερου αιτήµατος54. Η συζήτηση για την ελεύθερη πόλη 
αποτέλεσε εποµένως µια ειδικότερη όψη της ευρύτερης αυτής διαδικασίας και 
ταυτόχρονα υπήρξε παράγοντας επιτάχυνσής της στο χώρο δράσης των εµπόρων. 

Η αρχική τοποθέτηση του Κλέωνα Χατζηλαζάρου ως προέδρου της επιτροπής 
και η ισότιµη συµµετοχή ελλήνων και εβραίων εµπόρων συνιστούσε µια πρώτη 
αντανάκλαση των ευρύτερων αυτών αλλαγών. Ταυτόχρονα όµως υποδείκνυε και την 
αλληλεπικάλυψη µε το οθωµανικό παρελθόν. Η επιτροπή λειτουργούσε στο πλαίσιο 
ενός οθωµανικού θεσµού, του Εµπορικού Επιµελητηρίου, και αντανακλούσε τόσο 
την πολυεθνοτική σύνθεση του τελευταίου όσο και τον βαρύνοντα θεσµικό του ρόλο. 
Επιπλέον, αν και πρόσωπο µε εθνική δράση, ο Χατζηλαζάρου διατηρούσε 
εξαιρετικές σχέσεις µε τους εβραίους επιχειρηµατίες της πόλης ως διευθυντής του 
υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ανατολής55. Ο ρόλος που ανέλαβε ήταν 
εποµένως γεφυροποιητικός, καθώς µάλιστα οι απόψεις του σχετικά µε το εµπορικό 
µέλλον της Θεσσαλονίκης και την αναγκαιότητα µετατροπής της σε ελεύθερη πόλη 
συµφωνούσαν απολύτως όχι τόσο µε εκείνες της Νέας Λέσχης όσο µε αυτές του 
εισηγητή του υποµνήµατος Μάριο Μοδιάνο56. 

Στην πραγµατικότητα όµως, η συζήτηση επηρέασε τους εθνοτικούς 
συσχετισµούς µεταξύ των εµπόρων όχι επειδή συνέβαλε στην προώθηση των 
Ελλήνων σε υπάρχοντες θεσµούς, αλλά γιατί αναδιαµόρφωσε ριζικά το ίδιο το πεδίο 
της θεσµικής εκπροσώπησης των εµπόρων. Καταρχήν, οδήγησε στην υποβάθµιση 
του εµπορικού επιµελητηρίου. Καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης, ο ελληνικός 
τύπος απονοµιµοποιούσε το Επιµελητήριο ως επιβίωµα του οθωµανικού 
παρελθόντος, ενώ παράλληλα αµφισβητούσε το ρόλο του ως εκπροσώπου των 
συµφερόντων όλων των εµπόρων. Όπως κατήγγειλε ο διευθυντής της εφηµερίδας 

                                                 
53 Νέα Αλήθεια 24.04.1914. 
54 Όπως διαπιστώνει και η Έφη Αβδελά. Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’», σ. 172. 
55 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σ. 118. 
56 Νέα Αλήθεια 21.11.1913. Τη σύµπτωση των απόψεων αντανακλούσε και ενίσχυε η επαγγελµατική 
συνεργασία µεταξύ των δύο επιχειρηµατιών. Στα τέλη Μαΐου 1913, ο Μάριο Μοδιάνο σύστησε 
διαµετακοµιστικό γραφείο εξασφαλίζοντας τη σύµπραξη των Γενικών Αποθηκών της Τράπεζας της 
Ανατολής. Μακεδονία 24.05.1913. 
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Εµπρός, «ὡς παρανόµως ὑφιστάµενον» το Επιµελητήριο δεν είχε το δικαίωµα να 
συντάξει υπόµνηµα για το εµπορικό µέλλον της πόλης57. Η ύπαρξή του θεωρείτο 
πλέον ότι οφειλόταν αποκλειστικά στην «εὐγένειαν τῆς ἑλληνικῆς διοικήσεως», την 
οποία µάλιστα το Επιµελητήριο φρόντιζε να καταχράται καθώς νοµίζοντας ότι 
«εὑρίσκεται ἀκόµη ὑπό τό πρώην καθεστώς … περιφρονεῖ ἐντελῶς τό ἑλληνικόν 
στοιχεῖον»58. 

Ωστόσο, µια ακόµη πιο σηµαντική εξέλιξη ήταν ότι κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης η Νέα Λέσχη αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε σηµαντικό φορέα 
οργάνωσης και καθοδήγησης των εµπόρων της πόλης. Αν κατά την προηγούµενη 
κινητοποίηση των εµπόρων για την άρση των σερβικών τελωνειακών δασµών η Νέα 
Λέσχη ήταν απολύτως απούσα, το ζήτηµα της ελεύθερης πόλης την προήγαγε 
σταδιακά σε θέση ισότιµη µε εκείνη του Επιµελητηρίου. Αρχικά, η διαπίστωση της 
ανάγκης να συγκληθεί η συνέλευση των µελών της Νέας Λέσχης (όπως και η ευρεία 
κάλυψη που αυτή έτυχε από τον τύπο), δείχνουν ότι το ζήτηµα κατέστησε τη Νέα 
Λέσχη απαραίτητο συµµέτοχο σε µια δηµόσια συζήτηση. Η λήξη του όµως τη βρήκε 
τελικά ακόµη περισσότερο ενισχυµένη. Στα µάτια των ελληνικών αρχών η Νέα 
Λέσχη είχε πλέον αναβαθµιστεί σε θεσµικό ισότιµο του Επιµελητηρίου, όπως 
υποδεικνύει η συµµετοχή της στην κοινή σύσκεψη των επιτροπών της Νέας Λέσχης 
και του Επιµελητηρίου κατ’απαίτηση µάλιστα του ίδιου του Βενιζέλου. Άλλωστε, 
αµέσως µετά τη σύσκεψη αυτή ο Βενιζέλος δέχτηκε το προεδρείο της και αποδέχθηκε 
µάλιστα την ανακήρυξή του σε επίτιµο πρόεδρό της59. 

Επιπρόσθετα, η δράση της Νέας Λέσχης υπερέβη τώρα τα στενά εθνοτικά και 
κοινοτικά πλαίσια. Η Νέα Λέσχη ανέλαβε πλέον ένα ρόλο συντονιστικό και επέδειξε 
µια πρωτοφανή εξωστρέφεια. Όχι µόνο οργάνωνε µεικτές ελληνοεβραϊκές επιτροπές 
και κοινές συνελεύσεις, αλλά και συγκαλούσε προπαρασκευαστικές συσκέψεις των 
εβραίων εµπόρων της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, ο ίδιος ο χαρακτήρας της Νέας 
Λέσχης άλλαξε και από εθνοτικός έγινε εθνικός. Καθώς διεκδίκησε την άρθρωση και 
εκπροσώπηση των συµφερόντων του συνόλου των εµπόρων της πόλης, µετατράπηκε 
από στενά ελληνορθόδοξη σε ευρύτερα «ελληνική» εµπορική συσσωµάτωση. 
Αποτέλεσε δηλαδή µέσο εγκαθίδρυσης της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας ως 
ηγεµονικής στον πολυεθνοτικό χώρο των εµπόρων της πόλης. 

Η διαδικασία της αλλαγής των εθνοτικών ιεραρχιών αλληλοδιαπλέχτηκε 
εποµένως µε το µετασχηµατισµό των ίδιων των όρων διεξαγωγής της διαβούλευσης. 
Καθώς η συζήτηση εξελισσόταν, το ζήτηµα του εµπορικού µέλλοντος της 
Θεσσαλονίκης έπαψε να συζητείται εντός των στενών ορίων που όριζαν οι 
παραδεδεγµένες διαδικασίες του Επιµελητηρίου (η διαπραγµάτευση στη συνέλευση 
και η υποβολή υποµνήµατος προς τις αρχές) και διαχύθηκε στο δηµόσιο χώρο. Όσο 
όµως το πεδίο διευρυνόταν, φορείς όπως η Νέα Λέσχη ισχυροποιούνταν. Η 
διεύρυνση του επικοινωνιακού πεδίου υπήρξε τελικά η άλλη όψη της µεταβολής των 
εθνοτικών ισορροπιών. 

Αυτή η µεταβολή στη θεσµική αποτύπωση των εθνοτικών ιεραρχιών ήταν 
ιδιαίτερα κρίσιµη κυρίως γιατί συνοδεύτηκε και από µια ρήξη στο εσωτερικό της 
οµάδας των εµπόρων της πόλης. Η πρόταση της επιτροπής για µετατροπή της 
Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι δίχασε τους εµπόρους σε δύο οµάδες µε 
ευδιάκριτα εθνοτικά χαρακτηριστικά. Την πρώτη οµάδα εκπροσωπούσε το Εµπορικό 
Επιµελητήριο. Όπως έδειξε και η συνέλευση στη Γερµανική Λέσχη, η οµάδα αυτή 
                                                 
57 Αναφέρεται στη Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
58 Νέα Αλήθεια 24.04.1914. 
59 Νέα Αλήθεια 24.04.1914. 
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συγκέντρωνε κυρίως εβραίους και µουσουλµάνους µεγαλεµπόρους, αν και δεν 
εξαντλείτο µόνο σε αυτούς. Θερµοί θιασώτες της πρότασης για το ελεύθερο λιµάνι 
ήταν επίσης και ο πρόεδρος της επιτροπής Κλέων Χατζηλαζάρου και τουλάχιστον 
ορισµένοι Έλληνες µέλη της, όπως ο Παπαµόσχος60. Η δεύτερη οµάδα πάλι 
συσπειρωνόταν γύρω από τη Νέα Λέσχη και την αποτελούσαν αποκλειστικά έλληνες 
έµποροι και βιοµήχανοι. 

Οι δύο αυτές οµάδες εξέφραζαν δύο διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά στο 
εµπορικό µέλλον της πόλης. Η πρώτη πρέσβευε την εφαρµογή ενός ιδιαίτερου, 
προνοµιακού τελωνειακού καθεστώτος, ενώ η δεύτερη τασσόταν υπέρ της άµεσης 
και πλήρους δασµολογικής αφοµοίωσης µε την Παλαιά Ελλάδα. Η αντιπαράθεση 
αυτή εγγραφόταν σε µια συγκεκριµένη συγκυρία που την καθόριζε η επικείµενη 
εισαγωγή του υψηλότερου ελληνικού δασµολογικού συστήµατος61. Ωστόσο, ο 
χαρακτήρας της διαφωνίας δεν ήταν σε καµιά περίπτωση στενά επαγγελµατικός. Οι 
δύο οµάδες, αποτελούµενες κατά το πλείστον από εµπόρους, δεν εξέφραζαν σε καµιά 
περίπτωση αντικρουόµενα συµφέροντα. Μάλιστα, όπως παρατηρήθηκε, οι έλληνες 
έµποροι ενήργησαν ουσιαστικά «παρορῶντες τά ἑαυτῶν συµφέροντα»62. Αντίθετα, η 
έντονη πολεµική που αναπτύχθηκε οφείλεται στις πλούσιες συνδηλώσεις µε τις 
οποίες επενδύθηκαν οι δύο προτάσεις από τους έλληνες εµπόρους, τη Νέα Λέσχη και 
µερίδα του ελληνικού τύπου63. Το ζήτηµα προκάλεσε τη ρήξη επειδή βγήκε από το 
στενό πλαίσιο µιας «τεχνικής» συζήτησης µεταξύ ειδηµόνων και εισήλθε στη 
δηµόσια σφαίρα ως ζήτηµα κατεξοχήν εθνικό. 

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η πρόταση για τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε 
ελεύθερο λιµάνι αναγνώστηκε ως περιστολή της εθνικής κυριαρχίας. Η 
περιβαλλόµενη από συρµατόπλεγµα Θεσσαλονίκη κινδύνευε να θεωρηθεί «ξένον 
ἔδαφος, ξένον Κράτος, οὐχί ὅµως ὡς ἡ Βουλγαρία ἤ ἡ Τουρκία ἀλλά πολύ 
ὀχληρότερον ἤ ἐπικινδυνοδέστερον διά τά συµφέροντα τοῦ τόπου ὡς κείµενον ἐντός 
τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν»64. Η ανάγνωση αυτή «κατοχυρωνόταν» από το γεγονός ότι η 
αναγόρευση της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερη πόλη αποτελούσε πρόνοια όλων των 
σχεδίων διεθνοποίησης της πόλης και αυτονόµησης της Μακεδονίας τα οποία είχαν 
διακινηθεί κατά το αµέσως προηγούµενο διάστηµα. Συνακόλουθα, η πρόταση 
θεωρήθηκε οµόλογη άλλων προσπαθειών αµφισβήτησης της ελληνικότητας της 
πόλης. «Τοῦρκοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, καί οἱ ὀπίσω αὐτῶν ἱστάµενοι, οὐδεµία  
ἀµφιβολία ὅτι ὀρέγονται τήν Θεσσαλονίκην, ὅτι ἐργάζονται πρός τόν σκοπόν 
τοῦτον, ραδιουργούσι καί ὑποκινούσιν ἐξωτερικῶς καί ἐσωτερικῶς», 
προειδοποιούσε το Εµπρός. Εποµένως, για µια µερίδα του ελληνικού τύπου η 

                                                 
60 Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
61 Κατά τον Χατζηλαζάρου το µέτρο του ελεύθερου λιµανιού «θά ἐµποδίση τᾶς µεγάλας ζηµίας, τᾶς 
ὁποίας θά ὑφίστατο ἡ ἀγορά µας, ἄν µεταβαίνοµεν ἀποτόµως ἀπό τό τουρκικόν φορολογικόν 
σύστηµα εἰς τήν φορολογικήν ἀφοµοίωσιν µετά τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος». Νέα Αλήθεια 21.11.1913. 
62 Νέα Αλήθεια 07.12.1913. 
63 Την εντονότερη πολεµική κατά της πρότασης για τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο 
λιµάνι ανέπτυξε το σύνολο του ελληνικού τύπου της Θεσσαλονίκης (Νέα Αλήθεια, Εµπρός, Θάρρος) 
πλην της Μακεδονίας που κράτησε ουδέτερη στάση. Οι λόγοι της στάσης της Μακεδονίας δεν στάθηκε 
δυνατό να τεκµηριωθούν. ∆εν φαίνεται πάντως να σχετίζονται µε µια πιο ευρεία αντίληψη για το 
ελληνικό έθνος ή µε µια περισσότερο ανεκτική στάση απέναντι στους µη ελληνικούς πληθυσµούς της 
Θεσσαλονίκης. Κατά το διάστηµα αυτό, η ρητορική της Μακεδονίας υπήρξε εξίσου επιθετική απέναντί 
τους όσο και αυτή της Νέας Αλήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η στάση της εµφανίζεται οµόλογη µε εκείνη 
που κράτησε αρχικά λίγους µήνες αργότερα κατά τη µεγάλη καπνεργατική απεργία του Μαρτίου-
Απριλίου 1914. Βλέπε, Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’», σσ. 191-195. 
64 Νέα Αλήθεια 30.11.1913. 

 228



Θεσσαλονίκη-ελεύθερη πόλη αποτελούσε τµήµα µιας ευρύτερης, συντονισµένης 
απόπειρας υπονόµευσης του ελληνικού κράτους που περιλάµβανε επίσης τη δράση 
των βουλγαρικών συµµοριών και των νεοτουρκικών οργανώσεων στο εσωτερικό της 
Μακεδονίας65. Για αυτόν τον λόγο, «ἡ πρότασις αὔτη προσβάλλει εἰς τά καίρια τήν 
ἀξιοπρέπειαν τῆς Κυβερνήσεως καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ Κράτους» και ακύρωνε τις 
θυσίες του ελληνικού έθνους. «∆έν ἐχύθη τόσον τίµιον αἷµα καί δέν ἐδαπανήθη 
τόσον ἐθνικόν χρῆµα πρός κατάκτησιν τῆς Θεσσαλονίκης διά νά ἴδωµεν τήν ὡραίαν 
αὐτήν νύµφην τοῦ Θερµαϊκοῦ καθισταµένην πόλιν διεθνῆ, τῆς ὁποίας ὅλος ὁ κόσµος 
θ’ ἀπολαύη τά θέλγητρα καί µόνον οἱ Θεσσαλονικεῖς, καί µόνον οἱ Πανέλληνες ὡς 
ἄλλοι Τάνταλοι µάτην θά προσπαθοῦν νά ψαύσουν τό ἔκπαγλον σῶµα»66. 

Κατ’αντιδιαστολή, η δραστικότητα του αιτήµατος για άµεση τελωνειακή 
αφοµοίωση οφειλόταν στο γεγονός ότι κατέληξε εντέλει να εκφράζει ένα ευρύτερο 
ζητούµενο, αυτό της οριστικής ένταξης της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος. Ως 
µέτρο οικονοµικής πολιτικής, οι έλληνες ιθύνοντες θεωρούσαν την άµεση 
δασµολογική αφοµοίωση αλυσιτελή. «Ἀποφεύγοµεν πάντα ἀπότοµον νεωτερισµόν ὁ 
ὁποῖος δύναται νά διαταράξη τήν τάξιν τῶν πραγµάτων … Ἡ αὐτή σώφρων καί ἀξία 
διά πεπολιτισµένον κράτος πολιτική πρέπει νά ἐξακολουθήση», δήλωνε ο Κοφινάς. 
Αντίθετα, η προτίµησή τους στρεφόταν προς µια βαθµιαία προσαρµογή της 
νοµοθεσίας67. Για τον λόγο αυτό, µε το νόµο ∆ΡΛ∆ διατηρήθηκε σε ισχύ το 
υφιστάµενο οθωµανικό εµπορικό, διοικητικό, οικονοµικό και φορολογικό δίκαιο68. 
Παράλληλα, η εσωτερική αγορά δεν ενοποιήθηκε πλήρως καθώς µια σειρά αγαθά 
είτε φορολογούνταν κατά την εισαγωγή τους από την παλιά στη νέα Ελλάδα είτε η 
εξαγωγή τους από τις Νέες Χώρες απαγορευόταν για µικρότερα ή µεγαλύτερα 
χρονικά διαστήµατα69. 

Το αίτηµα εποµένως µιας άµεσης τελωνειακής αφοµοίωσης, δηλαδή της 
εισαγωγής ενός υψηλότερου δασµολογίου, αντέβαινε στα επαγγελµατικά συµφέροντα 
των εµπόρων της πόλης, ενώ παρέκκλινε ταυτόχρονα και από την κυβερνητική 
πολιτική. Ωστόσο, η φαινοµενικά παράδοξη υιοθέτησή του από τους έλληνες 
εµπόρους εξηγείται από το γεγονός ότι αποτελούσε τόσο τρόπο επιβεβαίωσης της 
ελληνικότητας της Μακεδονίας όσο όµως και ισότιµης ένταξής τους στο ελληνικό 
κράτος. Η διατύπωσή του εγγράφεται δηλαδή σε µια διπλή συγκυρία. Κατά πρώτον, 
                                                 
65 Νέα Αλήθεια 28.11.1913. 
66 Νέα Αλήθεια 24.04.1914. Η αληθοφάνεια αυτής της ανάγνωσης της πρότασης για ελεύθερο λιµάνι 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο έντονο κλίµα ανησυχίας που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη για το 
µέλλον της ελληνικής κυριαρχίας σε αυτήν. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις για την οριστική 
απόδοση της πόλης στην Ελλάδα (ή ίσως και λόγω αυτών), τόσο ο δηµόσιος λόγος όσο και η κρατική 
αλληλογραφία έβριθαν από αναφορές για απόπειρες αµφισβήτησής της ελληνικότητάς της 
δηµιουργώντας ένα κλίµα έντασης, καχυποψίας, πραγµατικού φόβου και αβεβαιότητας για το ελληνικό 
της µέλλον. Βλέπε ενδεικτικά: Νέα Αλήθεια 03.04.1913, όπου και διάψευση για τη σύσταση 
ελληνοβουλγαρικής επιτροπής που θα επέλυε το ζήτηµα της κατοχής της Θεσσαλονίκης και θα 
αποφαινόταν οριστικά για το ποιος στρατός την κατέλαβε πρώτος. Επίσης, την αναφορά του ελληνικού 
προξενείου Κωνσταντινούπολης προς τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας για δράση νεότουρκων 
πρακτόρων στη Θεσσαλονίκη µε τη συνεργασία ντονµέ εµπόρων σε Θεσσαλονίκη και 
Κωνσταντινούπολη. Έκθεση σχετικά µε την «ανθελληνική δράση των εβραϊκής καταγωγής 
µουσουλµάνων (ντονµέδων)», (χ.χ.), ΙΑΜ, Αρχείο Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας (στο εξής Γ∆Μ), 
Φάκελος 64. 
67 Μακεδονία 13.09.1913, 17.09.1913. 
68 Μακεδονία 15.03.1913. 
69 Νέα Αλήθεια 03.04.1913. Για την απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών από τη Μακεδονία στην Παλαιά 
Ελλάδα που αναστάτωσε τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης και θεωρήθηκε ότι ενισχύει τη 
σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας, βλέπε Νέα Αλήθεια 17.10.1913, 20.10.1913. 
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από τη στιγµή που η µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι θεωρήθηκε 
απόπειρα απόσπασης της πόλης από την ελληνική κυριαρχία, η άµεση τελωνειακή 
αφοµοίωση συνιστούσε αντιστικτικά πράξη ενσωµάτωσης και εξελληνισµού της 
πόλης. Η «φορολογική ὁµοιογένεια» θα συνέβαλε καθοριστικά στην άρση του 
υβριδικού θεσµικού καθεστώτος που επικρατούσε στις Νέες Χώρες. Το ιδιότυπο αυτό 
καθεστώς υπέθαλπε απόπειρες αµφισβήτης της ελληνικής κυριαρχίας και η 
προσωρινότητά του θεωρήθηκε ότι «ἠµπορεῖ νά βλάψει τᾶς νέας ἐπαρχίας». 
Αντίθετα, η αφοµοίωση θα τις επανέφερε «εἰς τήν ὁδόν τῆς ὁµαλότητος»70. 

Κατά δεύτερο λόγο, η δυναµική της δασµολογικής αφοµοίωσης ενισχύθηκε από 
το γεγονός ότι η «αφοµοίωση» προβαλλόταν ταυτόχρονα ως απάντηση και σε µια 
παράλληλη συζήτηση που διεξαγόταν την ίδια ακριβώς περίοδο σχετικά µε το 
µελλοντικό σύστηµα διοίκησης των Νέων Χωρών. Μια σειρά από δηµοσιεύµατα του 
αθηναϊκού τύπου, που ανακυκλώθηκαν και στις στήλες των εφηµερίδων της πόλης, 
πρότειναν για τις Νέες Χώρες ένα ιδιαίτερο διοικητικό σύστηµα ανάλογο µε εκείνο 
που υιοθέτησε η Ρουµανία για τη ∆οβρουτσά. Βάσει αυτού, οι Νέες Χώρες θα 
διοικούνταν ουσιαστικά ως προτεκτοράτο (protectorat direct) και οι κάτοικοί τους θα 
στερούνταν πολιτικών δικαιωµάτων ως πολιτικά ανώριµοι εξαιτίας του µακρόχρονου 
οθωµανικού καθεστώτος και της παρουσίας πολυπληθών αλλογενών πληθυσµών71. 

Προς αποτροπή του κινδύνου αυτού, ο τοπικός τύπος µεταστράφηκε και έπαψε 
να στηρίζει την κυβερνητική θέση περί σταδιακής µετάβασης72. Αντίθετα, επέκρινε 
ανοιχτά το γεγονός ότι «ἔτος πλησιάζει, ἀφ’ὅτου διοικούµεθα καί κυβερνώµεθα µέ 
τό προϋπάρχον καθεστώς» και προωθούσε πλέον ως επιτακτικό το αίτηµα «νά 
καταρριφθοῦν τά παλαιά παρ’ἠµίν συστήµατα» και να γίνει «πλήρης ἀφοµοίωσις τῆς 
Μακεδονίας», ώστε οι κάτοικοί της να συµµετέχουν πλέον ως ισότιµοι πολίτες του 
«ἐνωθέντος ἑλληνισµοῦ» και όχι ως κυβερνώµενοι «µέ τά ἀνάµικτα τουρκοελληνικά 
διοικητικά καί δηµαρχιακά συστήµατα»73. Εγγραφόµενο σε αυτό το πλαίσιο, το 
αίτηµα για δασµολογική αφοµοίωση των ελλήνων εµπόρων συνδέθηκε πλέον και µε 
την από µέρους τους συµµετοχή στα κοινά δρώµενα, δηλαδή τη διεκδίκηση της 
κρίσιµης και αµφισβητούµενης γι’αυτούς ιδιότητας του έλληνα πολίτη. Όπως 
υποστήριζε ο γραµµατέας της Νέας Λέσχης, ∆ούµας, η συνέλευση των µελών της 
όφειλε να εκφράσει τη γενική ευχή «ὅπως ὡς τάχιστα ἀφοµοιωθῆ τελωνειακῶς ἡ 

                                                 
70 Νέα Αλήθεια 03.09.1913. 
71 Μακεδονία 09.11.1913. 
72 Βλέπε τα αρχικά σχόλια της Μακεδονίας αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου ∆ΡΛ∆ «περί 
διοικήσεως των νέων επαρχιών» και τον θετικό αντίκτυπο που αυτός και η σταδιακή µετάβαση 
υπολογιζόταν να έχει στον εξελληνισµό των αλλογενών πληθυσµών. Ο νόµος εξαίρονταν ως 
«φιλελεύθερος», «φιλοδίκαιος» και «φιλοκοινωνικός». «Προσθέτει νέα χωρίς νά καταρρίπτη πάντα τά 
ὑπάρχοντα. …Ἀποτελεῖ µίαν τεχνικωτάτην καί ἀριστουργηµατικωτάτην γέφυραν τῆς µεταβάσεως 
τῶν νέων χωρῶν εἰς τήν Ἑλλάδα, τουτέστι τό καλλίτερον καί ὡραιότερον µέσον τῆς φυσιολογικῆς 
ἀφοµοιώσεως αὐτῶν πρός τήν Ἑλλάδα. …Καί θά ἐννοήσουν, ὅσοι ἀκόµη δέν ἐννόησαν, οἱ µή 
ἑλληνικοί ἴδια πληθυσµοί, τί ἐστί κράτος καί θά τό ἀγαπήσουν καί θά τό σεβασθοῦν καί θά τό 
καµαρώσουν. ∆ιότι ἕως τώρα τόσον οἱ Τουρκοκρατούµενοι Ἕλληνες ὅσον καί οἱ Τουρκοκρατούµενοι 
µή Ἕλληνες ἐθεωροῦσαν τό κράτος ὡς ἐχθρόν. Καί δι’αὐτό ἐκαυχῶντο ὅταν ἐφυγοστράτουν, ὅταν 
ἐφυγοδίκουν, ὅταν ἡπάτων τό κράτος, ὅταν ἐλαθρεµπορεύοντο. Καί ἄν σήµερον πρέπει οἱ Ἕλληνες 
καί εὐχαριστοῦν µέ κουλουβές µετάνοιες τόν Θεόν διότι ἡ τύχη τούς ἀπήλλαξε τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ 
καί τούς ἔρριψεν εἰς τά ἀγκάλας τῆς Μητρός Ἑλλάδος, πρέπει ἐξίσου καί οἱ µή Ἕλληνες τῶν νέων 
µας ἐπαρχιῶν νά πράττουν τό ἴδιον διότι εὑρίσκονται σήµερον ὑπό τήν σκέπην τῆς Ἑλλάδος ἡ ὁποία 
θά φανῆ καί εἰς αὐτούς ἐξίσου Μήτηρ φιλόστοργος καί πονετική». Μακεδονία 16.03.1913. 
73 Νέα Αλήθεια 03.09.1913. 
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χώρα µας µέ τήν Παλαιά Ἑλλάδα ἴνα καί ἠµεῖς εἴµεθα εἰς θέσιν νά ἐκφράσωµεν 
γνώµην κατά τήν ἐπικείµενην τροποποίησιν τοῦ ἰσχύοντος ἐκεῖ δασµολογίου»74. 

Η στάση των ελλήνων εµπόρων της πόλης προσδιορίστηκε εποµένως από τα 
νοήµατα µε τα οποία επενδύθηκαν τα δύο αιτήµατα της δασµολογικής αφοµοίωσης 
και της ελεύθερης πόλης. Οι προτάσεις αυτές θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευαν δύο 
ριζικά διαφορετικές στάσεις απέναντι στο ελληνικό κράτος, ότι αποτελούσαν πράξεις 
κατάφασης και άρνησης αντίστοιχα της ελληνικότητας της Θεσσαλονίκης. Η 
ερµηνεία αυτή δεν ήταν η µόνη που διακινήθηκε. Στην πραγµατικότητα, οι χρήσεις 
της εθνικής αναφοράς δεν ήταν προνόµιο των µελών της Νέας Λέσχης και µερίδας 
του ελληνικού τύπου. Αντίθετα, η συζήτηση ανέδειξε διαφορετικές εκδοχές του 
εθνικού συµφέροντος. Οι υπέρµαχοι της πρότασης για ελεύθερο λιµάνι δεν επέµεναν 
µόνο στο ότι το ζήτηµα δεν έπρεπε να εκτραπεί της «κανονικῆς, τῆς 
οἰκονοµολογικῆς, τῆς καθαρῶς δηµοσιονοµικῆς, τῆς ἐπιστηµονικῆς του τροχιᾶς 
[καί] νά καταλήξη εἰς ἀτοµικόν τοιοῦτον»75. Αντέτειναν επίσης ότι η πρόταση αυτή 
ήταν και η µόνη εθνικά ορθή. Σε µια αντιστροφή του αντίπαλου επιχειρήµατος, 
υποστήριζαν ότι ενδεχόµενος οικονοµικός ξεπεσµός της Θεσσαλονίκης θα έπληττε 
ανεπανόρθωτα το κύρος της Ελλάδας και θα εξυπηρετούσε ουσιαστικά τα 
συµφέροντα των εχθρών της: 

«Ἡ Ἑλλάς δέν θέλει οὔτε δύναται νά θέλη νά ἰδῆ τήν περιπόθητον κόρην 
τραυµατιζοµένην καί ἐξαιµασσοµένην µόλις τή ἀπεδόθη εἰς τούς κόλπους της. Ἡ 
Ἑλλάς, ἐκτός τούτου, διά λόγους πολλούς καί λίαν εὐνοήτους δέν πρέπει, δέν δύναται, 
δέν τή ἐπιτρέπεται, νά ἀφίση νά πάθη, νά µειωθῆ, νά ἐξασθενίσει ἡ Θεσσαλονίκη ὑπό 
τήν κυριαρχία της. Τή ἐπιβάλλεται νά µή παρίδη, ὅτι ἐχθροί καί ἀνταπαιτηταί καί ἄλλοι 
ὑποβλέποντες τήν περικαλλῆ νύµφην, θά χαρώσι καί θά τρίψωσιν ἐκ χαρᾶς τᾶς χείρας 
καί πολλά καί ἀπαίσια θά διαλογισθώσιν ὅσοι ἀσύστατα ὄνειρα δι’αὐτήν τρέφουν, ὅταν 
ἴδωσιν, ὅτι εἰς τούς κόλπους τῆς Ἑλλάδος ἡ Θεσσαλονίκη κατάπεσεν, ὅτι ἡ 
Θεσσαλονίκη ἔχασε τήν ἐµπορικήν τιµήν της, καί οἱ κάτοικοί της ἐδυστύχησαν, αἵ 
χιµαιρικαί ἐλπίδες τῶν θ’ἀναπτερωθοῦν»76. 

Ωστόσο, δεδοµένης της συγκυρίας, τέτοιες θεωρήσεις του εθνικού συµφέροντος 
ήταν εξ ορισµού επικοινωνιακά αδύναµες. Η ταύτιση της τελωνειακής αφοµοίωσης 
µε την εθνικά ορθή στάση συσπείρωσε τους έλληνες εµπόρους και περιθωριοποίησε 
όσους µεταξύ αυτών υποστήριζαν την αντίπαλη πρόταση. Παρά τη στήριξη που του 
πρόσφερε η Νέα Λέσχη, ο Κλέων Χατζηλαζάρου κατηγορήθηκε από µερίδα του 
τύπου για αντεθνική στάση και οδηγήθηκε τελικά στην παραίτηση από την προεδρεία 
της επιτροπής του υποµνήµατος77. Ενώ παρά τις διαψεύσεις, ανάλογα ερµηνεύτηκε 
και η διαφωνία του Κωνσταντίνου Πλατσούκα (επίσης µέλους της επιτροπής) µε το 
διοικητικό συµβούλιο της Νέας Λέσχης και η παραίτησή του από την προεδρεία 
της78. 

Συνακόλουθα, οι αναπαραστάσεις που διακινήθηκαν για τους φορείς των 
αντιτιθέµενων αυτών απόψεων συγκρότησαν τελικά ισχυρές εικόνες του εαυτού και 
του άλλου όσον αφορά στους εµπόρους της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
έµποροι της Νέας Λέσχης αναδείχθηκαν στους κατεξοχήν «Έλληνες». «Παρορῶντες, 
ὡς πάντοτε, τά ἑαυτῶν συµφέροντα, ὅταν διαβλέπουν ἔστω καί πόρρωθεν θιγόµενον 

                                                 
74 Μακεδονία 01.12.1913. 
75 Μακεδονία 21.11.1913. 
76 Μακεδονία 22.11.1913. 
77 Μακεδονία 06.12.1913, Νέα Αλήθεια 07.12.1913. 
78 Μακεδονία 06.12.1913. 
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τό Κράτος»79, όπως τους επαινούσε η Νέα Αλήθεια, η ελληνικότητά τους εδραζόταν 
στο γεγονός ότι η δράση τους προσδιοριζόταν µε γνώµονα την υπεράσπιση των 
γενικότερων εθνικών και όχι των στενά ατοµικών τους συµφερόντων. Η τοποθέτησή 
τους απέναντι στο υπόµνηµα δεν µπορούσε λοιπόν παρά να αρθρωθεί ως έκφραση 
της εθνικής τους υπόστασης. Όφειλαν, τόνιζε ο δηµοσιογράφος Κουτρούµπας, να 
«σκέπτονται ὡς Ἕλληνες», ενώ ο βιοµήχανος Τουρπάλης διακήρυττε ότι «θά 
θεωρήση προσβολήν τοῦ ὡς Ἕλληνος νά ψηφίση σχέδιον περί Θεσσαλονίκης ὡς 
ἐλευθέρας πόλεως»80. 

Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές της πρότασης για µετατροπή της Θεσσαλονίκης 
σε ελεύθερο λιµάνι απονοµιµοποιήθηκαν καθώς εξορίστηκαν από την εθνική 
κοινότητα και αναγορεύτηκαν σε εχθρούς τους έθνους. Επρόκειτο για «ὀλίγους 
ἐµπόρους», για µια οµάδα «Ἑβραίων τινῶν ἐµπόρων, Τούρκων καί Ἀρµενίων», 
«ξένων ὑπηκόων» µε συµφέροντα «αλλοιούντα εν ικανώ µέτρω την φυσιογνωµίαν 
και υπόστασιν της Ελληνικής πόλεως … συγκρουόµενα προς συµφέροντα 
εµποροβιοµηχανικά των Ελλήνων υπηκόωων, αξιούντα επικράτησιν, και 
αποτελούντα εµπόδιον εις σκοπούς ηµών πολιτικούς και εθνικούς»81. Οι 
συγκεκριµένοι έµποροι κατηγορήθηκαν ότι παρέβλεψαν τις θυσίες του ελληνικού 
κράτους, «τᾶς ἑκατόµβες αἵ ὁποῖαι ἔπιπτον ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας ἀλυτρώτων λαῶν», 
και ότι «ἐφρόντιζον µόνον πώς νά ἐξασφαλίσωσι τά οἰκονοµικά αὐτῶν 
συµφέροντα»82. Ταυτόχρονα όµως, και η ίδια η επιχειρηµατική τους δράση 
στιγµατίστηκε ως ανήθικη και αποσυνδέθηκε από το µέλλον της πόλης. Επρόκειτο 
για «µεγάλους κερδοσκόπους», που δεν µπορούσαν πλέον να υπολογίζουν «ἐπί τῶν 
µυθωδῶν κερδῶν, τά ὁποία ἐπραγµατοποίουν ἀνέτως καθ’ἕκαστον ἔτος» καθόλη τη 
διάρκεια της υστεροθωµανικής περιόδου83. Αντίθετα, η ελληνική κυριαρχία εγγυόταν 
ότι τα πραγµατικά εµπορικά συµφέροντα, τα δικά τους αλλά και της πόλης, δεν θα 
παραβλέπονταν.  

«Οἱ µεταχειριζόµενοι ἕως τώρα τά κεφάλαια τῶν κατά τόν ἕνα τρόπον, ἠµποροῦν ἀπό 
τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς νά τά µεταχειρισθοῦν κατά τόν ἄλλον. ∆ιενήργουν εἰσαγωγικόν 
ἐµπόριον. Ἄς διενεργήσουν ἐξαγωγικόν, ἄς γίνουν βιοµήχανοι, ἐπιχειρηµατίαι, 
γαιοκτήµονες, κτηνοτρόφοι. Αὐτά δέν γίνονται εἰς µίαν ἡµέραν. Θά γίνουν ἀσφαλῶς 
ἐντός ὀλίγου. Ἄν οἱ ὀλίγοι βιάζωνται καί δέν ἔχουν τήν ὑποµονήν νά περιµένουν, 
ὑπάρχουν πλεῖστοι κεφαλαιοῦχοι ὁµογενεῖς τόσον ἐν Ἑλλάδι, ὅσον καί ἐν Ρουµανῖᾳ καί 
Αἰγύπτω οἱ ὁποῖοι θά σπεύσουν νά τούς ὑποκαταστήσουν»84.  

Οι ανησυχίες τους δεν ήταν εποµένως «εἰλικρινεῖς», αλλά αποτελούσαν πρόσχηµα 
και υπέκρυπταν «δολίας προθέσεις»85. Συνακόλουθα, το υπόµνηµα ήταν µια 
«σκοτεινή ἀπόπειρα» µε στόχο «ἡ Ἑλληνική ∆ιοίκησις νά µείνη χάρτης ἄγραφος εἰς 
Θεσσαλονίκην». Η επιτροπή απέβλεπε στην «ξενικήν ἐπέµβασιν» και ως εκ τούτου 
διέπραττε «ἔγκληµα ἐσχάτης προδοσίας»86. 

                                                 
79 Νέα Αλήθεια 07.12.1913. 
80 Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
81 Νέα Αλήθεια 01.12.1913, Εµπρός 23.11.1913, Εστία 26.11.1913. 
82 Νέα Αλήθεια 01.12.1913. 
83 Νέα Αλήθεια 26.04.1914. 
84 Νέα Αλήθεια 26.04.1914. 
85 Νέα Αλήθεια 26.04.1914. 
86 Γραφόµενα στον τύπο που αναφέρονται από τη Μακεδονία 27.11.1913. 
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Η δηµόσια συζήτηση για το οικονοµικό µέλλον της Θεσσαλονίκης διαίρεσε 
εποµένως εθνοτικά τους εµπόρους της πόλης, µετέβαλε τις εθνοτικές ισορροπίες στο 
εσωτερικό τους και παράλληλα παρήγαγε αντιτιθέµενες και αλληλοαποκλειόµενες 
εκδοχές της ελληνικότητας και της εβραϊκότητας σε µεγάλο µέρος του ελληνικού 
τύπου της πόλης. Όµως η εθνοτική ρήξη συµπληρώθηκε και από την ανάδυση µιας 
νέας τοµής µεταξύ των επιχειρηµατιών της πόλης. Η πρόταση για τη µετατροπή της 
Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι ανέδειξε για πρώτη φορά στο δηµόσιο λόγο τη 
διάσταση των εµπορικών και των βιοµηχανικών συµφερόντων. Επρόκειτο για µια 
διάσταση που εκδιπλώθηκε παράλληλα µε την εθνοτική ρήξη και εν µέρει συνέπεσε 
µε αυτήν. ∆εν προκάλεσε ωστόσο µια διαφορετική στοίχιση σε επίπεδο προσώπων. 
Αν και προσδιόρισε επικουρικά τις ατοµικές επιλογές των ελλήνων 
εµποροβιοµηχάνων, δεν συνέβη το ίδιο και µε τους Εβραίους. 

Η πρόταση για τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι δεν παρείχε 
ιδιαίτερα ευνοϊκές πρόνοιες για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Προέβλεπε βέβαια 
την προστασία των προϊόντων που παρήγαγε η υπάρχουσα τοπική βιοµηχανία µέσα 
από τη δασµολόγηση παρόµοιων προϊόντων που εισάγονταν από το εξωτερικό. 
Ωστόσο, δεν µεριµνούσε για την επέκταση της ρύθµισης αυτής στα βιοµηχανικά 
προϊόντα που θα παράγονταν στο µέλλον, ούτε και στα βιοµηχανικά προϊόντα που 
παράγονταν ήδη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια87. Τις προβλέψεις αυτές 
υπαγόρευε µια συγκεκριµένη θεώρηση της οικονοµικής λειτουργίας της πόλης. Κατά 
τον Κλέωνα Χατζηλαζάρου για τα επόµενα χρόνια δεν προβλεπόταν σηµαντική 
αύξηση των βιοµηχανικών µονάδων της, κάτι που θα ήταν άλλωστε ασύµφορο λόγω 
του αυξηµένου κόστους εργασίας που προκαλούσε η χρόνια έλλειψη εργατικού 
δυναµικού στη Μακεδονία88. Για αυτόν τον λόγο, το υπόµνηµα του Επιµελητηρίου 
έδινε προτεραιότητα στη διαφύλαξη του εµπορικού ρόλου της Θεσσαλονίκης ως 
λιµανιού εισαγωγής. 

Όπως όµως προαναφέρθηκε, η υποδοχή του υποµνήµατος από τους 
εµποροβιοµήχανους υπήρξε ανοµοιόµορφη. Οι λόγοι της διαφοροποίησης δεν 
σχετίζονταν µόνο µε την εθνοτική τους προέλευση. Αν και πάντα αναφέρονταν ως 
«έµποροι», στην επιτροπή της κατάρτισης του υποµνήµατος συµµετείχαν τόσο 
έλληνες όσο και εβραίοι επιχειρηµατίες µε δραστηριότητα στον τοµέα της 
µεταποίησης89. Όσον αφορά στους Εβραίους, η στάση τους απέναντι στο υπόµνηµα 
δεν τεκµηριώνεται ρητά. Ωστόσο, στο βαθµό που δεν καταγράφονται 
διαφοροποιήσεις (και µε δεδοµένη την ήδη σηµαίνουσα παρουσία τους στο χώρο της 
µεταποίησης όπως και την απειλή που θα συνιστούσε µια αναµενόµενη επέκταση των 
ελληνικών βιοµηχανιών στην πόλη), µπορεί να υποτεθεί ότι το υπόµνηµα 
εξυπηρετούσε τα συµφέροντά τους όχι µόνο ως Εβραίων αλλά και ως βιοµηχάνων 
και ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος να µην το υιοθετήσουν. Αντίθετα όµως, οι 
προβλέψεις του υποµνήµατος προκάλεσαν την αντίδραση των ελλήνων 
εµποροβιοµηχάνων –τόσο των µελών της επιτροπής όσο και άλλων. Επρόκειτο για 
τους κορυφαίους έλληνες επιχειρηµατίες, Ναουσαίους και µη, που είτε 
δραστηριοποιούνταν σε νηµατουργίες της Νάουσας, είτε συνδέονταν συγγενικά µε τις 
µεγάλες οικογένειες των βιοµηχάνων της90. Η επιχειρηµατολογία τους ήταν διττή: η 

                                                 
87 Μακεδονία 28.11.1913. 
88 Μακεδονία 20.11.1913. 
89 Συγκεκριµένα, οι Κωνσταντίνος Πλατσούκας, Κύρος Κύρτσης, Ζωζέφ Μισραχί (Commercial 
Company) και Μωύς Μορπούργο (Μύλοι και Κεραµοποιεία Αλλατίνι). 
90 Βλέπε και συνεδρίαση του δ.σ. της Νέας Λέσχης όπου κατά του νοµοσχεδίου τάχθηκαν οι ναουσαίοι 
«έµποροι» Τουρπάλης, Κύρτσης και Πλατσούκας (Νέα Αλήθεια 21.11.1913). Στη µεγάλη συνέλευση 
της Νέας Λέσχης κατά του υποµνήµατος εκφράστηκε επίσης ο έµπορος Αθανάσιος Μακρής (Νέα 
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επίκληση των εθνικών λόγων συνοδευόταν και από την επισήµανση των 
«καταστροφῶν αἴτινες θά ἐπέλθωσι µέ τό σχέδιον τοῦ ὑποµνήµατος εἰς τήν 
βιοµηχανίαν καί βιοτεχνίαν τοῦ τόπου»91. Το υπόµνηµα όντως έθιγε τις προοπτικές 
επέκτασης της δράσης των επιχειρηµατιών αυτών. Όµως η κατηγορία περί 
παράβλεψης της βιοµηχανικής ανάπτυξης είχε ευρύτερη απήχηση καθώς 
µεταβλήθηκε σε κοινό τόπο της γενικότερης αντιρρητικής ρητορικής. Η υπεράσπιση 
των συµφερόντων της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας αποτέλεσε ένα από τα 
κυριότερα επιχειρήµατα κατά του υποµνήµατος που αντέταξαν τόσο η Νέα Λέσχη92 
όσο και ο ελληνικός τύπος93. 

Η συζήτηση για τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι ανέδειξε 
εποµένως για πρώτη φορά τα ιδιαίτερα συµφέροντα της βιοµηχανίας στο δηµόσιο 
λόγο. Κινητοποίησε τους έλληνες εµποροβιοµήχανους και ενδεχοµένως αποτέλεσε 
έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν δύο µήνες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου 
1914, στη σύσταση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας στα όργανα του οποίου 
κυριάρχησαν από την αρχή οι ίδιοι. Άλλωστε, µία από τις πρώτες ενέργειες του 
Συνδέσµου ήταν η προσαρµογή της φορολογίας και του δασµολογίου των νέων 
χωρών στο ισχύον ελληνικό φορολογικό σύστηµα –ενέργεια που απηχούσε το αίτηµα 
της «αφοµοίωσης»94. Ταυτόχρονα, η συζήτηση συνέδεσε τα συµφέροντα της 
βιοµηχανίας µε εκείνα του ελληνικό κράτους. Το υπόµνηµα θεωρήθηκε ότι 
προστάτευε τις επιδιώξεις µιας «µεµονωµένης κλάσεως ἐµπόρων» οι οποίες και 
προσέκρουαν στα γενικότερα κρατικά συµφέροντα. Αντίθετα, η προστασία της 
βιοµηχανίας αποτελούσε πλέον κρατικό καθήκον95. 

Ελληνικότητα και βιοµηχανία, εθνικό καθήκον και βιοµηχανική δράση 
διαπλέχθηκαν εποµένως καθώς υπηρετούσαν και τα δύο το γενικό καλό. Αν και το 
εµπόριο δεν αφελληνίστηκε ταυτιζόµενο συλλήβδην µε τους µη Έλληνες και κυρίως 
µε τους Εβραίους, αυτή καθαυτή η εµπορική δραστηριότητα των Εβραίων και των 
Μουσουλµάνων απονοµιµοποιήθηκε. Οι υποστηρικτές του υποµνήµατος µπορεί να 
δήλωναν ότι «τό ἐκπονηθέν σχέδιον [ήταν] τό µᾶλλον συµφερότερον πρός 
προστασίαν τῶν συµφερόντων τῆς ἀγορᾶς Θεσσαλονίκης»96. Όµως στο λόγο 
µερίδας του ελληνικού τύπου το υπόµνηµα απέβλεπε αντίθετα στην εξυπηρέτηση των 
«µικροσυµφεροντιδίων µίας τάξεως ἀνθρώπων, οὐδέν κοινόν ἐχούσης πρός τούς 
διεξαχθέντας ἀγώνας»97. Θα ωφελούσε «ὁρισµένα πρόσωπα» σε βάρος µάλιστα του 
λαού98. Ο τελευταίος, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για την ανέγερση και περιφρούρηση 
του συρµατοπλέγµατος θα βάρυναν την πόλη, «θά ὑφίστατο βάρη χάριν µερικῶν 
ἐµπόρων, ὅπερ ἄτοπον καί ἀπαράδεκτον»99. Αν και η συζήτηση για το ελεύθερο 

                                                                                                                                            
Αλήθεια 29.11.1913). Για τους στενούς δεσµούς του µε ναουσαίους επιχειρηµατίες και την 
επιχειρηµατική δραστηριοποίησή του στη Νάουσα, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σ. 49. 
91 Όπως ισχυριζόταν «δι’ἐπιχειρηµάτων ἀκαταγωνίστων» ο Κύρος Κύρτσης. Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
92 Βλέπε την αρθρογραφία του γραµµατέα της ∆ούµα στη Μακεδονία 01.12.1913. 
93 Νέα Αλήθεια 07.12.1913. 
94 Λόγω της διατήρησης του οθωµανικού δασµολογικού καθεστώτος τα µακεδονικά προϊόντα 
επιβαρύνονταν κατά την εισαγωγή τους στην Παλαιά Ελλάδα µε υψηλό προστατευτικό δασµό, ενώ 
αντίθετα τα εισαγόµενα στη Μακεδονία ελληνικά προϊόντα κατέβαλαν δασµό µόνο 11%. Για τη 
σύσταση και τις πρώτες ενέργειες του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, βλέπε Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος (Θεσσαλονίκη, 1966), σ. 195. 
95 ∆ηλώσεις Κοφινά στη Μακεδονία 06.12.1913. 
96 Νέα Αλήθεια 21.11.1913. 
97 Εµπρός 23.11.1913. 
98 Νέα Αλήθεια 21.11.1913. 
99 Νέα Αλήθεια 29.11.1913. 
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λιµάνι κατέστησε τη βιοµηχανία διακριτή και την εννοιολόγησε ως ελληνική, δεν 
παρήγαγε ωστόσο έναν αντιστικτικό εθνοτικό χρωµατισµό του εµπορίου και της 
βιοµηχανίας. Η ταύτιση του Εβραίου µε το εµπόριο παρέµενε ισχυρή, αλλά 
«έµπορος» και «Έλληνας» δεν µεταβλήθηκαν σε δυο αµοιβαία αποκλειόµενες 
κατηγορίες. Παρ’όλα αυτά, ως σωστό εµπόριο εννοιολογήθηκε πλέον εκείνο που 
υποτασσόταν στα ευρύτερα εθνικά συµφέροντα. Στο επιχείρηµα ότι η προαγωγή της 
εµπορικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ως ελεύθερο λιµάνι ήταν η πραγµατικά 
εθνικά ορθή λύση αντιτασσόταν τώρα εµφατικά ότι η προνοµιακή θέση της 
Θεσσαλονίκης ήταν «ἐπιζήµια διά τήν ἄλλην Ἑλλάδα», ότι «τά ζητούµενα θά 
βλάψωσι καιρίως ἐκείνους οἵτινες ἔχυσαν τό αἷµα τῶν ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως 
ἠµῶν». Και ως τέτοια, «τα ζητούµενα» έπρεπε να «ἀπορριφθώσιν»100. 

 
Στις πολλαπλές του εκφάνσεις το ζήτηµα του οικονοµικού µέλλοντος της 
Θεσσαλονίκης ενέπλεξε τους εµπόρους της πόλης τόσο ως αντικείµενα διαφορετικών 
λόγων όσο και ως δρώντα υποκείµενα. Εγγραφόµενο σε µια ρευστή συγκυρία, 
συνδυάστηκε µε ευρύτερα διακυβεύµατα και αποτέλεσε ένα πρώτο, καίριο σηµείο 
καµπής στην πορεία του εξελληνισµού των εµπόρων και του εµπορίου της πόλης. 
Εκβάλλοντας στο δηµόσιο πεδίο, αναδιοργάνωσε τους όρους της δράσης των 
εµπόρων. Ταυτόχρονα, συνετέλεσε στη θεσµική ενίσχυση των ελλήνων εµπόρων, 
στην προαγωγή τους αρχικά σε ισότιµη κοινότητα και τελικά σε συντονιστή των 
απόψεων όλου του «εµπορικού κόσµου» της πόλης. Στην πορεία του ζητήµατος 
αντιτιθέµενες εκδοχές του εθνικού συµφέροντος αντιπαρατέθηκαν, αλλά τελικά η πιο 
µερικευτική υπερίσχυσε. Επρόκειτο για µια εκδοχή που έφερε έντονα τα τοπικά 
χαρακτηριστικά της προέλευσής της. Στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ο 
οικονοµικός σχεδιασµός του βενιζελισµού (τµήµα µιας ευρύτερης «στρατηγικής 
ελληνικής εθνικής ταυτότητας»101) επιδίωκε την έστω και ρητορική ενσωµάτωση των 
εβραίων εµπόρων στο οικονοµικό του όραµα για το έθνος. Ωστόσο, στο επίπεδο της 
πόλης, οι έλληνες έµποροι και βιοµήχανοι, όπως άλλωστε και µεγάλη µερίδα του 
ελληνικού τύπου, διεκδίκησαν την ελληνικότητά τους µέσα από ένα λόγο περί 
αφοµοίωσης που εξόριζε τους εβραίους αλλά και τους µουσουλµάνους εµπόρους 
εκτός των ορίων του έθνους ως εκφραστές µιας άλλης πρότασης για το οικονοµικό 
µέλλον της πόλης. 

Λίγους µήνες µετά, η µεγάλη καπνεργατική απεργία του Απριλίου 1914 θα 
στοχοποιήσει µιαν άλλη κοινωνική οµάδα, τους εβραίους εργάτες, και µιαν άλλη 
οργάνωση, τη Φεντερασιόν. Κατά τη διάρκειά της, ο σοσιαλισµός, «πατρίδα των 
Εβραίων», θα ταυτιστεί µε τον ανθελληνισµό102. Εεποµένως, σε κάποιο βαθµό, η 
τροπή που πήρε η συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη-ελεύθερο λιµάνι µπορεί να 
αναγνωστεί ως µια ακόµη έκφραση µιας ευρύτερης διαδικασίας αποκλεισµού. Η 
πρώιµη αυτή έκφραση αναδεικνύει επίσης τις ταξικά πολλαπλές όψεις που η 
διαδικασία αυτή τελικά πήρε. Αφορούσε όχι µόνο τη βάση, τους εργάτες, αλλά και 
την κορυφή του πληθυσµού της πόλης, τους εβραίους µεγαλεµπόρους. Για αυτούς, το 
εισαγωγικό εµπόριο µε την ενδοχώρα ήταν πατρίδα, καθώς στήριζε την κοινότητα και 
καθιστούσε ουσιαστικά τη Θεσσαλονίκη εβραϊκή πόλη. Η Θεσσαλονίκη-ελεύθερο 
λιµάνι, αντίβαρο στις ελληνικές πολιτικές ενσωµάτωσης που απειλούσαν να τους 
αποκλείσουν, θα ήταν µια σεφαραδίτικη δηµοκρατία, “une petite république 

                                                 
100 Μακεδονία 01.12.1913. 
101 Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’», σ. 202. 
102 Στο ίδιο, σ. 202. 
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Israélite”, όπως παρατηρούσε ο γάλλος πρόξενος103. Για τους Έλληνες όµως, µια 
«προνοµιακή» θέση της πόλης αποτελούσε εµπόδιο στην κατάκτηση της ελληνικής 
ταυτότητας. Υπογράµµιζε εντέλει τη διαφορά τη στιγµή που η πολιτισµική αντίληψη 
του ελληνικού εαυτού (την οποία επέτεινε και η ρευστότητα της συγκυρίας) 
στηριζόταν ακριβώς σε µια ποιητική της οµοιότητας και σε µια απαξίωση της 
οποιασδήποτε ένδειξης διαφορετικότητας104. Για το λόγο αυτό, το εισαγωγικό 
εµπόριο, θεµέλιο µιας παλιάς εβραϊκής πατρίδας, κατέληξε να θέσει τους εβραίους 
µεγαλεµπόρους εκτός των συµβολικών ορίων της νέας τους πατρίδας, µιας πατρίδας 
που αυτή τη φορά ήταν ελληνική. 
 

                                                 
103 Εσωκλείεται σε αναφορά του γάλλου πρέσβη (Λονδίνο) προς Υπουργό Εξωτερικών (Παρίσι) 
(03.04.1913), MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 288. 
104 Εξού και οι συνεχείς αρνήσεις µιας «προνοµιούχου θέσεως» της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε τις 
άλλες ελληνικές πόλεις. Ενδεικτικά, Νέα Αλήθεια 01.12.1913. 
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Κεφάλαιο Έκτο 
Εµπορικές αρχηγεσίες και πολιτική ενσωµάτωση: 

οι πρώτες εθνικές εκλογές 
 
 
Οι εθνικές εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 σηµατοδότησαν την ένταξη των Νέων 
Χωρών στον κοινοβουλευτικό χάρτη της χώρας και την ενσωµάτωση των κατοίκων 
τους στο πολιτικό της σώµα. Με αυτές κλείνει και η πρώτη περίοδος της ελληνικής 
κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη. Λίγους µήνες αργότερα, η απόβαση των στρατευµάτων 
της Αντάντ θα πυροδοτήσει νέες εξελίξεις οι οποίες και θα µεταβάλουν ξανά το 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό στην πόλη. 

Απόντες από αυτή τη διαδικασία ήταν οι ντονµέ και οι µουσουλµάνοι έµποροι. 
Οι πρώτοι, πρωταγωνιστές κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, δεν είναι πλέον 
πολιτικά δραστήριοι –τουλάχιστον στο δηµόσιο χώρο. Το έντονο µεταναστευτικό 
ρεύµα προς την Τουρκία αραίωσε τις τάξεις τους και περιόρισε την παρουσία τους 
στην πόλη1. Ταυτόχρονα, η σύσταση της µουσουλµανικής κοινότητας φαίνεται ότι 
συνοδεύτηκε από τον θεσµικό εξοστρακισµό τους. Οι Ντονµέ δεν συµµετείχαν σε 
κανένα από τα νεοσύστατα κοινοτικά όργανα, ούτε και συµπεριλαµβάνονται στους 
καταλόγους των κοινοτικών προκρίτων2. Κυρίως όµως, η ενθουσιώδης συµπόρευσή 
τους µε τις πολιτικές επιλογές των Nεότουρκων πριν αλλά και µετά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους οδήγησε στη διπλή περιθωριοποίησή τους. Αφενός, τους 
κατέστησε την κατεξοχήν ύποπτη εθνοτική οµάδα στα µάτια των ελληνικών αρχών. 
Η ελληνική διοίκηση εκτιµούσε ότι αποτελούσαν όργανο της νεοτουρκικής 
προπαγάνδας στην πόλη, ότι διενεργούσαν κατασκοπευτική δράση και ότι 
διατηρούσαν ισχυρούς δεσµούς µε ένα ευρύτερο δίκτυο θεσσαλονικέων Ντονµέ, οι 
οποίοι είχαν µεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη και είχαν διαδραµατίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στους εκεί ανθελληνικούς διωγµούς3. Αφετέρου όµως, οι 
νεοτουρκικές τους συµπάθειες όξυναν επίσης και τις σχέσεις τους µε την ηγεσία της 
τοπικής µουσουλµανικής κοινότητας. Στο πλαίσιο των έντονων ενδοµουσουλµανικών 
πολιτικών συγκρούσεων µεταξύ των Νεότουρκων και των αντιπάλων τους (οι οποίες 
µάλιστα στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης διαπλέκονταν άµεσα µε την 
ελληνοτουρκική διαµάχη και τη στάση απέναντι στην ελληνική διοίκηση), ο µουφτής 
αµφισβήτησε τόσο την πολιτική όσο όµως και τη θρησκευτική νοµιµοφροσύνη τους. 
Όχι µόνο τους κατήγγειλε στις ελληνικές αρχές ως ακραιφνείς οπαδούς των 
Νεότουρκων και υποκινητές µιας σκευωρίας που επιζητούσε την αντικατάστασή του 
από φιλονεότουρκο ιερωµένο, αλλά ταυτόχρονα τους διαχώριζε πλέον και ρητά από 
τον «πράγµατι µουσουλµανικόν πληθυσµόν» αµφισβητώντας µε τον τρόπο αυτό τη 
µουσουλµανικότητά τους4. Η δηµογραφική απίσχναση και η διπλή στοχοποίηση των 
Ντονµέ, τόσο από τις αρχές και την ελληνική κοινή γνώµη της πόλης όσο και από την 
ίδια τη µουσουλµανική κοινότητα, συγκροτούσαν εποµένως ένα ισχυρό πλέγµα 
παραγόντων που καθιστούσαν ανεπιθύµητη την πολιτική τους δράση, είτε µε τη 

                                                 
1 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς πρέσβη (Αθήνα) (10.05.1915), MAE CADN, Ambassade de 
France à Athènes, Fonds A, Carton 277. 
2 Πανελλήνιος Οδηγός (Αθήνα, 1915), σσ. 898-899. 
3 Έκθεση σχετικά µε την ανθελληνική δράση των εβραϊκής καταγωγής µουσουλµάνων (ντονµέδων) 
(χ.χ.), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. Χαρακτηριστική η αναφορά ότι «ὅλοι οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ καί 
Καβάλλα ντονµέδες ἐπιβουλεύονται τό Ἑλληνικόν Kράτος καί συµµετέχουσι τοῦ ἐνταύθα 
ἀνθελληνικοῦ διωγµοῦ». 
4 Γ∆Μ προς Υπουργείο Εξωτερικών (29.09.1913), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 75. 
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µορφή της συµµετοχής στη µουσουλµανική εκλογική επιτροπή είτε µε αυτή της 
συµπερίληψής τους στα ψηφοδέλτια των ελληνικών κοµµάτων. 

Περισσότερο δύσκολο είναι να προσδιοριστεί ο ρόλος των µουσουλµάνων 
επιχειρηµατιών ελλείψει µάλιστα πρόσβασης στις κατάλληλες πηγές. Με βάση 
ωστόσο τα διαθέσιµα τεκµήρια, φαίνεται ότι υπήρξε εξαιρετικά περιορισµένος. Μετά 
τους Βαλκανικούς Πολέµους, η θέση τους στην αγορά της πόλης, ιστορικά 
δευτερεύουσας σηµασίας, πιθανότατα µειώθηκε ακόµη περισσότερο. Για έναν 
άγνωστο αριθµό από αυτούς, η µετανάστευση προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία 
ίσως και να αποτέλεσε την ενδεδειγµένη λύση, αν και η επιβολή του δικαιοστάσιου 
ενδεχοµένως να λειτούργησε ανασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το 1915 η παρουσία 
τους µεταξύ της οµάδας των κοινοτικών προκρίτων ήταν µικρή5. Η γενικότερη 
αποδυνάµωσή τους και η υποδεέστερη θέση που κατείχαν στην κοινοτική ζωή 
αντανακλάται και στην προεκλογική δραστηριοποίησή τους. Ήταν κυρίως 
θρησκευτικά στελέχη που κινήθηκαν προεκλογικά ως αντιπρόσωποι του 
µουσουλµανικού πληθυσµού, όπως δείχνει και η σύνθεση της επιτροπής του 
«Τουρκικού Κόµµατος των Φιλελευθέρων» το οποίο και τάχθηκε µε τη γουναρική 
παράταξη6. Με δεδοµένη άλλωστε και τη γενικότερα περιορισµένη παρουσία των 
Μουσουλµάνων στα ψηφοδέλτια, η συµµετοχή των εµπόρων πιθανότατα υπήρξε 
στην καλύτερη περίπτωση αναιµική και δεν φαίνεται να συνιστούσε παρά µόνο 
µεµονωµένη, ατοµική επιλογή7. 

Αντίθετα, σε αυτές τις εκλογές εκείνοι που αναµείχθηκαν ενεργά ήταν οι 
σηµαίνοντες έλληνες και εβραίοι επιχειρηµατίες. Συµµετείχαν ως άτοµα αλλά κυρίως 
ως συλλογικότητες. Ωστόσο, ο εκλογικός προσανατολισµός τους δεν υπήρξε ενιαίος, 
αλλά εθνοτικά διακριτός. Η Νέα Λέσχη, θεσµικός εκπρόσωπος των ελλήνων 
εµπόρων, δεν στοιχήθηκε µε κανένα από τα υπάρχοντα πανελλήνια πολιτικά 
κόµµατα. Αντίθετα, λειτούργησε ως ανεξάρτητος πολιτικός φορέας εκφράζοντας µιαν 
ιδιότυπη και διακριτή ελληνοµακεδονική ταυτότητα µε έντονα τοπικά 
χαρακτηριστικά. Στον αντίποδα, οι εβραίοι επιχειρηµατίες εντάχθηκαν εξαρχής στο 
υφιστάµενο ελληνικό πολιτικό σύστηµα συντασσόµενοι µε το Κόµµα των 
Φιλελευθέρων. Η εκλογική συµπεριφορά των ελλήνων και των εβραίων 
επιχειρηµατιών αποτέλεσε εποµένως έκφανση µιας ευρύτερης διαδικασίας, αυτής της 
ενσωµάτωσης στο ελληνικό κράτος. Η ενσωµάτωση συνιστούσε ζήτηµα που 
αφορούσε εξίσου και τις δύο εθνοτικές οµάδες, τόσο τους Εβραίους όσο όµως και 
τους Έλληνες. Οι διαφορετικές επιλογές τους αντανακλούσαν ουσιαστικά δύο 
διακριτές στρατηγικές χειρισµού της –όπως άλλωστε είχε συµβεί και πρωτύτερα, µε 
τη συλλογική κινητοποίηση για το ζήτηµα των σερβικών τελωνειακών δασµών και 
ιδίως µε την αντιπαράθεση για το εµπορικό µέλλον της Θεσσαλονίκης. Με τη 
                                                 
5 Από τους 25 προκρίτους, µόλις τέσσερις προσδιορίζονται ως έµποροι, εργοστασιάρχες ή τραπεζίτες, 
ενώ οι κτηµατίες είναι πέντε και αρκετοί οι ιερωµένοι. Πανελλήνιος Οδηγός (Αθήνα, 1915), σσ. 898-
899. 
6 Την επιτροπή αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστικά ουλεµάδες και µουδέριδες. Νέα Αλήθεια 
07.04.1915. Η φυσιογνωµία του Τουρκικού Κόµµατος των Φιλελευθέρων παραµένει αδύνατο να 
προσδιοριστεί λόγω έλλειψης στοιχείων. 
7 Το ψηφοδέλτιο του Κόµµατος των Φιλελευθέρων δεν περιλάµβανε κανένα µουσουλµάνο, ενώ αυτό 
των Ανεξάρτητων-Λαϊκών ένα δικηγόρο. Από τους επτά υποψηφίους της γουναρικής Ηνωµένης 
Αντιπολίτευσης ο ένας ήταν κτηµατίας, ενώ δεν στάθηκε δυνατό να προσδιοριστεί η επαγγελµατική 
κατάσταση των υπόλοιπων. Πιθανότατα όµως πρέπει να ήταν κτηµατίες, αφού αυτό ήταν το 
παραδοσιακά ηγετικό µουσουλµανικό στρώµα στη Μακεδονία. Επιπρόσθετα, η πολιτική επιλογή του 
µουσουλµανικού πληθυσµού, όπως αυτή θα καθοριζόταν από το συνέδριο των Μουσουλµάνων της 
Μακεδονίας που συγκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Μαΐου 1915, εξαρτώνταν πρωτίστως από την 
επιστροφή των τσιφλικιών. ∆ηµοσθένης ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 
Ελληνικού κράτους, 1915-1936 (Αθήνα, 2005), σσ. 219-223. Νέα Αλήθεια 02.05.1915. 
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διαφορά όµως ότι στην περίπτωση των εκλογών του Μαΐου 1915, δεν ήταν οι εβραίοι 
αλλά οι έλληνες επιχειρηµατίες εκείνοι που αποτέλεσαν τους εκφραστές µιας 
αποκλίνουσας στάσης. 

Ταυτόχρονα, οι διακριτές πολιτικές τοποθετήσεις των ελλήνων και εβραίων 
επιχειρηµατιών επηρέασαν την άρθρωση των ταξικών σχέσεων στο εσωτερικό της 
κάθε εθνοτικής οµάδας. Η συµµαχία της Νέας Λέσχης µε το Λαϊκό Κόµµα του 
Συνδέσµου Συντεχνιών άµβλυνε τις αντιθέσεις µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων 
του ελληνικού πληθυσµού της πόλης. Αντίθετα, η δυναµική υποστήριξη που 
πρόσφεραν η Φεντερασιόν και οι σιωνιστές στη γουναρική Ηνωµένη Αντιπολίτευση 
βάθυνε το ρήγµα στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Τη στιγµή που οι έλληνες 
επιχειρηµατίες βγήκαν µεν πολιτικά ηττηµένοι αλλά κοινωνικά ανέπαφοι από την 
εκλογική αναµέτρηση, η επιχειρηµατική ελίτ της εβραϊκής κοινότητας υπέστη διπλό 
πλήγµα. Λόγω της διαφορετικής πολιτικής επιλογής των µεσαίων και κατώτερων 
εβραϊκών στρωµάτων, είδε τόσο την ηγεµονία της στο εσωτερικό της κοινότητας να 
κλονίζεται όσο και τη νεοπαγή ταυτότητά της ως ελλήνων Εβραίων να 
αµφισβητείται, από Έλληνες αλλά και Εβραίους, εντός αλλά και εκτός της 
κοινότητας. 
 
«Ὀττεντότοι» και «Κάφροι». Κυβερνητικές επιλογές και τοπική δυσαρέσκεια κατά 
το 1914 
Κατά την περίοδο 1912-1915 η διακυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της 
Μακεδονίας από την ελληνική διοίκηση προκάλεσε µια οξεία κοινωνική 
δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια δεν συνδεόταν µόνο µε τη συστηµατική 
«εθνικοθρησκευτική καταστολή» που συνόδευε τις πολεµικές επιχειρήσεις του 1912-
1913, ούτε και περιοριζόταν αποκλειστικά µεταξύ των µη ελληνικών πληθυσµών της 
πόλης και της περιφέρειας8. Αντίθετα, απέκτησε ιδιαίτερη ένταση κατά τον πρώτο 
χρόνο της ειρήνης, το 1914, και περιλάµβανε πλέον και τους Έλληνες. Επιπλέον, η 
δυσαρέσκεια αυτή επεκτεινόταν πέρα από την αυθαιρεσία των κατώτερων 
διοικητικών υπαλλήλων (την οποία και αναδεικνύει εναργώς η πρόσφατη 
βιβλιογραφία9), και στρεφόταν κυρίως κατά της ίδιας της κεντρικής κυβέρνησης και 
των µείζονων νοµοθετηµάτων της10. 

Για τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης τα περισσότερα από τα νοµοθετήµατα 
αυτά ήταν ιδιαίτερα επιζήµια –ιδίως όσα αφορούσαν σε ζητήµατα φορολόγησης. Οι 
ρυθµίσεις που εισήγαγε σταδιακά η κυβέρνηση προωθώντας τη δασµολογική 
αφοµοίωση σήµαιναν στην πράξη τη συγκρότηση ενός ιδιαίτερα επαχθούς, 
δισυπόστατου φορολογικού συστήµατος που περιλάµβανε τους υψηλότερους φόρους 

                                                 
8 Όπως αφήνει να εννοηθεί ο Σπύρος Μαρκέτος, καθώς εστιάζει στην αντιβενιζελική πολιτική 
συµπεριφορά των µη ελληνικών κυρίως πληθυσµών. Σπύρος Μαρκέτος, Ο Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου και η εποχή του. Αντινοµίες του µεταρρυθµιστικού σοσιαλισµού (Αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1998), σσ. 349, 371. 
9 Στο ίδιο, σσ. 373-380. 
10 Τρία ήταν τα κυριότερα νοµοθετήµατα τα οποία εισήγαγε η κυβέρνηση κατά το 1914 προκαλώντας 
τη µήνη του πληθυσµού της Μακεδονίας: το νοµοσχέδιο για τη δασµολογική αφοµοίωση των Νέων 
Χωρών (το οποίο και αύξανε τον εισαγωγικό δασµό αλλά απαγόρευε την εξαγωγή των ήδη 
υπάρχοντων προϊόντων από τις Νέες Χώρες στην Παλαιά Ελλάδα)· το νοµοσχέδιο περί φορολογίας 
καπνού (που επέτρεπε την ατελή εισαγωγή καπνών και ελάττωνε το φόρο εισαγωγής τσιγάρων από την 
Παλαιά Ελλάδα στη Μακεδονία, ενώ παράλληλα απαγόρευε την εισαγωγή καπνού σε φύλλα από το 
εξωτερικό στη Μακεδονία και επέβαλλε υψηλή φορολογία στα καπνά και στα τσιγάρα)· και τέλος, το 
νοµοσχέδιο περί διοικητικής διαίρεσης των Νέων Χωρών βάσει του οποίου απολύονταν οι έκτακτοι 
µακεδόνες υπάλληλοι των Γενικών ∆ιοικήσεων καθώς δεν πληρούσαν τα νόµιµα προσόντα. 
Μακεδονία 30.10.1914, 05.11.1914, 07.11.1914. 
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τόσο της ελληνικής όσο όµως και της οθωµανικής φορολογίας11. Εποµένως, αν και η 
φορολογική πολιτική της κυβέρνησης στόχευε θεωρητικά στην προστασία της 
εγχώριας βιοµηχανίας, οι πληττόµενοι έµποροι θεωρούσαν ότι στερείτο 
οποιασδήποτε λογικής και ότι δεν απέβλεπε παρά µόνο στη µε κάθε µέσο αύξηση των 
δηµόσιων εσόδων12. 

Επιπρόσθετα, οι νέες ρυθµίσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες γιατί έπλητταν καίρια 
τους δύο πιο προσοδοφόρους κλάδους της οικονοµίας της πόλης, το εισαγωγικό 
εµπόριο και την καπνοβιοµηχανία. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 1913, η εισαγωγή του νέου 
δασµολογίου περιλάµβανε και µια απότοµη ύψωση των εισαγωγικών δασµών στο 
15%. Για ορισµένα προϊόντα αυτό σήµαινε µια κατακόρυφη αύξηση µέχρι και 85% 
σε σχέση µε τον οθωµανικό φόρο εισαγωγής. Η παραπάνω εξέλιξη προκάλεσε 
βραχυπρόθεσµα ένα έντονο κύµα κερδοσκοπίας καθώς οι εισαγωγείς έσπευσαν να 
υψώσουν τις τιµές πώλησης προϊόντων που είχαν ήδη εισαχθεί αλλά ήταν ακόµη 
αδιάθετα, αποκοµίζοντας υψηλά κέρδη. Ωστόσο, µεσοπρόθεσµα το νέο δασµολόγιο 
οδήγησε σε ακυρώσεις παραγγελιών από το εξωτερικό (καθώς αυτές είχαν γίνει µε 
βάση το παλιό, χαµηλότερο δασµολόγιο), στασιµότητα στην αγορά, ελλείψεις και 
αποκρύψεις ειδών πρώτης ανάγκης και τελικά στην πρώτη συστηµατική επιβολή 
αστυνοµικών διατιµήσεων έξι µήνες πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσµίου 
Πολέµου13. Ακόµη µεγαλύτερο ήταν το πλήγµα που προκάλεσε ο νέος νόµος περί 
φορολογίας του καπνού που ψηφίστηκε ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη ∆εκεµβρίου 
1914. Οι διατιµήσεις που επιβλήθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες τσιγάρων 
θεωρήθηκαν καταστροφικές για έναν αναδυόµενο παραγωγικό κλάδο, ο οποίος µετά 
την κατάργηση του µονοπωλίου της Régie χαρακτηριζόταν από δυνητικά µεγάλα 
περιθώρια κερδοφορίας, αλλά συγχρόνως και από έναν οξύτατο ανταγωνισµό µεταξύ 
µιας πληθώρας µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων14. 

Την ίδια περίοδο, µια σειρά άλλων κυβερνητικών αποφάσεων (που αφορούσαν 
στο εµπορικό µέλλον της πόλης) όχι µόνο δεν αντιστάθµισαν, αλλά αντίθετα 
επέτειναν τη δυσφορία που προκάλεσαν αυτές οι µείζονες φορολογικές παρεµβάσεις. 
Τον Μάρτιο του 1914 η σύνδεση του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε το 
ευρωπαϊκό στο Πλατύ, δέκα χιλιόµετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης, έφερε σε 
απόγνωση τους εµπόρους καθώς θεωρήθηκε ότι αποµόνωνε την πόλη15. Αντίστοιχα, 
η αρµόδια κυβερνητική επιτροπή απέρριψε τις προτάσεις του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου για τη σχεδιαζόµενη ελεύθερη ζώνη επειδή θεώρησε ότι εξέφραζαν 
µόνο τα στενά τοπικά εµπορικά συµφέροντα16. Την κατάσταση επιβάρυνε ακόµη 
περισσότερο η καθυστέρηση στην ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Αµέσως µετά 
την κατάληψη της Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση έλαβε µια σειρά από έκτακτα µέτρα 
προκειµένου να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της οικονοµίας της Μακεδονίας: 

                                                 
11 Μεταξύ των οθωµανικών φόρων που διατηρούνταν µέχρι τα τέλη του 1914 ήταν ο κτηµατικός και ο 
πολεµικός φόρος και οι φόροι επί των αιγοπροβάτων, της αλιείας, της δεκάτης και της οδοποιίας. 
Μακεδονία 09.12.1914. 
12 “Mémoire sur la Macédoine” (χ.χ.), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
13 Morgan (Θεσσαλονίκη) προς Elliot (Αθήνα) (26.01.1914), FO 286/580. Milne (Εµπορικό 
Επιµελητήριο Λίβερπουλ) προς undersecretary του Υπουργείου Εξωτερικών (Λονδίνο) (16.01.1914), 
FO 368/998. Morgan (Θεσσαλονίκη) προς Elliot (Αθήνα) (22.01.1914), FO 286/580. Μακεδονία 
08.02.1914, 09.02.1914. 
14 Το Φως 03.01.1915. Για τον ανταγωνισµό των πολυπληθών καπνοβιοµηχανιών, βλέπε Μακεδονία 
22.10.1914. 
15 Μακεδονία 06.03.1914, 10-12.03.1914. 
16 Περικλής Αλ. Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα (Αθήνα, 1970), σ. 143. To Επιµελητήριο επέµενε η 
ελεύθερη ζώνη να περιοριστεί στο διµετακοµιστικό λιανικό εµπόριο σε αντίθεση µε την κυβερνητική 
επιτροπή που επέµενε να συµπεριλάβει και το χονδρικό εµπόριο. 
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κήρυξε το δικαιοστάσιο και επέτρεψε την κυκλοφορία των τουρκικών νοµισµάτων17. 
Παράλληλα, διατήρησε τους δασµούς για µια σειρά προϊόντων που εξήγαγαν οι 
µακεδονικές βιοµηχανίες προς την Παλαιά Ελλάδα. Ωστόσο, από τα µέσα του 1914 η 
παράταση αυτής της «λελογισµένης» και σταδιακής νοµισµατικής και οικονοµικής 
ενσωµάτωσης της Μακεδονίας18 είχε χάσει την όποια νοµιµοποίησή της και 
προκαλούσε µια ολοένα και εντονότερη δυσφορία µεταξύ των εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης. Η νοµισµατική κρίση στην πόλη τον Ιούλιο του 1914 συνδέθηκε µε 
την πολυνοµισµατικότητα και την κυριαρχία του «ἀπαίσιου γροσιοῦ» και κατέδειξε, 
κατά τους εµπόρους, την ανάγκη επιβολής της κυκλοφορίας ελληνικών και µόνο 
νοµισµάτων, στην οποία όµως η κυβέρνηση δεν προέβη παρά µόνο ένα εξάµηνο 
αργότερα19. Πρόσθετα προσκόµµατα στην αγορά προκαλούσε πλέον και η παράταση 
του δικαιοστασίου20, όπως και οι εξαγωγικοί δασµοί στα µακεδονικά προϊόντα που 
προορίζονταν για την Παλαιά Ελλάδα21. 

Η γενικευµένη αυτή δυσφορία προς την κυβερνητική πολιτική πήρε τη µορφή 
της συλλογικής διαµαρτυρίας και εξέβαλε στο δηµόσιο χώρο. Προκάλεσε ευρύτερες 
διεθνοτικές κινητοποιήσεις και αποτέλεσε τη θρυαλίδα για τη σωµατειακή οργάνωση 
των επιχειρηµατιών της πόλης. Το σιδηροδροµικό ζήτηµα οδήγησε τους κυριότερους 
συλλόγους της Θεσσαλονίκης, τη Νέα Λέσχη, το Club des Intimes και το Σύνδεσµο 
Συντεχνιών, όχι µόνο στην υποβολή υποµνήµατος, αλλά για πρώτη φορά µετά την 
είσοδο των ελληνικών στρατευµάτων στην πόλη, στην απόπειρα οργάνωσης ενός 
αντικυβερνητικού συλλαλητηρίου το Μάρτιο του 1914. Έστω και βραχύβια, έστω και 
χωρίς συνέχεια, αυτή ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη κοινή, διεθνοτική δράση των 
ελληνικών και εβραϊκών αστικών στρωµάτων. Η απαγόρευση του συλλαλητηρίου 
από τον αστυνοµικό διευθυντή Θεσσαλονίκης για προφανείς λόγους έδειξε ότι η 
κρατική αυθαιρεσία, ο αστυνοµικός χαρακτήρας του ελληνικού καθεστώτος και η 
πληµµελής εφαρµογή του κράτους δικαίου στις Νέες Χώρες δεν έθιγαν µόνο τους 
αλλοεθνείς πληθυσµούς, ούτε και αφορούσαν µόνο στα «εθνικά» ζητήµατα. 
Αντίθετα, µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να αγγίξουν ακόµη και τα πιο ευυπόληπτα 
(εθνικά και ταξικά) στρώµατα της πόλης. Προσλαµβάνοντας την αντικυβερνητική 
διαµαρτυρία ως αντεθνική δράση, οι διοικητικές αρχές περιέστειλαν τη δηµόσια 
κινητοποίηση και προσδιόρισαν συνολικά τα όρια, τους όρους και το περιεχόµενο της 
δηµόσιας σφαίρας22. 

                                                 
17 Αικατερίνη Καριζώνη, «Η νοµισµατική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη πριν και µετά την 
απελευθέρωση», στο Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ι∆΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (28-30 Μαΐου 
1993). Πρακτικά (Θεσσαλονίκη, 1994), σ. 498. Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, «Θεσσαλονίκη, 1912-1940: 
οικονοµικές εξελίξεις», στο Ιωάννης Κ. Χασιώτης (επιµ.), Θεσσαλονίκη. Ιστορία και πολιτισµός, τ. Α΄ 
(Θεσσαλονίκη, 1997), σσ. 198-199. 
18 Σύµφωνα µε τα λόγια του Γεώργιου Κοφινά. Αναφέρεται στο Καριζώνη, «Η νοµισµατική 
κατάσταση στη Θεσσαλονίκη πριν και µετά την απελευθέρωση», σ. 499. 
19 Όπως ζητούσε µε διάβηµά του το Εµπορικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Μακεδονία 22.07.1915, 
23.07.1914. 
20 Όπως τηλεγραφούσαν έµποροι και βιοµήχανοι της πόλης στον Βενιζέλο ζητώντας την άρση του. 
Μακεδονία 07.09.1914. 
21 Βλέπε διάβηµα του Συνδέσµου Βιοµηχάνων για την ατελή εισαγωγή στην Παλαιά Ελλάδα των 
βιοµηχανικών προϊόντων των Nέων Xωρών. Μακεδονία 13.10.1914. 
22 Μακεδονία 10-15.03.1914. Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτικοί οι όροι µε τους οποίους η 
αστυνοµική διεύθυνση Θεσσαλονίκης επέτρεψε τη διοργάνωση ενός επόµενου συλλαλητηρίου κατά 
των φορολογικών και διοικητικών νόµων της κυβέρνησης το Νοέµβριο του 1914. Οι οµιλητές θα 
έπρεπε να µιλήσουν όλοι στα ελληνικά, οι διαδηλωτές να διαλυθούν επί τόπου µετά το πέρας των 
οµιλιών, και τέλος, να µην διατυπωθούν εκφράσεις που θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τρίτοι. 
Μακεδονία 08.11.1914. 
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Ταυτόχρονα, οι κυβερνητικές πολιτικές ωθούσαν αντιστικτικά προς τη 
συλλογική οργάνωση των επιχειρηµατιών της πόλης. Μέσω του Γραφείου Εργασίας 
της Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας, η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να εισάγει τη 
µορφή του επαγγελµατικού σωµατείου. Θεωρώντας ότι ήταν ο άκρατος 
ανταγωνισµός µεταξύ των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών που προκαλούσε την 
κρίση (ιδίως στον κρίσιµο τοµέα της καπνοβιοµηχανίας), κυβερνητικοί παράγοντες 
προώθησαν το επαγγελµατικό σωµατείο ως µορφή αυτοοργάνωσης και αυτοελέγχου 
των καπνεµπόρων µε στόχο την από τα µέσα κανονάρχηση του πεδίου της αγοράς23. 
Ωστόσο, ο ρόλος της κυβέρνησης δεν ήταν τελικά επικουρικός στην οργάνωση της 
συλλογικής δράσης, ούτε και η λειτουργία των σωµατείων εσωστρεφής. Αντίθετα, η 
εµφάνιση συλλογικών συσσωµατώσεων επαγγελµατικής υφής προσέλαβε τα 
χαρακτηριστικά της αντίδρασης στις πολιτικές της. Η σύσταση του Συνδέσµου 
Βιοµηχάνων Μακεδονίας τον Ιανουάριο του 1914 (µετά από πρωτοβουλία των 
ελλήνων βιοµηχάνων της Θεσσαλονίκης) ήταν άµεση απόρροια της ανάγκης τους να 
αντιµετωπίσουν συντεταγµένα τα νέα ζητήµατα που έθετε η εισαγωγή της ελληνικής 
νοµοθεσίας. Για το λόγο αυτό, η δράση του Συνδέσµου επικεντρώθηκε στην υποβολή 
υποµνηµάτων, διαβηµάτων και διαµαρτυριών προς την κεντρική αρχή για 
φορολογικά και δασµολογικά κυρίως ζητήµατα24. Ανάλογη ήταν η λογική που διείπε 
την ίδρυση του Κτηµατικού Συνδέσµου το Νοέµβριο του 191425. Περιλαµβάνοντας 
στην τάξη του πολλούς µεγαλεµπόρους-κτηµατίες, Εβραίους, Μουσουλµάνους και 
(σε ηγετική θέση) Έλληνες, στόχευε στην υπεράσπιση των συµφερόντων τους 
απέναντι σε µια κυβέρνηση η οποία επέµενε να διατηρεί τον οθωµανικό κτηµατικό 
φόρο και το καταστρεπτικό για τους ίδιους δικαιοστάσιο την ίδια στιγµή που 
πρόσφερε µεγάλες διευκολύνσεις στους πρόσφυγες ενοικιαστές των κτηµάτων τους26. 

Το γεγονός ότι η δυσφορία των επιχειρηµατιών προς την κυβέρνηση αφορούσε 
κυρίως σε ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε την αφοµοίωση της Μακεδονίας και το 
µέλλον της Θεσσαλονίκης προσδιόρισε επίσης τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που αυτή 
προσέλαβε. Η δυσαρέσκεια προς τη βενιζελική κυβέρνηση δεν αρθρωνόταν στη βάση 
ενός καθαρά «ταξικού» λόγου. ∆εν εφορµούσε δηλαδή από την εναντίωση στον 
µεταρρυθµιστικό της χαρακτήρα, στις προοδευτικές θεσµικές αλλαγές που αυτή 
εισήγαγε και ιδίως στη φιλεργατική νοµοθετική πολιτική της27. Αν και ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχάνων επέκρινε ενίοτε την εισαγωγή της εργατικής νοµοθεσίας στη Μακεδονία 
και επεσήµανε ως παράβλεψη της πολιτείας τη µη θέσπιση νόµων που να 
περιφρουρούν τα δικαιώµατα και των βιοµηχάνων, τέτοιου τύπου αντιδράσεις 
εµφανίζονταν ιδιαίτερα σπάνια28. Αντίθετα, η επικέντρωση της διαµαρτυρίας των 
επιχειρηµατιών σε ζητήµατα αφοµοίωσης συνέδεσε το επαγγελµατικό συµφέρον µε 
το συµφέρον της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και προσέδωσε σε αυτό τοπικές 
αναφορές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης επικρίνονταν ως διπλά επιβλαβείς: αφενός, 
επειδή αποτύγχαναν να προστατεύσουν τα συµφέροντα των µακεδόνων εµπόρων και 
βιοµηχάνων και αφετέρου επειδή προωθούσαν τα ανταγωνιστικά συµφέροντα των 
επιχειρηµατιών της Παλαιάς Ελλάδας. Από τα τέλη του 1913 κάθε µείζονα 
κυβερνητική νοµοθετική παρέµβαση αναλυόταν και καταδικαζόταν υπό το πρίσµα 

                                                 
23 Μακεδονία 22.101.14, 07.11.1914, 08.11.1914. 
24 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. 
25 Μακεδονία 19.11.1914, Νέα Αλήθεια 25.03.1915. 
26 Μακεδονία 21.11.1914, Το Φως 11.01.1915. 
27 Για τον προοδευτικό χαρακτήρα των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων, βλέπε George 
Th.Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936 
(Μπέρκλεϋ, 1983), σ. 142. 
28 Νέα Αλήθεια 16.02.1915. 
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αυτό. Η εισαγωγή του νέου δασµολογίου το ∆εκέµβριο του 1913 είχε γίνει για να 
προστατευθούν κάποια «µίζερα βυρσοδεψεῖα» στην Παλαιά Ελλάδα29. Ανάλογα, η 
νέα φορολογία του καπνού και η διατίµηση των τσιγάρων ξεσήκωσε θύελλα 
αντιδράσεων και θεωρήθηκε «στραγγαλιστική» της µακεδονικής καπνοβιοµηχανίας 
κυρίως επειδή η ασύµµετρη ελάττωση του φόρου εισαγωγής τσιγάρων από την 
Παλαιά Ελλάδα στις Νέες Χώρες καθιστούσε τους καπνοβιοµήχανους της 
Μακεδονίας «ὑπόδουλους» των καπνοβιοµηχανιών της πρώτης30. Το κράτος 
αποδεικνυόταν «ἄστοργον» προς τη µακεδονική καπνοβιοµηχανία την ίδια στιγµή 
που η «στοργή» του εξαντλούνταν στην προστασία εκείνης της Παλαιάς Ελλάδας31. 

Οι πολιτικές της κυβέρνησης ελέγχονταν εποµένως ως επιζήµιες υπό το πρίσµα 
των «µακεδονικῶν συµφερόντων». Αντίστροφα πάλι, οι πολιτικές αυτές µετέβαλαν 
το νόηµα της µακεδονικότητας λόγω των ρυθµίσεων που εισήγαγαν. Η 
µακεδονικότητα διατήρησε το εθνικό, ελληνικό της περιεχόµενο, αλλά ταυτόχρονα 
απέκτησε µια χαρακτηριστικά αντιαθηναϊκή, επικριτική προς την Παλαιά Ελλάδα 
χροιά32. Οι αναφορές στην «ἐγκατάλειψιν τῆς Μακεδονίας» από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας και τις άλλες αρχές ήταν συστηµατικές33. Έτσι 
σηµασιοδοτηµένη, η ελληνοµακεδονικότητα αποτέλεσε τελικά τον κύριο τρόπο 
εννοιολόγησης των κυβερνητικών ρυθµίσεων από τους επιχειρηµατίες και ευρύτερα 
από την κοινή γνώµη της πόλης34. Κατέστη ηγεµονικός λόγος που επισκίασε την 
αναφορά στη Θεσσαλονίκη ακόµη, απ’ ό,τι φαίνεται, και σε αυτές τις εβραϊκές 
εφηµερίδες35. Κυρίως όµως επρόκειτο για έναν λόγο καθολικής αποδοχής. Τον 
υιοθέτησαν όλες οι ελληνικές εφηµερίδες της πόλης, ανεξάρτητα από την πολιτική 
τους απόχρωση, και σε σηµαντικό βαθµό και οι γαλλόφωνες εβραϊκές36. Κατά τη 
διάρκεια µάλιστα του 1914 αυτός ο λόγος, τροφοδοτούµενος από τις επικριτέες 
κυβερνητικές νοµοθετικές παρεµβάσεις, απέκτησε µεγάλη δραστικότητα και 
δηµιούργησε κοινό έδαφος για τη σύγκλιση διαφορετικών κοινωνικών και εθνοτικών 
οµάδων, όπως αποδεικνύει η απόπειρα οργάνωσης συλλαλητηρίου διαµαρτυρίας 
κατά της σιδηροδροµικής παράκαµψης της Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 1914 και 
κυρίως κατά της «ἀθρόας ψήφισης διαφόρων ἀστόχων καί ἐπιζηµίων διά τήν 
Μακεδονίαν νοµοσχεδίων» το Νοέµβριο του 191437. Τότε, στο όνοµα του 
«Μακεδονικοῦ Λαοῦ» συντόνισαν τις κινήσεις τους δεκαπέντε ελληνικά σωµατεία 
πρωτοστατούντων του Συνδέσµου Συντεχνιών και της Νέας Λέσχης, µαζί µε τα 
σηµαίνοντα εβραϊκά σωµατεία Nouveau Club και Club des Intimes. Ωστόσο, η 
µακεδονικότητα δεν προσέφερε τελικά µια αρκετά ισχυρή εννοιολογική βάση για τη 
διαµόρφωση ενός ενιαίου µετώπου στο πεδίο της συλλογικής δράσης. Την τελευταία 
στιγµή, τα εβραϊκά σωµατεία αποχώρησαν από το συλλαλητήριο θεωρώντας ότι αυτό 
στρέφεται κατά της κυβέρνησης –παρά τις περί του αντιθέτου ρητές διαβεβαιώσεις 
                                                 
29 William Chasseaud (παραγγελιοδόχος Θεσσαλονίκης) προς Messrs Hamilton Caldwell & Sons Ltd 
(Λονδίνο) (12.01.1914), FO 368/998. 
30 Το Φως 09.01.1915. 
31 Μακεδονία 29.10.1914, 30.10.1914. 
32 Ενδεικτικός είναι ο ισχυρισµός της L’Opinion ότι ο αθηναϊκός «εγωισµός» είναι εκείνος που 
προκαλεί το µαρασµό της Θεσσαλονίκης. L’Opinion 30.01.1915. 
33 Ενδεικτικά Μακεδονία 14.09.1914, 19.04.1914, 21.05.1914. 
34 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καπνοβιοµήχανοι αντιτάχθηκαν στο νοµοσχέδιο για τη φορολογία του 
καπνού γιατί αυτό αποτελούσε «καταφανῆ παράβλεψιν τῶν δικαίων τοῦ Μακεδονικοῦ Λαοῦ». 
Μακεδονία 01.11.1914. 
35 Βλέπε ενδεικτικά L’Indépendant 26.01.1915. 
36 Ενδεικτικά, L’Opinion 22.01.1915, L’Indépendant 24.01.1915, 26.01.1915. 
37 Μακεδονία 07.11.1914. 
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του Συνδέσµου Συντεχνιών. Αντίστοιχα, η Νέα Λέσχη ακύρωσε επίσης τη συµµετοχή 
της µε τον φόβο ότι το συλλαλητήριο µπορούσε να πάρει µια επικριτική για τους 
εµπόρους χροιά. Η Νέα Λέσχη, παρά την κατηγορηµατική διάψευση του Συνδέσµου 
Συντεχνιών, ανησυχούσε µήπως η διαµαρτυρία για τη δασµολογική αφοµοίωση και 
τη συνακόλουθη άνοδο των τιµών των τροφίµων (που είχε προκαλέσει η ύψωση των 
εισαγωγικών δασµών) διολίσθαινε τελικά σε µια ειδικότερη καταγγελία της 
κερδοσκοπίας των εµπόρων38. 

Ο χαρακτήρας της κυβερνητικής νοµοθεσίας και η εννοιολόγησή της υπό το 
πρίσµα της µακεδονικότητας νοµιµοποίησαν εν τούτοις πλήρως το αίτηµα για άµεση 
διενέργεια εκλογών και την εκλογή µακεδόνων βουλευτών. Το σύνολο του τύπου, 
ελληνικού αλλά και εβραϊκού, χρέωνε τον αντιµακεδονικό χαρακτήρα των 
κυβερνητικών ρυθµίσεων στην άγνοια της Βουλής γύρω από τα µακεδονικά 
ζητήµατα και στην απουσία µακεδόνων βουλευτών39. Παράλληλα, ήταν διάχυτος ο 
φόβος ότι η Μακεδονία θα είχε την τύχη της Θεσσαλίας. Όπως και εκείνη δηλαδή, θα 
στερείτο για αρκετό καιρό µετά την ενσωµάτωσή της γηγενών πολιτικών 
εκπροσώπων και θα µεταβαλλόταν σε χώρο πολιτικής δράσης δευτεροκλασάτων 
παλαιοελλαδιτών πολιτικών40. Τον φόβο αυτό επέτεινε και ο παραγκωνισµός των 
έκτακτων µακεδόνων υπαλλήλων που προέβλεπε το διοικητικό νοµοσχέδιο της 
κυβέρνησης, καθώς µάλιστα η τοποθέτηση δηµοσίων υπαλλήλων από την Παλαιά 
Ελλάδα θεωρήθηκε ουσιαστικά µέσο εξυπηρέτησης της εκλογικής πελατείας των 
παλαιοελλαδιτών πολιτικών41. 

Κατά συνέπεια, η λύση σε αυτά τα ζητήµατα εντοπιζόταν στην άµεση 
διενέργεια εκλογών (ώστε να πάψει η Βουλή να νοµοθετεί ερήµην της Μακεδονίας), 
και κυρίως στην ανάδειξη µακεδόνων βουλευτών προκειµένου να αποτραπεί η 
εκλογή των «πολιτικῶν ναυαγῶν» της Παλαιάς Ελλάδας42. Η δυναµική του 
αιτήµατος ήταν τέτοια ώστε η µακεδονικότητα των βουλευτών αναγορεύτηκε σε 
υπέρτατο κριτήριο, καθιστώντας αναγκαία την υπέρβαση των κοινωνικών διαιρέσεων 
και προσφέροντας το κοινό εννοιολογικό πεδίο για τη σφυρηλάτηση διαταξικών 
πολιτικών συµµαχιών. Όπως επισήµανε η Νέα Αλήθεια, οι Μακεδόνες δεν µπορούσαν 
«νά ἔµενον µέχρι τέλους κεχωρισµένοι ἀλλήλων ἀπό λόγους ἀντιθέσεως 
συµφερόντων», ούτε οι συντεχνίες να βρεθούν αντιµέτωπες µε τους κεφαλαιούχους. 
Αντίθετα, ήταν ανάγκη κεφάλαιο και εργασία να συµπράξουν και όλες οι κοινωνικές 
οµάδες να οργανωθούν και να συνεργαστούν «πρός ἐπίτευξιν τοῦ κοινοῦ σκοποῦ καί 
πόθου, ἤτοι τῆς ἀναδείξεως βουλευτῶν, καταγοµένων ἐκ Μακεδονίας»43. 

Κατά τη διάρκεια εποµένως του 1914 µια σειρά κυβερνητικών νοµοθετηµάτων 
προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, προσδιόρισε το 
χαρακτήρα των νέων συλλογικών συσσωµατώσεών τους, διαπλέχθηκε µε την 
ιδιαίτερη ελληνοµακεδονική τους ταυτότητα και διαµόρφωσε τα πολιτικά αιτήµατά 
τους. ∆εν καθόρισε ωστόσο άµεσα την πολιτική τους στάση. Η αίγλη του Βενιζέλου 
εξακολουθούσε να παραµένει ιδιαίτερα ισχυρή. Και όπως δείχνει το συλλαλητήριο 
του Νοεµβρίου 1914 κατά των νοµοθετηµάτων της κυβέρνησης, η έκφραση της 
                                                 
38 Μακεδονία 09.11.1914, 13.11.1914, 14.11.1914, 15.11.1914, 16.11.1914. 
39 Το Φως 26.01.1915. L’Indépendant 28.01.1915. Αυτό ήταν και ένα από τα αιτήµατα του 
συλλαλητηρίου κατά των κυβερνητικών νοµοσχεδίων και ο λόγος που οργανώθηκε. Όχι δηλαδή κατά 
της κυβέρνησης, αλλά προκειµένου να ακουστεί η φωνή του «Μακεδονικοῦ Λαοῦ», ελλείψει 
εκπροσώπων του στη Βουλή. Μακεδονία 10.11.1914, 14.11.1914. 
40 Νέα Αλήθεια 17.01.1915. 
41 Μακεδονία 31.10.1914. “Mémoire sur la Macédoine” (χ.χ.), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
42 Νέα Αλήθεια 27.01.1915. 
43 Νέα Αλήθεια 13.01.1915, 23.01.1915. 
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δυσαρέσκειας δεν νοηµατοδοτείτο, τουλάχιστον στο δηµόσιο λόγο, ως 
αντικυβερνητική εκδήλωση. Αντίθετα, συνιστούσε έκκληση για παρέµβαση του 
ηγέτη. Όπως διαβεβαίωνε ο Σύνδεσµος Συντεχνιών, «οὐδέν πνεῦµα ἀντιπολιτεύσεως 
ἐµπνέει τᾶς τάξεις τῆς Μακεδονίας … µόνος σκοπός τῆς λαϊκῆς διαµαρτυρίας εἶνε 
ὅπως τά αἰτήµατα τοῦ λαοῦ φθάσωσιν ἀπ’εὐθείας ἀδόλως καί ἐντόνως εἰς τά ὦτα 
τῆς Κυβερνήσεως»44. Στις αρχές του 1915, οι περισσότεροι από τους εµπόρους 
έκλιναν ακόµη προς το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Παρ’όλα αυτά, οι εξελίξεις της 
προηγούµενης χρονιάς αποδείχτηκαν σηµαντικές. Καθώς επανεννοιολογήθηκαν στο 
πλαίσιο του εθνικού διχασµού, πρόσφεραν εντέλει τη µαγιά για την πολιτική 
δραστηριοποίηση και την ιδιαίτερη ιδεολογική έκφραση των ελλήνων εµπόρων της 
Νέας Λέσχης καθώς και τη µετάλλαξη της τελευταίας σε έναν ανεξάρτητο, ιδιότυπα 
τοπικιστικό και αντιβενιζελικό πολιτικό σχηµατισµό. 
 
«Μακεδονικός Λαός»: Η Νέα Λέσχη και ο συνδυασµός των Ανεξάρτητων-Λαϊκών 
Κατά τη διάρκεια του 1914 η Νέα Λέσχη ενίσχυσε τη θέση της στο δηµόσιο χώρο της 
πόλης. Η δράση της εφορµούσε από την υπεράσπιση των εµπορικών συµφερόντων, 
αλλά έπαιρνε πλέον ευρύτερο χαρακτήρα. Ο πρωταγωνιστικός της ρόλος 
αποτυπώθηκε κυρίως στην κινητοποίηση ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης για 
τη σιδηροδροµική παράκαµψη της Θεσσαλονίκης και τη σύνδεση των ελληνικών 
σιδηροδρόµων µε το ευρωπαϊκό δίκτυο στο Πλατύ, 10 χιλιόµετρα δυτικά της πόλης. 
Τότε, µε πρωτοβουλία της Νέας Λέσχης τα κυριότερα ελληνικά και εβραϊκά 
σωµατεία (τα οποία µάλιστα εκπροσωπούσαν ένα ευρύ κοινωνικό φάσµα), 
συντόνισαν για πρώτη φορά τη δράση τους45. Επιπλέον, η Νέα Λέσχη άρθρωσε ένα 
διαταξικό και τοπικιστικό λόγο διαµαρτυρίας µε σηµείο αναφοράς όχι τους εµπόρους 
και τα ειδικά ζητήµατά τους, αλλά το «λαό τῆς Θεσσαλονίκης» και τα ευρύτερα 
«συµφέροντα τῆς πόλεως»46. 

Ο µετασχηµατισµός της Νέας Λέσχης ολοκληρώθηκε µε την απόφαση των 
µελών της για πολιτική δραστηριοποίηση και ενεργή συµµετοχή στις επικείµενες 
εκλογές της 31ης Μαΐου 191547. Εννεαµελής επιτροπή ανέλαβε τη συνεννόηση µε τα 
υπόλοιπα σωµατεία, τη µουσουλµανική και την εβραϊκή κοινότητα, καθώς και τα δύο 
κόµµατα, των Φιλελευθέρων και της γουναρικής Ηνωµένης Αντιπολίτευσης48. Οι 
διαπραγµατεύσεις µε τα κόµµατα και τις κοινότητες δεν απέδωσαν, αλλά η Νέα 
Λέσχη κατόρθωσε παρ’όλα αυτά να έρθει σε συµφωνία αρχικά µε τα άλλα δύο 
σηµαντικά σωµατεία αστικών συµφερόντων της πόλης –το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων 
Μακεδονίας και τον Κτηµατικό Σύνδεσµο– και τέλος µε το Λαϊκό Κόµµα του 
Συνδέσµου Συντεχνιών49. Έτσι σχηµατίστηκε ο Συνδυασµός των Ανεξάρτητων-

                                                 
44 Μακεδονία 14.11.1914. 
45 Συγκεκριµένα ο Σύνδεσµος Συντεχνιών, το Club des Intimes, η Ένωση Αρχαίων Μαθητών της 
Αλιάνς και οι σιωνιστικές οργανώσεις. Μακεδονία 10.03.1914. 
46 Μακεδονία 11.03.1914. 
47 Το Φως 05.02.1915. 
48 Νέα Αλήθεια 15.03.1915. Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 164. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, 
Η σοσιαλιστική Οργάνωση Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης, 1909-1918. Ζητήµατα γύρω από τη δράση της 
(Αθήνα, 1989), σσ. 182-183. 
49 Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 164. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Η σοσιαλιστική 
Οργάνωση Φεντερασιόν, σσ. 182-183. Το Φως 27.03.1915, Νέα Αλήθεια 27.03.1915, 05.04.1915, 
08.04.1915, 09.04.1915. Το Λαϊκό Κόµµα είχε συσταθεί µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Συντεχνιών 
Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1914. Αυτοπροσδιοριζόταν ως «κόµµα ἀρχῶν, ὀνοµασθέν διά τήν 
ἰδεολογίαν καί λόγω τῆς συνθέσεώς του ‘Λαϊκόν’» και δεν είχε καµία σχέση µε το µεταγενέστερο 
Λαϊκό Κόµµα των γουναρικών. ∆ιοικείτο από επιτροπή αποτελούµενη από έναν αντιπρόσωπο κάθε 
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Λαϊκών, επικεφαλής του οποίου τέθηκε, µετά από πρόσκληση της Νέας Λέσχης, ο 
γηραιός µακεδόνας πολιτικός και τέως Γενικός ∆ιοικητής Μακεδονίας, Στέφανος 
∆ραγούµης50. 

Σηµαίνοντες έµποροι, που διατηρούσαν δεσµούς µε τη Νέα Λέσχη, συµµετείχαν 
βέβαια και στους συνδυασµούς των άλλων δύο κοµµάτων –µεµονωµένα όµως. Ο 
τέως πρόεδρός της Κωνσταντίνος Πλατσούκας ήταν επικεφαλής της εκλογικής 
επιτροπής της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης και υποψήφιος βουλευτής51, ενώ ο πρώην 
γραµµατέας της Σπυρίδων ∆ούµας περιλαµβανόταν στο συνδυασµό των 
Φιλελευθέρων52. Ταυτόχρονα, η απόφαση της Νέας Λέσχης να µετατραπεί σε 
πολιτικό κόµµα και να κατέβει στις εκλογές δεν υπήρξε οµόφωνη. Αντίθετα, φαίνεται 
ότι συνάντησε τη δηµόσια διαφωνία ορισµένων τουλάχιστον µελών της53. Ωστόσο, η 
κάθοδός της είχε µια αξιοσηµείωτη δυναµική και συσπείρωσε εντέλει το σώµα των 
ελλήνων επιχειρηµατιών της πόλης. Στο συνδυασµό των Ανεξάρτητων-Λαϊκών οι 
τελευταίοι συµµετείχαν θεσµικά και όχι ατοµικά και µάλιστα µέσω της σύµπραξης 
και των τριών σηµαντικότερων σωµατειακών εκπροσώπων τους, της Νέας Λέσχης, 
του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας και του Κτηµατικού Συνδέσµου.  

Από την άλλη µεριά, η συνεργασία µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών και το Λαϊκό 
Κόµµα δεν ήταν βέβαια αυτονόητη. Αν και οι εκπρόσωποι των αστικών σωµατείων 
δεν αντιτίθονταν καταστατικά στις αρχές του Λαϊκού Κόµµατος (καθότι αναγνώριζαν 
ότι αυτό δεν ήταν σοσιαλιστικό)54, η γενική εντύπωση ήταν ότι «χάσµα ἐχώριζεν 
ἄλλοτε [τη Νέα Λέσχη και το Σύνδεσµο Συντεχνιών] καί ἀντιθέσεις τάσεων καί 
βλέψεων ὠρθοῦντο µεταξύ τῶν»55. Καθόλο το 1914 ο Σύνδεσµος κατήγγειλλε 
συστηµατικά την αισχροκέρδεια των εµπόρων και πίεζε τις αρχές για τη λήψη 
µέτρων. Μόλις λίγους µήνες νωρίτερα, το ∆εκέµβριο του 1914, η Νέα Λέσχη είχε 
αρνηθεί να συµµετάσχει στο συλλαλητήριο του Συνδέσµου κατά των νοµοθετηµάτων 
της κυβέρνησης Βενιζέλου για λόγους «γενικοῦ συµφέροντος» και επειδή είχε 
φοβηθεί ότι αυτό θα στρεφόταν τελικά κατά των εµπόρων. Από τη µεριά πάλι του 

                                                                                                                                            
οργάνωσης και από µια γραµµατεία, είχε δε δηµιουργήσει παραρτήµατα σε διάφορες πόλεις του 
εσωτερικού της Μακεδονίας, µεταξύ των οποίων στις Σέρρες, ∆ράµα, Καβάλλα, Βέρροια, Νάουσα και 
Κοζάνη. Το πρόγραµµά του είχε αντικεφαλαιοκρατικές αλλά και αντισοσιαλιστικές ροπές. Απέσπασε 
µάλιστα τον έπαινο του πρωτοεµφανιζόµενου τότε µοναστηριώτη νοµοµαθούς Αλέξανδρου Σβώλου 
για το «πνεῦµα συνεταιρισµοῦ» και τα «πανεργατικά ἰδανικά» που διέκριναν το Σύνδεσµο. Το 
πρόγραµµα εστίαζε στην κοινή δράση επαγγελµατιών, αγροτών και εργατών, στη βελτίωση της θέσης 
των εργαζοµένων (αλλά και στην αρµονική συµβίωσή τους µε τους εργοδότες µέσα από την ίδρυση 
κρατικών εργατικών συµβουλίων) και τέλος σε µια αλυτρωτική εξωτερική πολιτική που είχε ως 
αφετηρία της την πεποίθηση ότι «τό Ἑλληνικόν Κράτος καλεῖται νά διεξαγάγη πόλεµον πολιτισµοῦ 
ἀπελευθερώσεως δούλων ἀδελφῶν». Μετά τις εκλογές του Μαΐου 1915 το Λαϊκό Κόµµα έπαψε να 
δραστηριοποιείται αυτόνοµα. Στις εκλογές του ∆εκεµβρίου 1915 συνέπραξε µε τη γουναρική Ηνωµένη 
Αντιπολίτευση και στη συνέχεια απορροφήθηκε από αυτή. Σηµαίνοντα στελέχη του είτε εκλέχτηκαν 
βουλευτές της (Περικλής Κράλλης) είτε υπέστησαν διώξεις και εξορίες λόγω της αντιβενιζελικής τους 
στάσης κατά την τετραετία 1916-1920 (Σωτήριος Γκοτζαµάνης). Μακεδονία 01.06.1914, 22.10.1914, 
08.01.1915, 13.01.1915. Νέα Αλήθεια 02.12.1915. Σωτήριος Π. Γκοτζαµάνης, Κοινωνικαί τάξεις και 
πολιτικά κόµµατα (Θεσσαλονίκη, 1923), σσ. α΄-β΄, 137-140 (όπου και το πρόγραµµα του Λαϊκού 
Κόµµατος). 
50 Νέα Αλήθεια 23.04.1915. 
51 Νέα Αλήθεια 12.05.1915. ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 219. 
52 Στο ίδιο, σ. 221. 
53 Τις οποίες έσπευσαν να προβάλουν οι αντιπολιτευόµενες προς αυτήν εφηµερίδες. Το Φως 
24.04.1915. 
54 Συνέντευξη ∆ηµήτριου Χατζόπουλου, γραµµατέα του Συνδέσµου Βιοµηχάνων στη Μακεδονία 
09.06.1914. 
55 Νέα Αλήθεια 08.04.1915. 
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Συνδέσµου, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις µετά την ανακοίνωση της εκλογικής 
σύµπραξης και οι κατηγορίες ότι η συνεργασία «µετά τῶν Κεφαλαιοκρατῶν» της 
Νέας Λέσχης αντέβαινε τα συµφέροντα του «φιλεργατικοῦ» Λαϊκού Κόµµατος56. 

Αν τελικά οι όποιες ταξικές αντιπαλότητες υποβαθµίστηκαν, αυτό οφειλόταν 
στο ότι η συνεργασία οικοδοµήθηκε στη βάση µιας κοινής αντίληψης περί 
«ανεξαρτησίας», η οποία και έθετε άλλου τύπου προτεραιότητες. Κεντρικά στοιχεία 
της αντίληψης αυτής ήταν η αποστασιοποίηση από τα γνωστά πολιτικά κόµµατα (τα 
οποία και καταδικάζονταν ως αρχηγικές οµαδώσεις στερούµενες αρχών), η 
συλλογική οργάνωση και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των επιµέρους 
επαγγελµατικών συµφερόντων και συνακόλουθα, η εκλογή των «κρατίστων» 
µακεδόνων βουλευτών57. Στόχος ήταν η ανάδειξη «ἀχρωµατίστων» υποψηφίων58. Η 
µακεδονικότητα αναδεικνυόταν εποµένως σε µια πυκνή και πολύσηµη έννοια και 
ταυτόχρονα ενέγραφε στο τοπικό πλαίσιο ευρύτερες πολιτικοϊδεολογικές 
αναζητήσεις. ∆ιαπλεκόταν µε µια αντίληψη κορπορατισµού και αυτόνοµης 
συµµετοχής των επαγγελµατικών τάξεων στην πολιτική ζωή, καθώς και µε την 
αντίθεση στον παλαιοκοµµατισµό59. Την ίδια στιγµή όµως, προτεινόταν ως το 
καταλληλότερο φάρµακο στις παθογένειες του τελευταίου, τις οποίες ενέτεινε η 
πολιτική όξυνση. Οι ανεξάρτητοι µακεδόνες βουλευτές θα αποτελούσαν την 
«ἀσφαλιστική δικλείς» στον ανταγωνισµό των Βενιζελικών µε τους Γουναρικούς, µια 
«µέση ὁδό» που θα προωθούσε τόσο τα εθνικά όσο και τα µακεδονικά συµφέροντα60. 
Η ανεξαρτησία σηµασιοδοτείτο ως το «διάµεσον» των δύο κοµµάτων, των οποίων οι 
αρχές αντιτίθονταν προς ένα λαό που ποθούσε να µη γίνει έρµαιο των κοµµατικών 
επιρροών61. Ο ανεξάρτητοι συνιστούσαν εποµένως το κράτιστο «ἐξυγιαντικόν 
στοιχεῖον», κέρδος όχι µόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό 
έθνος, καθώς ο «Μακεδονικός Λαός», παραµένοντας ανεξάρτητος και από τα δύο 
κόµµατα, «θά ἔδινε ζωήν εἰς µίαν νέαν Ἐθνικήν ζύµωσιν»62. 

Η ενότητα των Μακεδόνων λοιπόν όχι µόνο δεν συνιστούσε παρεκκλίνοντα 
τοπικισµό, αλλά αντίθετα προτεινόταν ως αντίδοτο στις διαιρέσεις που προκαλούσαν 
τα ίδια τα παλαιοελλαδίτικα προσωπικά κόµµατα. Την απαιτούσε δηλαδή το γενικό 
συµφέρον της Ελλάδας63. Με την έννοια αυτή, µια τοπική ταυτότητα προβαλλόταν 
ως η κατεξοχήν ελληνική: στη συλλογιστική των Ανεξάρτητων, η οθωµανική 
κυριαρχία και ο Μακεδονικός Αγώνας είχαν ωθήσει ιστορικά τους Μακεδόνες προς 
µια «ἐθνική πολιτική» και τους είχαν οδηγήσει να θέτουν «πάντες ἀνεξαιρέτως τά 
ἐθνικά συµφέροντα ὑπεράνω πάντως ἀτοµικοῦ ἐγωισµοῦ καί ὑπολογισµοῦ»64. Με 
την έννοια αυτή, τους είχαν µεταβάλει στους κατεξοχήν εκφραστές της εθνικής 
ενότητας. 

Αυτή η αντίληψη περί κοµµατικής ανεξαρτησίας, την οποία µοιράζονταν τόσο η 
Νέα Λέσχη όσο και το Λαϊκό Κόµµα65, καλούσε εποµένως στη συνεργασία «ὅλων 

                                                 
56 Νέα Αλήθεια 01.04.1915, 08.05.1915. 
57 Εκλογική προκήρυξη Νέας Λέσχης. Νέα Αλήθεια 10.04.1915. 
58 Νέα Αλήθεια 11.03.1915. 
59 Νέα Αλήθεια 28.03.1915. 
60 Νέα Αλήθεια 27.03.1915, 01.05.1915. 
61 Νέα Αλήθεια 26.05.1915. 
62 Νέα Αλήθεια 08.05.1915, 27.03.1915, 23.05.1915. 
63 Νέα Αλήθεια 17.05.1915. 
64 Νέα Αλήθεια 17.05.1915, 05.05.1915, 09.05.1915. 
65 Βλέπε την εκλογική προκήρυξη της Νέας Λέσχης. Νέα Αλήθεια 10.04.1915. Για το πρόγραµµα του 
Λαϊκού Κόµµατος, Μακεδονία 22.10.1914. 
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τῶν µακεδονικῶν τάξεων» και στήριζε ιδεολογικά τη σύµπραξη66. Ταυτόχρονα, 
απαντούσε σε έναν πραγµατικό και κοινό φόβο, αυτόν της απορρόφησης των 
µακεδονικών αρχηγεσιών από τα παλαιά κόµµατα και την άλωση της Μακεδονίας 
από πολιτευτές της Παλαιάς Ελλάδας. Κατά τον Σωτήριο Γκοτζαµάνη, η 
ανεξαρτησία του Λαϊκού Κόµµατος δεν στρεφόταν κατά της Ελλάδας, αλλά είχε 
«σκοπόν ἀµύνης τῆς χώρας καθ’ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι καταδικασθέντες πολιτικῶς 
ὑπό τοῦ λαοῦ τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας τῶν ἦλθον ἐνταύθα ἴνα λάβωσι παρά τοῦ 
λαοῦ µας ἀθωωτικήν ψῆφον»67. Αυτός ίσως να ήταν τελικά και ο κύριος λόγος της 
µη συνεργασίας της Νέας Λέσχης και ευρύτερα των Ανεξάρτητων µε τους 
Γουναρικούς, παρά τις κατά τα άλλα συγκλίσεις τους68. Παρόλο που λείπουν τα 
στοιχεία που µπορούν να επιβεβαιώσουν αυτήν την ερµηνεία, τόσο η ευρύτερη 
καταγγελία των αρχηγικών κοµµάτων όσο κυρίως οι επανειληµµένες καταδίκες της 
έλευσης παλαιοελλαδιτών υπαλλήλων, της δραστηριοποίησης παλαιοελλαδιτών 
επιχειρηµατιών και της στήριξης που προσφέρθηκε σε αυτούς από τις διοικητικές 
αρχές µπορούν να θεωρηθούν εκφράσεις αυτής της ανησυχίας. Το Μάρτιο του 1914 
οι έµποροι είχαν διαµαρτυρηθεί για την αντικατάσταση των πολύγλωσσων και 
έµπειρων µακεδόνων υπαλλήλων του τελωνείου από Αθηναίους69. Επιπλέον η 
δεκάχρονη σύµβαση καθαριότητας που υπέγραψε ο δήµος Θεσσαλονίκης µε 
αθηναίους επιχειρηµατίες απασχόλησε για µέρες το σύνολο του τύπου της πόλης 
κινητοποιώντας και το Σύνδεσµο Συντεχνιών. Η αντίδραση πήρε τη µορφή της 
ρητορικής αντίστιξης ανάµεσα σε παλαιοελλαδίτες εργολάβους «θύτες» και 
νεοελλαδίτες δηµότες «θύµατα» και της καταγγελίας για αδράνεια του µη µακεδόνα 
νοµάρχη Περικλή Αργυρόπουλου70. Ευρύτερα άλλωστε, η καχυποψία µε την οποία 
έβλεπαν οι κάτοικοι της Μακεδονίας –Έλληνες και Εβραίοι– την εγκατάσταση των 
παλαιοελλαδιτών ήταν κοινός τόπος του αθηναϊκού τύπου, ο οποίος και τους 
κατηγορούσε ότι επιδίωκαν την «ξενηλασίαν» τους71. 

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, παρά το διευρυµένο, πολιτικό περιεχόµενο που 
προσέδωσε στη µακεδονικότητα, ο λόγος των Ανεξάρτητων-Λαϊκών αγκυρωνόταν 
πρωτίστως στην υπεράσπιση των απειλούµενων τοπικών µακεδονικών συµφερόντων. 
Ως τέτοιος, είχε πάρει πλέον µια σαφέστατα αντιβενιζελική χροιά. Η ρήξη του 
Βενιζέλου µε το βασιλιά και η παραίτησή του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
αποστασιοποίηση της Νέας Λέσχης (όπως άλλωστε και µεγάλου τµήµατος του 
ελληνικού πληθυσµού της Μακεδονίας) από το Κόµµα των Φιλελευθέρων, προς το 
οποίο φαίνεται ότι προσανατολίζονταν µέχρι εκείνη τη στιγµή σύµφωνα µε τον 
τύπο72. Στη Μακεδονία και στην Ήπειρο η αίγλη του απελευθερωτή Κωνσταντίνου 
ήταν αδιαµφισβήτητη, ενώ ο πατέρας του είχε επίσης «θυσιαστεί» για τη 

                                                 
66 Νέα Αλήθεια 01.03.1915. 
67 Νέα Αλήθεια 06.04.1915. 
68 Και οι δύο χώροι µοιράζονταν την ανάγκη ανάδειξης µακεδόνων βουλευτών, την πίστη στο βασιλιά 
και στην ακεραιότητα της Μακεδονίας, ενώ, όπως επισήµαινε Το Φως, το πρόγραµµα των 
Ανεξάρτητων ταυτίζονταν ουσιαστικά µε το πρόγραµµα των γουναρικών. Το Φως 10.04.1915. Κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι Ανεξάρτητοι δεν επιτέθηκαν ποτέ στην παράταξη των 
γουναρικών. 
69 Μακεδονία 16.03.1914. 
70 Μακεδονία 28.09.1914, 29.09.1914, 30.09.1914, 02.10.1914. 
71 Ο Βιοµήχανος 22.03.1915. Για την καχυποψία των κατοίκων της Μακεδονίας απέναντι στους 
παλαιοελλαδίτες, βλέπε “Mémoire sur la Macédoine” (χ.χ.), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
72 Νέα Αλήθεια 09.05.1915. Η Νέα Λέσχη άλλωστε είχε αναγορεύσει τον Βενιζέλο σε επίτιµο πρόεδρό 
της. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 5, σ. 227. 
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Θεσσαλονίκη73. Η πολιτική ακτινοβολία του Βενιζέλου στη Μακεδονία βασιζόταν 
εποµένως στη διατήρηση των καλών σχέσεων µε το µονάρχη. Ειδικότερα πάλι, όσον 
αφορά στους εµπόρους της Νέας Λέσχης µια πληθώρα λόγων καθιστούσαν δύσκολη 
τη συµµαχία µε τον Βενιζέλο στη συγκυρία του ∆ιχασµού. Ορισµένοι είχαν ιδιαίτερα 
στενές σχέσεις µε το βασιλιά74. Άλλοι πάλι κατάγονταν από πόλεις που είχαν 
αποδοθεί στη Σερβία, µε προεξάρχον το Μοναστήρι. Η διαφωνία του Βενιζέλου στην 
προέλαση των ελληνικών στρατευµάτων προς τη βόρεια Μακεδονία κατά τον Πρώτο 
Βαλκανικό Πόλεµο, όπως επιθυµούσε ο τότε διάδοχος, ενδεχοµένως να καθόρισε τις 
µετέπειτα πολιτικές τους προτιµήσεις75. Για άλλους, όπως ο επιτυχηµένος 
δερµατέµπορος και υποψήφιος βουλευτής ∆ούκας Σαχίνης, οι στενοί εµπορικοί 
δεσµοί µε την Κεντρική Ευρώπη πιθανόν να τους προσανατόλισαν προς τον 
γερµανόφιλο και ουδετερόφιλο Κωνσταντίνο76. Ταυτόχρονα, η κίνηση των 
βενιζελικών πολιτευτών ∆ίγκα και Χωναίου να επιδιώξουν να ζητήσει η Νέα Λέσχη 
αναβολή των εκλογών, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από ένα πάγιο αίτηµά της 
ερχόµενη ταυτόχρονα και σε αντίθεση µε τον βασιλιά, προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση των µελών της και συνετέλεσε στην αντιβενιζελική της στάση77. 

Ήταν ωστόσο η δηµοσιοποιήση των προθέσεων του Βενιζέλου το Μάρτιο του 
1915 να παραχωρήσει τµήµα της Ανατολικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία 
(προκειµένου αυτή να εξέλθει στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ) µε αντάλλαγµα 
εδάφη για την Ελλάδα στη Μικρά Ασία, που σφράγισαν τη στάση της Νέας Λέσχης 
και προσδιόρισαν το αντιβενιζελικό περιεχόµενο της µακεδονικότητάς της78. Η 
«αντιµακεδονική» πολιτική του Βενιζέλου µετατράπηκε στο κυριότερο επιχείρηµα 
εναντίον του κόµµατος των Φιλελευθέρων. Το σύνολο των πολιτικών της 
κυβέρνησής του επανερµηνεύθηκε υπό το πρίσµα αυτό και αναγνώστηκε ως ένα 
ενιαίο αφήγηµα που απέβλεπε στην εκποίηση της Μακεδονίας. Η δυσφορία που 
χαρακτήριζε την πρόσληψη των κυβερνητικών νοµοθετηµάτων –πολιτικά άµορφη 
µέχρι και το Φεβρουάριο του 1915– µετατράπηκε τώρα σε πολιτικό επιχείρηµα. Κατά 
τον Γκοτζαµάνη, µια «σπείρα πολιτευοµένων» είχε εµφανιστεί αµέσως µετά την 
απελευθέρωση στη Μακεδονία για να εκµεταλλευτεί τη χώρα. Πούλησε τον καπνό σε 
παλαιοελλαδίτες, φορολόγησε διπλά και κατέστησε εντέλει τη Μακεδονία «ἀποικία 
κάφρων καί ὀτεντότων»79. Η εγκατάλειψη της Μακεδονίας και η καταστροφή της, η 
περιφρόνηση των «ὑγιέστερων στοιχείων τοῦ τόπου», η στρατοκρατία, η 

                                                 
73 Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄ (µετάφραση Θόδωρος 
Παρασκευόπουλος, Αθήνα, 2004), σσ. 890-891. 
74 Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει την κόρη του µέλους της Νέας Λέσχης και υποψηφίου 
Κλέωνα Χατζηλαζάρου, ενώ ο βασιλιάς Γεώργιος είχε διαµείνει στην οικία της οικογένειας κατά τη 
διάρκεια της παραµονής του στη Θεσσαλονίκη. Νέα Αλήθεια 21.05.1915. 
75 Για τον πολιτικό προσανατολισµό των αστών προσφύγων του Μοναστηρίου, βλέπε Λουκιανός 
Χασιώτης, «Προσφυγικές οµάδες και εξωτερική πολιτική: η περίπτωση των Βορειοµακεδόνων (1913-
1920, 1941-1950)», στο Ιάκωβος ∆. Μιχαηλίδης και Βασίλης Κ. Γούναρης (επιµ.), Πρόσφυγες στα 
Βαλκάνια. Μνήµη και ενσωµάτωση (Αθήνα, 2004), σσ. 220-225. 
76 Νέα Αλήθεια 24.05.1915. 
77 Νέα Αλήθεια 16.03.1915, 22.03.1915, Το Φως 18.03.1915. 
78 Βλέπε ενδεικτικά φύλλα της Νέας Αλήθειας, όπου και παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του 
Μπίσµαρκ, η εφηµερίδα διαπίστωνε ότι «εἰς τήν ἀντίληψιν τοῦ κ. Βενιζέλου ἡ Μακεδονία ‘δέν ἤξιζε 
τά ὀστᾶ ἑνός Κρητός’, ὅπως εἰς τήν ἀντίληψιν τοῦ Βίσµαρκ ἡ ‘Κρήτη δέν ἤξιζε τά ὀστᾶ ἑνός 
Ποµµερανού’». Νέα Αλήθεια 24.03.1915, 28.03.1915. Για την εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου την 
περίοδο αυτή, βλέπε Γεώργιος ∆αφνής, Η Ελλάς του 1910-1920, τόµος Α΄ (Αθήνα, 1931), κεφάλαια 11 
και 12. Σπύρος Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1828-1964, τόµος Γ΄ (Αθήνα, 
1966), Μέρος 6, Κεφάλαιο 5. 
79 Νέα Αλήθεια 09.05.1915. 
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κακοδιοίκηση, η φορολογική και δασµολογική πολιτική, µέχρι και το χάσµα που 
θεωρήθηκε ότι προκάλεσε η βενιζελική κυβέρνηση µεταξύ παλαιοελλαδιτών και 
νεοελλαδιτών απέκτησαν πολιτικό νόηµα γιατί έγιναν αντιληπτά ως προοίµιο σε µια 
προδιαγεγραµµένη, οριστική παράδοση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Όπως 
περιέγραφε η Νέα Αλήθεια τη βενιζελική πολιτική: 

«Παρουσίαζε ἡ Ἑλλάς τό ἀξιοθρήνητον θέαµα, νά ἔχη ἐλευθερώση διά τοῦ αἵµατος τοῦ 
στρατοῦ της καί διά τεραστίων θυσιῶν τῶν ὑποδούλων τέκνων τῆς διάφορα µέρη, νά τά 
κρατή δέ µετά δυόµισυ ἔτη ἐν διασπορᾷ, χωρίς κανένα δεσµό µεταξύ τῶν καί χωρίς 
καµµίαν ἄλλην ἐπαφήν µέ τήν µητρόπολιν, παρ’ἐκείνην, ἤτις συνέκειτο εἰς τό νά 
πληρώνουν βαρυτάτους φόρους, διά τήν πολυτελῆ συντήρησιν τῆς διοικήσεως καί τήν 
εὐµάρειαν τῶν φίλων τοῦ κόµµατος. Η Α.Μ., ὁ δαφνοστεφής Βασιλεύς, ὁ Μέγας 
Ἐλευθερωτής καί ∆ηµιουργός της Μείζονος Ἑλλάδος, ἐθλίβετο βλέπων ὅτι τό µέγα 
ἐθνικόν κατόρθωµα ἐξουδετεροῦτο διά τῆς τοιαύτης ἀκατανοµάστου πολιτικῆς, ἀλλ’ 
εἰς ἑκάστην Τοῦ παρατήρησιν ἐγείρετο ἐνώπιόν Του τό ἀνάστηµα τοῦ κ. Βενιζέλου… 
Ὁ κ. Βενιζέλος πολιτευόµενος ὡς ἐπολιτεύετο εἰς τᾶς νέας χώρας, δέν ἐσκέπτετο ἄλλο, 
παρά πώς νά τᾶς πωλήση ἀκριβώτερον, ἀδιαφορῶν ἄν ἐκεῖ βοᾶ ἀκόµη τό χυθέν τίµιον 
αἷµα καί ἄν οἱ ἀπελευθερωθέντες λαοί δέν εἶνε γιδοπρόβατα, τά ὁποῖα ἠµπορεῖ νά 
προσφέρη κανείς εἰς τόν πρῶτον τυχόντα πλειοδότην. … Σηµειώσατε ὅτι ὁ κ. Βενιζέλος, 
ἐπικρεµαµένου τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέµου, ἔστειλε «στό διάβολο τήν ὥρα καί 
τήν στιγµή πού πήραµε τήν Θεσσαλονίκην», τήν βαρείαν δέ αὐτήν βλασφηµίαν 
ἐξεστόµισεν ἐν πλήρει ὑπουργικῶ συµβουλίω. Ἡ κατάπληξις ὑπῆρξε τότε τοιαύτη, 
ὥστε ὁ κ. Στρέιτ ἐλιποθύµησεν, ὅπως θά λιποθυµήσουν καί οἱ Θεσσαλονικεῖς σήµερον 
ἀπό φρίκην. Ἦτο λοιπόν πολύ φυσικόν µέ τοιαύτας σκέψεις, αἵ ὁποῖαι ἤθελον τᾶς νέας 
χώρας ὡς οἰκόπεδα κατάλληλα πρός πώλησιν ἤ πρός ἀνταλλαγήν, ἡ κυβέρνησις 
Βενιζέλου νά µή ἐννοῆ νά βελτιώση τήν θέσιν τῶν νεοελλαδικῶν πληθυσµῶν, νά 
ἐπιδιώκη δέ ἐκ παντός τρόπου, διά τῆς κακοδιοικήσεως, τῆς βαρείας φορολογίας, τῆς 
ἐξαντλήσεως, τῆς καταβαραθρώσεως τῶν πάντων καί τῆς καταρρίξεως παντός ὅ,τι 
ἐστέκετο ὄρθιον, τήν ἀποξένωσιν τῶν πληθυσµῶν αὐτῶν µέχρι τοιούτου σηµείου, ὥστε 
νά γεννηθῆ αὐτόµατος παρ’αὐτοίς ἡ βέβηλος σκέψις νά στρέψουν ἀλλοῦ τά βλέµµατα, 
νά ἐπωφεληθῆ δέ τῆς ψυχολογικῆς αὐτῆς στιγµῆς ὁ κ. Βενιζέλος καί τούς πωλήση ὑπό 
τούς συµφερωτέρους ὅρους… Φαντάζεσθε τήν Ἑλλάδα ζωέµπορον; Ἐκεί ἤθελε νά τήν 
καταντήση ὁ κ. Βενιζέλος. Ὅλα τά ἰδανικά τῆς φυλῆς θά περιεκλείοντο εἰς µίαν 
συναλλαγήν, εἰς ἕνα παζάρεµα, εἰς µίαν µεγάλην δουλεµπορικήν ἐπιχείρησιν»80

Τη στιγµή λοιπόν που η υπόσταση της Μακεδονίας και ο επικείµενος ακρωτηριασµός 
της αποτέλεσαν µόνιµο µοτίβο της επίθεσης των Ανεξάρτητων-Λαϊκών κατά του 
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, η υπεράσπιση της ακεραιότητάς της µετατράπηκε σε 
κεντρικό σηµείο αναφοράς της ρητορικής τους81. 

Ωστόσο, η εκλογική απήχηση του συνδυασµού των Ανεξάρτητων-Λαϊκών δεν 
υπήρξε τελικά πλειοψηφική παρά τη µακεδονοκεντρική ρητορική της. Η 
ελληνοµακεδονικότητα, ως ένας ευρύτερος λόγος θεώρησης των σχέσεων µε την 
κεντρική εξουσία και τους τοπικούς εκπροσώπους της, προσέδιδε νόηµα στη δηµόσια 
δυσφορία και είχε καταστεί ήδη από το 1914 ηγεµονική στο δηµόσιο χώρο της 
Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, η δυναµική της ως πολιτικό εγχείρηµα αποδείχτηκε 
πεπερασµένη. Οι Ανεξάρτητοι-Λαϊκοί απέτυχαν να εκλέξουν βουλευτή στο νοµό 
Θεσσαλονίκης και ήρθαν τρίτοι µετά την Ηνωµένη Αντιπολίτευση και τους 
Φιλελεύθερους. Ακόµη και µεταξύ των ελλήνων ψηφοφόρων κατέλαβαν από ό,τι 

                                                 
80 Νέα Αλήθεια 31.03.1915. 
81 Νέα Αλήθεια 27.04.1915, 04.05.1915. 
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φαίνεται τη δεύτερη θέση, πίσω από τους Φιλελεύθερους82. Η ακριβής αποτίµηση της 
εκλογικής επιρροής τους εκκρεµεί και η συνθετότητα του εγχειρήµατος ξεφεύγει από 
τους στόχους αυτής της µελέτης. Παρ’όλα αυτά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία µια 
πρώτη ανάλυση είναι δυνατή. 

Στο επίπεδο της πολιτικής επιχειρηµατολογίας η ελληνοµακεδονικότητα που 
πρέσβευαν οι Ανεξάρτητοι-Λαϊκοί ενδεχοµένως να εξισορροπήθηκε, αν όχι και να 
ακυρώθηκε, από την ισχύ του διλήµµατος που έθετε ο ∆ιχασµός. Στο επιχείρηµα του 
ανεξάρτητου «διάµεσου», της εκλογής δηλαδή µιας οµάδας µακεδόνων βουλευτών 
που θα έπαιρνε θέση υπέρ της µίας ή της άλλης παράταξης µετά τις εκλογές, οι 
Γουναρικοί και πιθανότατα και οι Βενιζελικοί αντιπαρέθεσαν την ανάγκη για µια 
ισχυρή κυβέρνηση και τη σηµασία της επιλογής µεταξύ του ενός ή του άλλου 
κυρίαρχου συνδυασµού83. Το πραγµατικό δίληµµα ήταν µεταξύ των δυο τους και 
οποιαδήποτε άλλη στάση ισοδυναµούσε µε παρέκκλιση και ανωµαλία. Όπως το έθετε 
µε έντονα έµφυλους όρους το γουναρικό Φως, «Ἀνεξάρτητος θά εἰπῆ νά εἶσαι ἀνήρ 
καί νά ξυρήσεις τά µουστάκια. … [Αλλά] ὅπως εἰς τήν κοινωνική ζωή, οὕτω καί εἰς 
τόν πολιτικόν βίον, ἡ τάξις τῶν ἑρµαφροδίτων οὐδέποτε ἠξιώθη συµπαθείας καί 
ὑποστηρίξεως»84. 

Ταυτόχρονα, η ελληνοµακεδονικότητα επικρίθηκε έντονα ως τοπικισµός που 
διασπά το κράτος, ως «αὐτοχθονισµός» που διαιρεί τους Έλληνες σε Μακεδόνες και 
µη, ως µια ουσιαστικά µη ελληνική ταυτότητα που εξέθετε την ελληνική κυριαρχία 
στη Μακεδονία στα µάτια των ξένων85. 

Την ίδια στιγµή, οι Ανεξάρτητοι δεν κατόρθωσαν να µονοπωλήσουν ούτε τη 
χρήση της ελληνοµακεδονικής ρητορικής ούτε και το επιχείρηµα της προάσπισης της 
ακεραιότητας της Μακεδονίας. Οι Γουναρικοί αποδείχθηκαν εξίσου ικανοί στην 
οικειοποίηση και των δύο. Η παράκαµψη των κοµµατικών εντολών και η από τα 
κάτω ανάδειξη των υποψηφίων που διέκριναν την πολιτική ρητορική και πρακτική 
των Ανεξάρτητων-Λαϊκών, βρήκαν το ισότιµό τους στα στρατηγήµατα του 
γουναρικού νοµάρχη Γούδα. Ο τελευταίος ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της µη 
κοµµατικής ανάµιξης και «ἀναγνώρισε πρωτοβουλία στόν τόπο» και στον 
«µακεδονικό λαό» ως προς την ανάδειξη των υποψηφίων προβαίνοντας στη 
δηµιουργία ενός τύποις ανεξάρτητου Μακεδονικού Κέντρου86. Αυτό περιλάµβανε 
εµπόρους και εκπροσώπους συντεχνιών και πρόσφερε τελικά τη στήριξή του στο 
ψηφοδέλτιο της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης87. Παράλληλα, η γουναρική παράταξη 
υιοθέτησε σε µεγάλο βαθµό την ελληνοµακεδονική ρητορική και πρακτική, 
καταγγέλλοντας όµως ταυτόχρονα τον ακραίο «αὐτοχθονισµό» των Ανεξάρτητων-
Λαϊκών88. Σε αντίθεση µε τους Βενιζελικούς, οι οποίοι ήταν συνεχώς εκτεθειµένοι 
στην κατηγορία ότι καθοδηγούνταν από τον µη Μακεδόνα πρώην νοµάρχη Περικλή 
Αργυρόπουλο89, η εκλογική επιτροπή των Γουναρικών απαρτίστηκε «ἐξ εἴκοσιν 
ἐγκρίτων Μακεδόνων, οἵτινες κατέχουσι τά σκῆπτρα ἐν τῷ ἐµπορίων καί ἐν τῇ 

                                                 
82 Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 170. Mavrogordatos, Stillborn Republic, σ. 283. 
83 Νέα Αλήθεια 24.03.1915. 
84 Το Φως 20.03.1915. 
85 Νέα Αλήθεια 04.03.1915, 31.05.1915, Το Φως 20.03.1915, Ο Βιοµήχανος 26.04.1915. 
86 Το Φως 19.03.1915. 
87 Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 164. Νέα Αλήθεια 19.03.1915, 14.04.1915. 
88 Το Φως 20.03.1915, 22.03.1915. 
89 Νέα Αλήθεια 28.04.1915. Τη δυσκολία αυτή αναγνώριζε και ο ίδιος ο Αργυρόπουλος. 
Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 163. 
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κοινωνικῇ καί ἐθνική δράσει»90, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επιλογή 
µακεδόνων υποψηφίων, ώστε να διασκεδαστούν µε τον τρόπο αυτό οι φόβοι για 
παλαιοελλαδίτικη εκλογική πατρωνεία91. Κυρίως όµως, ο γουναρικός τύπος επέµεινε 
εξίσου στην ακεραιότητα της Μακεδονίας απέναντι στις παραχωρήσεις των 
Βενιζελικών. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική της κυβέρνησης προβλήθηκε ως η µόνη 
δυνατή «ἐθνική καί µακεδονική πολιτική» και το «µακεδονικόν συµφέρον» 
συνδέθηκε µε το δηµοφιλή βασιλιά και την κυβέρνησή του92. 

Εντέλει, η περιορισµένη εµβέλεια του συνδυασµού των Ανεξάρτητων-Λαϊκών 
οφειλόταν και στην ακραιφνώς ελληνική διάσταση της µακεδονικότητας που αυτός 
εξέφραζε –και αυτό παρά τις διεθνοτικές αναφορές των συλλογικοτήτων των 
προσώπων που τον απάρτιζαν. Όντως, στο επίπεδο της σωµατειακής συνεργασίας, ο 
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας και ο Σύνδεσµος Κτηµατιών, µε τους οποίους 
συνέπραξε η Νέα Λέσχη, ήταν, σε αντίθεση µε αυτή, διεθνοτικά σωµατεία που 
περιλάµβαναν ισχυρούς εβραίους και µουσουλµάνους επιχειρηµατίες93. Υποψήφιοι 
όπως ο Κλέων Χατζηλαζάρου διατηρούσαν ιδιαίτερα στενούς δεσµούς µε την 
εβραϊκή επιχειρηµατική αρχηγεσία και η εκλογική επιτροπή της Νέας Λέσχης 
πραγµατοποίησε ανοίγµατα τόσο προς τους Εβραίους όσο και προς τους 
Μουσουλµάνους94. Επιπρόσθετα, η θεώρηση της Μακεδονίας που διακινούσε ο 
πολιτικός λόγος των Ανεξάρτητων-Λαϊκών δεν απέκλειε καταστατικά τους εβραίους 
και τους µουσουλµάνους κατοίκους της. Αντίθετα, η αναφορά στη µακεδονικότητά 
τους, στην «κοινή πατρίδα» Μακεδονία, συνιστούσε το κύριο επιχείρηµα για την 
επιθυµητέα στήριξή τους95. Σύµφωνα µε τους Ανεξάρτητους, την πολιτική απόφαση 
των Εβραίων και των Μουσουλµάνων όφειλαν να υπαγορεύουν τα «πατριωτικά τῶν 
αἰσθήµατα ὡς Μακεδόνων» και η εύλογη συνάφεια που θα ένιωθαν προς τους πιο 
προσιτούς συντοπίτες βουλευτές τους96. 

Ωστόσο, και δεδοµένων των περιορισµένων αυτών ανοιγµάτων, η εθνοτική 
σύνθεση του ψηφοδελτίου, οι ποιότητες των υποψηφίων βουλευτών και ο πολιτικός 
λόγος που αρθρωνόταν µέσω του συνδυασµού αποτελούσαν τελικά καταθέσεις 
ελληνικότητας. Παρά τη διεθνοτική σύνθεσή τους, ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων 
Μακεδονίας και ο Σύνδεσµος Κτηµατιών αποτελούσαν πρωτοβουλίες ελλήνων 
επιχειρηµατιών και κτηµατιών (οι δύο ιδιότητες συχνά συνέπιπταν στο ίδιο πρόσωπο) 
και τελούσαν υπό τον έλεγχό τους97. Το ίδιο το ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων-
Λαϊκών δεν περιλάµβανε παρά µόνο τρεις µη Έλληνες –δύο Εβραίους και έναν 
Μουσουλµάνο– τους λιγότερους από κάθε άλλο98. Επικεφαλείς του δε είχαν τεθεί δύο 

                                                 
90 Το Φως 19.04.1915. 
91 Το Φως 20.03.1915. 
92 Το Φως 03.04.1915, 22.04.1915. 
93 Βλέπε τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας 
και του Κτηµατικού Συνδέσµου. Μακεδονία 25.01.1914, 19.11.1914. 
94 Το Φως 03.04.1915. 
95 Νέα Αλήθεια 01.05.1915. 
96 Νέα Αλήθεια 29.04.1915, 01.05.1915. 
97 Βλέπε τη σύνθεση του δ.σ. του Κτηµατικού Συνδέσµου (τρεις Έλληνες, ένας Εβραίος και ένας 
Ντονµέ) και τον κατάλογο των ιδρυτικών µελών του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας (πέντε 
Έλληνες, τρεις Εβραίοι). Και στους δύο συνδέσµους την προεδρεία κατείχαν µέλη της οικογένειας 
Χατζηλαζάρου, ο Περικλής Χατζηλαζάρου στο Σύνδεσµο Βιοµηχάνων και ο Κλέων Χατζηλαζάρου 
στο Σύνδεσµο Κτηµατιών. Καταστατικό Κτηµατικού Συνδέσµου, Καταστατικό Συνδέσµου 
Βιοµηχάνων Μακεδονίας, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Αρχείο Συλλόγων. 
98 Σε σύνολο 32 υποψηφίων, το ψηφοδέλτιο του Κόµµατος των Φιλελευθέρων περιλάµβανε πέντε 
Εβραίους, ενώ αυτό της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης εφτά Μουσουλµάνους και πέντε Εβραίους. ∆ώδος, 
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 219-223. 
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από τους ακραιφνότερους οπαδούς του ελληνικού αλυτρωτισµού στη Μακεδονία, ο 
Στέφανος και ο Ίωνας ∆ραγούµης99, µε τους υπόλοιπους υποψηφίους όχι µόνο να 
προβάλλουν τις περγαµηνές τους από το Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και να 
συµµετέχουν ενεργά σε αλυτρωτικές επιτροπές100. Τέλος, το νόηµα που προσέδιδαν 
στη µακεδονικότητα και το περιεχόµενο που έπαιρνε η έννοια του «µακεδονικού 
λαού» δεν διαφοροποιούνταν από αυτό που τους απέδιδε ο ελληνικός αλυτρωτικός 
λόγος περί Μακεδονίας. Κύριο σηµείο αναφοράς του ήταν η προαγωγή του 
ελληνισµού. Εποµένως, η απήχηση που θα µπορούσε να έχει το ψηφοδέλτιο σε µη 
ελληνικούς πληθυσµούς δεν µπορούσε παρά να είναι περιορισµένη. 

 
Η εµπλοκή της Νέας Λέσχης στις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 και η κάθοδος του 
συνδυασµού των Ανεξάρτητων-Λαϊκών υποδεικνύει ότι η πολιτική συµπεριφορά των 
ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης ακολούθησε µια αποκλίνουσα πορεία σε 
σχέση µε εκείνη των οµόλογών τους της Παλαιάς Ελλάδας. Σε αντίθεση µε τους 
εµπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, που πρόσφεραν και θεσµικά την υποστήριξή 
τους στη βενιζελική παράταξη, οι έλληνες επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης 
βρέθηκαν απέναντί της101. Χωρίς αµφιβολία, η στάση τους καθορίστηκε από τη 
συγκυρία των δυσχερειών της ενσωµάτωσης και του ∆ιχασµού. Ωστόσο, η συγκυρία 
δεν προσδιόρισε και την πολιτισµική λογική που παρήγαγε τη δράση102. Η 
πολιτισµική αυτή λογική είχε µια διττή αναφορά, τη µακεδονικότητα και την 
κοινότητα. Η δυναµική της ανεξάρτητης καθόδου και το περιεχόµενο που αυτή 
προσέλαβε, αποτύπωναν την επιβίωση και προσαρµογή καθιερωµένων στρατηγικών, 
εκείνων που χαρακτήριζαν την πολιτική ζωή της ελληνορθόδοξης κοινότητας της 
πόλης κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο. Η ενσωµάτωση της ελληνικής 
επιχειρηµατικής αρχηγεσίας της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα 
επιχειρήθηκε µέσα από την εκ νέου ενεργοποίηση υστεροθωµανικών εννοιολογήσεων 
της πολιτικής δράσης. Πριν το 1912, η ελληνοβουλγαρική διαπάλη για τη 
Μακεδονία, η αντιπαράθεση µε τη νεοτουρκική εξουσία για το ζήτηµα των 
προνοµίων και ο ελληνοεβραϊκός ανταγωνισµός στην πόλη συσπείρωσαν τα 
διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα της κοινότητας, άµβλυναν τις ταξικές διαφορές, 

                                                 
99 Πέραν της πολύχρονης δραστηριοποίησής του στο πλαίσιο του Μακεδονικού Αγώνα, ο Στέφανος 
∆ραγούµης είχε εκδηλώσει και πιο πρόσφατα την εχθρότητά του απέναντι στους µη ελληνικούς 
πληθυσµούς. Το Σεπτέµβριο του 1913 διαφώνησε µε τον Βενιζέλο στο ζήτηµα της αναγνώρισης 
ρουµανικής-βλαχικής µειονότητας στη Μακεδονία, την οποία και προέβλεπε η Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου, και παραιτήθηκε από τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας. Για τον Ίωνα ∆ραγούµη η 
ελληνικότητα της Μακεδονίας συνδυαζόταν µε έναν έντονο αντιαθηναϊσµό. «Μούρχεται νά γράψω 
ἕνα βιβλίο πού νά φαίνεται ὅλο τό µίσος µου γιά τήν Ἀθήνα, δηλαδή γιά τούς Ἀθηναίους. Στό ἴδιο 
βιβλίο θά βρίσκεται βαλµένος καί ὅλος ὁ θαυµασµός καί ἡ ἀγάπη µου γιά τόν τόπο», σηµείωνε στο 
ηµερολόγιό του το 1915. Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σσ. 164. Φίλιππος Στεφάνου ∆ραγούµης, 
Ηµερολόγιο Βαλκανικοί Πόλεµοι, 1912-1913 (Αθήνα, 1988), σ. 380. Ίων ∆ραγούµης, Φύλλα 
Ηµερολογίου Ε΄ (1913-1917) (Αθήνα, 1986), σ. 101. 
100 Όπως ο Ιωσήφ Αδαµίδης που ήταν δραστήριο µέλος της Επιτροπής Άµυνας των Κορυτσαίων. Ο 
Σύνδεσµος Συντεχνιών είχε εξάλλου συντονίσει τις εκδηλώσεις υποδοχής του πρώην µακεδονοµάχου 
Τσόντου Βάρδα που τώρα µαχόταν για την «ελληνική» Βόρειο Ήπειρο. Νέα Αλήθεια 30.05.1915, 
Μακεδονία 01.11.1914. 
101 Ο Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών στήριζε συστηµατικά τον Βενιζέλο ήδη από τις εκλογές του 1910. 
Mavrogordatos, Stillborn Republic, σ. 127. 
102 Το γεγονός αυτό αγνοούν τόσο ο Βασίλης Γούναρης όσο και ο Γιώργος Μαυρογορδάτος όταν 
αναλύουν την ανάπτυξη ενός αντιαθηναϊκού τοπικισµού στη µεταοθωµανική και µεσοπολεµική 
Μακεδονία µε αναφορά αποκλειστικά στις συγκυριακές δυσκολίες της αφοµοίωσης. Basil C. 
Gounaris, “Doing business in Macedonia. Greek Problems in British Perspective (1912-1921)”, 
European Review of History 5/2 (1998), σσ. 169-180. Mavrogordatos, Stillborn Republic, σσ. 280-281. 
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παγίωσαν τις κοινωνικές ιεραρχίες στο εσωτερικό της και ώθησαν προς τη 
διαµόρφωση ενός κοινού πολιτικού µετώπου103. Έκφραση του µετώπου αποτέλεσε ο 
Εθνικός ή Πολιτικός Σύνδεσµος, στον οποίο συµµετείχαν τόσο ο Σύνδεσµος 
Συντεχνιών όσο και ελληνορθόδοξοι επιχειρηµατίες104. Στο πλαίσιο αυτό, η επίκληση 
σε µια επινοηµένη και εισηγµένη τοπική ταυτότητα, στον µακεδονικό ελληνισµό, 
προσέδωσε νόηµα στις διατελούµενες διεργασίες, συγκρότησε τη συλλογικότητα του 
«µακεδονικού λαού», και λειτούργησε ως µηχανισµός εθνικοποίησης συµβάλλοντας 
στην προνοµιακή ενσωµάτωση των ελληνορθόδοξων κατοίκων της οθωµανικής 
Θεσσαλονίκης στο ευρύτερο ελληνικό έθνος105. Μετά το 1912, η ακύρωση της 
κοινότητας ως πεδίου και µηχανισµού άσκησης της εξουσίας για τους 
ελληνορθόδοξους επιχειρηµατίες106 δεν συνοδεύτηκε και από την αντίστοιχη 
εγκατάλειψη της «κοινοτιστικής» πολιτικής λογικής. Αντίθετα, αυτή επιβίωσε, όπως 
φανερώνει η συνεργασία της Νέας Λέσχης µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών, των δύο 
σηµαντικότερων ελληνορθόδοξων εθελοντικών συσσωµατώσεων. Η αναπαραγωγή 
της ισχύος τους εξαρτιόταν από τη διατήρηση και επέκταση της «κοινοτιστικής» τους 
λειτουργίας. ∆ηλαδή, της διαφύλαξης του προνοµίου τής από κοινού 
αντιπροσώπευσης του ελληνικού πληθυσµού της πόλης (και ευρύτερα της 
Μακεδονίας) που κατείχαν οι δύο αυτές οργανώσεις απέναντι σε άλλους, εξωγενείς 
πολιτικούς σχηµατισµούς. Όπως το έθετε η ανακοίνωση του Λαϊκού Κόµµατος 
απαντώντας στη βενιζελική εφηµερίδα Θάρρος:  

«Ποίος δέ εἶναι ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός τῶν Λαϊκῶν ἰδεῶν καί τάξεων Μακεδονίας, τό 
ὠργανωµένον προσωπικόν κεφαλαιοκρατικόν Κόµµα… ἤ οἱ περί τήν Νέαν Λέσχην, οἱ 
ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύοντες τό Μακεδονικόν Κεφάλαιον δέχονται ἔναντι αὐτῶν ἐν ἴσῃ 
µοίρα τήν ὠργανωµένην ἐργασίαν καί µετ’αὐτῆς ζητούσι συνεργασίαν µέ ὠρισµένους 
ὅρους καί δι’ὠρισµένας προϋποθέσεις; Ποίοι εἶναι µᾶλλον ἀκίνδυνοι καί 
εἰλικρινέστεροι ἐν τῇ συνεργασίᾳ; οἱ Μακεδόνες κεφαλαιοῦχοι ἤ οἱ ἰδικοί σας;»107

                                                 
103 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 182-188. Μάλιστα, η αντίδραση των Ελληνορθόδοξων της 
Θεσσαλονίκης στα νοµοσχέδια των Νεότουρκων για τα σχολεία και τις εκκλησίες πήρε τη µορφή 
συλλαλητηρίου. Νέα Αλήθεια 29.06.1910, 01.07.1910. Ευρύτερα, για το ζήτηµα των προνοµίων κατά 
τη χαµιτική και τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, βλέπε Χάρης Εξερτζόγλου, «Το προνοµιακό 
ζήτηµα», Τα Ιστορικά 16 (1992), σσ. 65-84. 
104 Ο Εθνικός Σύνδεσµος ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1908 για να µετονοµαστεί το Σεπτέµβριο του 
1909 σε Πολιτικό Σύνδεσµο. Μετά από ένα διάστηµα έντονης λειτουργίας, η δράση του ατόνησε και ο 
Σύνδεσµος ανασυστήθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο του 1911. Ο Σύνδεσµος δραστηριοποιήθηκε κυρίως 
κατά τη διάρκεια των ανθελληνικών µποϋκοτάζ του 1909-1910 και ξανά γύρω από το ζήτηµα των 
προνοµίων το 1911. Μέλη του ήταν επιφανείς γιατροί και δικηγόροι, όπως ο ∆. Ρίζος και ο Κ. 
Καµµώνας (αµφότεροι πρόεδροι και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), επιχειρηµατίες 
όπως οι Γεώργιος Καρβωνίδης, ∆ηµήτριος Σερέφας, Κ. Πλατσούκας και Τ. Γιαννούλης (όλοι µέλη και 
της Νέας Λέσχης), αλλά και ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου Συντεχνιών όπως οι Γεώργιος 
Χατζηκυριακού, Περικλής Κράλλης, Γ. Παπανικολάου και άλλοι. Η ιδρυτική συνέλευση του 
τελευταίου είχε άλλωστε λάβει χώρα στα γραφεία του Εθνικού Συνδέσµου. Αλήθεια/Νέα Αλήθεια 
15.01.1909, 18.03.1909, 08.07.1909, 12.09.1909, 16.09.1909, 01.11.1909, 05.04.1911. 
105 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 52-59. Ενδεικτικές από την άποψη αυτή είναι οι αναφορές στους 
«Ἑλληνοµακεδονικούς πληθυσµούς», στους «Ἑλληνοµακεδόνες» και στο «Μακεδονικόν ἔδαφος» στα 
κείµενα που διαµαρτύρονταν κατά του νοµοσχεδίου για τις εκκλησίες στη Μακεδονία και στη Θράκη. 
Νέα Αλήθεια 25.06.1910, 01.07.1910. 
106 Αν και η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Θεσσαλονίκης παρέµενε θεσµικά ενεργή, οι περισσότερες 
λειτουργίες της είτε είχαν ανασταλεί λόγω οξύτατων οικονοµικών δυσχερειών είτε είχαν αναληφθεί 
πλέον από την ελληνική διοίκηση. Ο θεσµός είχε απονοµιµοποιηθεί πλήρως και αντιµετωπιζόταν ως 
απολίθωµα του οθωµανικού παρελθόντος, µε συνέπεια τον Ιούλιο του 1914, δεκαεννιά µέλη της 
κοινοτικής αντιπροσωπείας να υποβάλουν την παραίτησή τους θεωρώντας την περαιτέρω λειτουργία 
της κοινότητας άνευ νοήµατος. Μακεδονία 07.10.1914, 08.10.1914. 
107 Νέα Αλήθεια 03.05.1915. 
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Συνακόλουθα, µια τοπική εκδοχή του ελληνικού εθνικισµού προσδιόρισε τη 
µορφή µε την οποία οι ταξικές σχέσεις στο εσωτερικό του ελληνικού πληθυσµού της 
πόλης εκφράστηκαν πολιτικά. Στο όνοµα της «µακεδονικότητας» ταξικές αντιθέσεις 
παραµερίστηκαν και ενιαία πολιτικά µέτωπα οικοδοµήθηκαν ξανά. Το έθνος 
διαπλέχθηκε και πάλι µε την τάξη, αυτή τη φορά όµως µέσω µιας ιδιαίτερης, τοπικής 
εκδοχής του. Η ιδιαίτερη τροπή της διαπλοκής κατέδειξε την εσωτερική ένταση που 
χαρακτήριζε τη σχέση των ελλήνων «µακεδόνων» επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης 
µε το ελληνικό κράτος και µε την εθνική ιδεολογία. Γιατί ουσιαστικά, οι πολιτικές 
χρήσεις της µακεδονικότητας από τους Ανεξάρτητους-Λαϊκούς αποκαλύπτουν τις 
ιστορικές µεταπλάσεις και την εγγενή αµφισηµία που γεννούσαν οι χρήσεις της 
έννοιας. Η µακεδονικότητα δεν αποτέλεσε µόνο µια από τα πάνω και από τα έξω 
σηµασιοδότηση του τοπικού, το µέσο µιας ιδεολογικής αποικιοποίησης του τόπου 
από την ελληνική εθνική ιδεολογία, όπως επιµένει ο Michael Herzfeld και 
καταδεικνύει η χρήση του όρου πριν από το 1912108. Υπήρξε επίσης, µετά το 1912, 
τρόπος οργάνωσης και νοηµατοδότησης της δράσης από τα µέσα και από τα κάτω. 
Ως ένας υπερπατριωτικός, ακραιφνώς ελληνικός τοπικισµός, η µακεδονικότητα 
συναρθρώθηκε σε µια ανταγωνιστική (αν και όχι αντιπαραθετική ή ανοιχτά 
συγκρουσιακή) σχέση µε την επίσηµη ελληνική εθνική ιδεολογία και προσέδωσε 
νόηµα και νοµιµοποίηση στην τοπική διαµαρτυρία προς τους κεντρικούς 
εκπροσώπους της, την ελληνική κυβέρνηση. Στις εκλογές του Μαΐου 1915 οι έλληνες 
επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης βρήκαν σε αυτήν ένα µέσο πολιτικής έκφρασης 
που εξυπηρετούσε πολλαπλά τα ταξικά τους συµφέροντα και απαντούσε στα 
προβλήµατα που έθετε η πολιτική τους ενσωµάτωση. Η απόπειρα ήταν ανεπιτυχής 
και αποκάλυπτε τα όρια της µακεδονικότητας ως στενά πολιτικής πλατφόρµας. Στις 
νέες εκλογές που θα ακολουθήσουν το ∆εκέµβριο του 1915, οι έλληνες 
επιχειρηµατίες θα συνταχθούν πλέον µε τα δύο πανελλήνια κόµµατα109. Όπως όµως 
συνέβη µεταγενέστερα και µε άλλες, πολιτικά περιθωριακές ιδεολογίες στην Ελλάδα 
(όπως ο φασισµός)110, η κοινωνική διάχυση της µακεδονικότητας υπήρξε αντίθετα 
ευρύτατη και καθόρισε τη δυσφορία του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου της 
Θεσσαλονίκης απέναντι στην Αθήνα για όλη τη δεκαετία του 1910111. Όπως και µε 
τους Εβραίους, έτσι και στην περίπτωση των ελλήνων επιχειρηµατιών, έστω και µε 
διαφορετικό τρόπο, η παραγωγή της (ελληνικής) οµοιότητας συνοδεύτηκε εντέλει 
από τον τονισµό της (τοπικής) διαφοράς. 

 

                                                 
108 Herzfeld, “Localism and the Logic of Nationalistic Folklore”. 
109 Βλέπε τις λίστες υποψηφίων στο ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 219-238. 
110 Βλέπε τις εύστοχες, πρώιµες παρατηρήσεις της Έφης Αβδελά. Έφη Αβδελά, «‘Φυσικός 
προορισµός’ και ο ρόλος του κράτους: µια πρόταση για την εργασία των γυναικών το 1940», Τα 
Ιστορικά 16 (1992), σσ. 121-134. Η συνύπαρξη µιας περιθωριακής πολιτικής έκφρασης µε µια ευρεία 
κοινωνική αποδοχή των βασικών συνιστωσών ακραίων πολιτικών ιδεολογιών δεν έχει ακόµη 
προσεχθεί ούτε από την ελληνική διανοητική ιστορία ούτε και από την κοινωνική ιστορία, παρόλο που 
αποτελεί δυνητικά ένα προνοµιακό σηµείο συνάντησής τους. 
111 Βλέπε τις παρατηρήσεις του βρετανού προξένου στη Θεσσαλονίκη Smart το 1920: “There can be 
no doubt that Salonica is sacrificed to the Piraeus. The financial and commercial interests of the Piraeus 
exercise a powerful influence over the government. They have the advantage of being at the elbow of 
the central authorities and the Macedonians are far from the centre of favours. This Piraeus clique has 
not scrupled to subordinate the interests of Greater Greece, the realisation of a race’s long-cherished 
dreams, to a narrow and short sighted policy which aims at concentrating Greek commerce at the gates 
of the Capital ... The Macedonians are so discontented with this disastrous Athenian control of their 
affairs that they would probably welcome any change of regime in the hope of alleviation”. 
Παρατίθεται στο Gounaris, “Doing business in Macedonia”, σσ. 177-178. 
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Η εβραϊκή αρχηγεσία. Ενδοκοινοτικές διεργασίες τα χρόνια 1912-1915 
Οι εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 εγγράφονται στο πλαίσιο έντονων και πολυεπίπεδων 
διαιρέσεων στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη 
περίοδος της ελληνικής κυριαρχίας στην πόλη όξυνε τις προϋπάρχουσες 
ενδοκοινοτικές αντιθέσεις και οδήγησε σε ανακατατάξεις της κοινωνικής ισχύος των 
διαφορετικών ιδεολογικών συνιστωσών της. Η έντονη δράση της Φεντερασιόν και, 
κυρίως, η θεαµατική άνοδος των σιωνιστών συνοδεύτηκαν από την εξασθένιση της 
επιρροής των υποστηρικτών της Αλιάνς. Στο βαθµό που οι οµάδες αυτές εξέφραζαν 
διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, η µεταξύ τους αντιπαράθεση είχε και ευρύτερες 
ταξικές προεκτάσεις καθώς επέτεινε την αµφισβήτηση της κοινοτικής ηγεµονίας των 
κορυφαίων εβραίων επιχειρηµατιών. Ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτή διαπλέχθηκε µε 
τον αναπροσδιορισµό των όρων της πολιτικής δράσης. Οι παραδεδεγµένες κλειστές 
κοινοτικές διαδικασίες αµφισβητήθηκαν και νέοι θεσµοί εισήχθησαν παράλληλα προς 
τους προϋπάρχοντες κοινοτικούς. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούσαν τη σταδιακή 
είσοδο νέων οµάδων στην πολιτική διαδικασία, µια εξέλιξη που είχε την αφετηρία 
της στη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο. Ως εκ τούτου, η διεύρυνση του πεδίου της 
πολιτικής αποτέλεσε ουσιαστικά έναν ακόµη παράγοντα περιστολής της επιρροής 
που ασκούσε στο εσωτερικό της κοινότητας η ηγετική οµάδα των εβραίων 
επιχειρηµατιών. 

Οι νέες συνθήκες που δηµιουργούσε η ελληνική κυριαρχία στην πόλη 
επηρέασαν καίρια τους ενδοκοινοτικούς συσχετισµούς δυνάµεων. Ήδη κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 1913 το φιλικά προσκείµενο προς την Αλιάνς κοινοτικό 
συµβούλιο έγινε αντικείµενο έντονων επικρίσεων ακόµη και από υποστηρικτές του. 
Οι κριτικές των συλλόγων και του τύπου επικεντρώνονταν κυρίως στη στάση που 
κρατούσε απέναντι στις ελληνικές αρχές, η οποία και θεωρήθηκε υπερβολικά 
εφεκτική112. Ενέργειες όπως η επίδοση συγχαρητηρίων για την κατάληψη των 
Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό, η κινητοποίηση των σχολείων και η αποστολή 
πολυµελούς αντιπροσωπείας στην κηδεία του βασιλιά Γεώργιου αποδοκιµάστηκαν 
έντονα από µια εβραϊκή κοινή γνώµη που αγανακτούσε από τις αυθαιρεσίες της 
ελληνικής διοίκησης και προσδοκούσε στην αλλαγή της κυριαρχίας στην πόλη. 
Αδυνατώντας να την εκφράσει και να την κατευθύνει, το συµβούλιο αποδεικνυόταν 
στερούµενο ηγετικών προσωπικοτήτων και κατώτερο των «σοβαρών περιστάσεων 
που διερχόµαστε». “Il comprend de vieux renards –aucun lion”, παρατηρούσε ο 
Νεχαµά113. Άµεση συνέπεια της απονοµιµοποίησής του ήταν η περιστολή της 
επιρροής της αφοµοιωτικής ιδεολογίας της Αλιάνς και του ηγετικού επιχειρηµατικού 
στρώµατος που τη διακονούσε. 

Στον αντίποδα, η έλευση της ελληνικής διοίκησης συνέβαλε πολλαπλά στην 
ενίσχυση των σιωνιστών. Όπως αναλύθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο, η απειλή που 
συνιστούσε για την εβραϊκή ηγεµονία στην πόλη η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης 
στο ελληνικό κράτος, η βίαιη συνειδητοποίηση της ευάλωτης θέσης στην οποία είχε 
περιέλθει ο εβραϊκός πληθυσµός της και η συνακόλουθη ανάγκη αντιµετώπισης της 
αφοµοιωτικής δυναµικής του ελληνικού εθνικισµού ωθούσαν προς το σιωνισµό. Ο 
τελευταίος εξέφραζε λιγότερο ένα πολιτικό πρόγραµµα και µια στρατηγική εξόδου 
και περισσότερο έναν τρόπο προάσπισης επιτόπου της ιδιαίτερης θεσσαλονικιώτικης 
εβραϊκής πολιτισµικής ταυτότητας µέσω της καλλιέργειας και του τονισµού των 
«παραδοσιακών», αρχετυπικά εβραϊκών της στοιχείων. Ο αναµορφωτικός ρόλος του 
σιωνισµού δεν ήταν µικρότερος από αυτόν της αφοµοιωτικής Αλιάνς και η εθνοτική 

                                                 
112 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (04.04.1913), Αρχείο AIU Grèce XVI E 202a. 
113 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (28.05.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
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ταυτότητα που προωθούσε δεν ήταν βέβαια λιγότερο νεωτερική. Σε αντίθεση όµως µε 
την Αλιάνς, η δική του εκδοχή της εβραϊκότητας προσανατολιζόταν προς την 
υπογράµµιση της διαφοράς και µιλούσε στο όνοµα της υπεράσπισης µιας εβραϊκής 
παράδοσης την οποία ανασηµασιοδοτούσε ή και επινοούσε. Για αυτόν τον λόγο 
ανταποκρινόταν καλύτερα στις συνθήκες σύγκρουσης και αµφισβήτησης των 
κεκτηµένων που χαρακτήριζαν τις ελληνοεβραϊκές σχέσεις τα χρόνια µετά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους. Ταυτόχρονα όµως, η έλξη του σιωνισµού οφειλόταν στο 
γεγονός ότι η όξυνση της πολιτισµικής διαφοράς συνοδευόταν και από την 
υπογράµµιση της καταστατικής οµοιότητας µε τους κυρίαρχους Έλληνες. Ο 
σιωνισµός αποτελούσε µια εθνικιστική ιδεολογία. Ως τέτοια, µετέτρεπε τους 
Εβραίους από εθνότητα ή θρησκευτική ετερότητα σε έθνος. Τους προβίβαζε δηλαδή 
στην ίδια κλίµακα µε τις γύρω εθνικές οµάδες και µε τον τρόπο αυτό εξίσωνε (χωρίς 
όµως να προσοµοιώνει) τους Εβραίους µε τους Έλληνες. Σε µια ρευστή συγκυρία 
επανακαθορισµού των εθνικών και εθνοτικών ορίων, ο σιωνισµός υπερτόνιζε τη 
διαφορά τους µε τα άλλα έθνη, αλλά συγχρόνως καλλιεργούσε και την αίσθηση της 
αξιακής οµοιότητας µε αυτά. Η αφοµοιοτική ιδεολογία των αλιανσίστ αδυνατούσε εκ 
των πραγµάτων να προσφέρει µια ανάλογα θετική αξιοδότηση. Κατά συνέπεια, ο 
σιωνισµός µονοπώλησε πλήρως το αίσθηµα µιας εβραϊκής «εθνικής» υπερηφάνειας 
και κατέστη κυρίαρχος. 

Επιπλέον, η δυναµική των σιωνιστικών ιδεών ενισχύθηκε και γιατί η δηµόσια 
δράση των σιωνιστικών οργανώσεων διευκολύνθηκε ιδιαίτερα από την αλλαγή της 
κυριαρχίας. Κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, ο σιωνισµός, λόγω του 
πολιτικού προγράµµατός του, αντιµετώπιζε τη συστηµατική καχυποψία των 
οθωµανικών αρχών και βρισκόταν διαρκώς έκθετος σε κατηγορίες για εβραϊκό 
αλυτρωτισµό και αντεθνική δράση114. Η εκδίπλωσή του, ακόµη και µε τη µορφή ενός 
πολιτισµικού εθνικισµού, υπόκειτο εποµένως σε περιορισµούς. Η έλευση όµως της 
ελληνικής διοίκησης ανέστειλε προσωρινά τις εγγενείς δυσκολίες που έθετε το 
υστεροθωµανικό πλαίσιο και συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη του σιωνισµού. «Τῶν 
ἁλύσεων τῆς ὑπό τούς τούρκους δουλείας ἅπαξ θραυσθεισῶν, ὁ σιωνισµός εὑρίσκει 
πλέον ἐλεύθερον τόν δρόµον τῆς ἀναπτύξεως», παρατηρούσε η Ισραηλιτική 
Επιθεώρησις115. Συνακόλουθα, ο σιωνισµός κατοχύρωσε την ηγεµονική παρουσία του 
στον εβραϊκό δηµόσιο χώρο µέσα από ένα πλέγµα δραστηριοτήτων που προωθούσαν 
την «καθαρῶς ἑβραϊκήν ζωήν». Παραδοσιακές εβραϊκές θρησκευτικές γιορτές 
γιορτάζονταν δηµόσια και µε κάθε επισηµότητα από τα σιωνιστικά σωµατεία, 
προσδένοντας τη θρησκευτικότητα στην πολιτική ιδεολογία και εγγράφοντας την 
τελευταία στην παραδοσιακή εβραϊκή οργάνωση του χρόνου116. Το αίτηµα για 

                                                 
114 Για τη δύσκολη σχέση µεταξύ των οθωµανών εβραίων σιωνιστών και των Νεότουρκων, βλέπε Mim 
Kemâl Öke, “Young Turks, freemasons, Jews and the question of Zionism in the Ottoman Empire”, 
στο Ralph S. Hattox και Heath W. Lowry (επιµ.), IIIrd Congress on the social and economic history of 
Turkey. Proceedings (Ισταµπούλ, 1990), σσ. 29-46. Ilber Ortayli, “Ottomanism and Zionism during the 
Second Constitutional Period, 1908-1915”, στο Avigdor Levy (επιµ.), The Jews of the Ottoman Empire 
(Πρίνστον, 1994), σσ. 527-537. 
115 «Επιστολή εκ Θεσσαλονίκης», Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/2 (04.1913), σ. 30. 
116 «Ισραηλιτικαί κοινότητες Ελλάδος», Ισραηλιτική Επιθεώρησις 1/10-12 (10.1912-01.1913), σ. 158. 
Ο σύλλογος Μαξ Νόρδαου (Société Nordau) όριζε ως έναν από τους στόχους του να «συντείνη εἰς τήν 
ἔντασιν τῆς λάµψεως τῶν ἐθνικῶν µας ἑορτῶν καί τῶν ἱστορικῶν ἀναµνήσεων διά συνεδριάσεων 
µυστικῶν ἤ δηµοσῖων». Η δε Ισραηλιτική Βιβλιοθήκη Καντίµα προτίθετο σύµφωνα µε το 
καταστατικό της να «ἐπωφελῆται τῶν ἑορτῶν µας διά νά ἐµψυχώση τόν Ἰουδαϊκόν χαρακτήρα καί τό 
ἰουδαϊκόν πνεῦµα παρά ταίς λαϊκαίς τάξεσι». Καταστατικό «Εταιρείας Νόρδαου (Société Nordau)», 
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επιβίωση της κοινότητας ενσωµατωνόταν στην καλλιέργεια µιας νέας αντίληψης για 
τον «καλό Εβραίο» (bon juif), “qui doit nourrir dans son cœur que le rêve de l’État-
Juif”117. Το γεγονός αυτό καθιστούσε το σιωνισµό µια θελκτική πολιτικά και 
πολιτισµικά προοπτική. Ταυτόχρονα, το εθνικό συναίσθηµα, η «εβραϊκή 
αξιοπρέπεια» (dignité juive), µετατρεπόταν πλέον σε δηµόσια στάση που 
επιβαλλόταν να εκδηλώνεται µέσα από τη χρήση της εβραϊκής γλώσσας και την 
εµφανή τοποθέτηση εβραϊκών επιγραφών στα καταστήµατα118. 

Νέες σιωνιστικές οργανώσεις παντός είδους ιδρύθηκαν, κυρίως µεταξύ των 
νέων και δευτερευόντως των γυναικών, ενώ οι παλιότερες είδαν τα µέλη τους να 
πολλαπλασιάζονται119. Μέσω αυτών, αλλά και του φτηνού τύπου, ο σιωνισµός 
απέκτησε ευρύτατη κοινωνική βάση. Προσεταιρίστηκε τα εξευρωπαϊσµένα αστικά 
στρώµατα που είχε δηµιουργήσει το σχολικό σύστηµα της Αλιάνς και αφού καθόρισε 
το περιεχόµενο της τυπικής κοινωνικότητάς τους, τα πολιτικοποίησε. Σύλλογοι όπως 
η Αχαντούτ (Φιλαδέλφεια), η Εταιρεία Μαξ Νόρδαου και η Μπενέ Σιών συνδύαζαν 
την ψυχαγωγία µιας έντονης σωµατειακής ζωής, που οργανωνόταν γύρω από 
διαλέξεις, εσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις, µε την «περίσωσι τῶν δικαιωµάτων 
καί τῶν συµφερόντων τῶν Ἑβραίων»120. Πρόσφεραν στα µέλη τους «ὄλας τᾶς 
τέρψεις τᾶς ἀπαραιτήτους διά µίαν ἀνεπτυγµένην νεολαίαν», αλλά ταυτόχρονα τις 
συνάρµοζαν σε µια συστηµατική, εξωστρεφή προπαγάνδα που αποσκοπούσε «νά 
καταστήση γνωστόν τόν σκοπόν τόν ἐπιδιωκόµενον ὑπό τοῦ Σιωνισµοῦ οὐχί µόνον 
ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀλλά ἁπανταχοῦ ὅπου ἡ δράσις του θά ἠδύνατο νά ἐπεκταθῆ»121. 

Ωστόσο, ο πολλαπλασιασµός των σιωνιστικών συλλόγων που διευκόλυνε η 
ελληνική κατοχή δεν συνέβαλε µόνο στην κινητοποίηση των νέων κοινωνικών 
στρωµάτων. Η ισχύς του σιωνισµού εδραζόταν σε µια διπλή κοινωνική δυναµική. Η 
ενεργοποίηση αδρανών έως τότε τµηµάτων του πληθυσµού συνοδευόταν από την 
περαιτέρω διείσδυσή του και στο ανώτερο κοινωνικό στρώµα, τον ιδεολογικό 
προσανατολισµό του οποίου καθόριζε µέχρι τότε σχεδόν αποκλειστικά η Αλιάνς. Το 
1912 οι σιωνιστές συνέβαλαν καθοριστικά στην ίδρυση παραρτήµατος στη 
Θεσσαλονίκη της αναγνωρισµένης, διεθνούς εβραϊκής µασονικής οργάνωσης Μπενέ 
Μπερίτ και του γυναικείου αντίστοιχού της, της Μπενόθ Ισραήλ, και στελέχωσαν το 
πρώτο διοικητικό της συµβούλιο122. Ο µεγαλοαστικός χαρακτήρας της στοάς και ο 
µυστικισµός που απέπνεαν οι πρακτικές της προσέλκυσε αρκετούς από τους 
προκρίτους της κοινότητας δίνοντας διέξοδο στις αγωνίες τους σε µια περίοδο 
έντονων ανατροπών και αβεβαιότητας. Η δε κυριαρχία των σιωνιστών τούς 
προσέδεσε “dans l’orbite d’un nationalisme agressif”, σύµφωνα µε το Νεχαµά123. 
Ανάλογος εξακολούθησε να είναι και ο ρόλος της Hilfsverein. Η τελευταία 
αναβάθµισε τη δράση της και αύξησε την επιρροή της στα ανώτερα στρώµατα. 

                                                                                                                                            
Καταστατικό «Ισραηλιτικής Βιβλιοθήκης Καδίµα», Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος Εβραϊκών Σωµατείων. 
117 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.05.1916), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
118 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (28.05.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
119 Έτσι, µε πρωτοβουλία της δεσποινίδας Ραχήλ Κοέν, ο γυµναστικός σύλλογος Μακαµπί σύστησε 
και γυναικείο τµήµα. «Επιστολή εκ Θεσσαλονίκης», Ισραηλιτική Επιθεώρησις 2/2 (04.1913), σ. 32. 
120 Καταστατικό Σωµατείου «Αχαντούτ (Φιλαδελφεία)», Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος Εβραϊκών Σωµατείων. 
121 Καταστατικό «Εταιρείας Νόρδαου (Société Nordau)», Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος Εβραϊκών Σωµατείων. 
122 Καταστατικό Ισραηλιτικού Σωµατείου «Μπενέ Μπερίθ»/«Η Στοά των Φιλαλλήλων», Αρχείο 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
123 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.05.1916), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
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Εξασφάλισε µεγάλες δωρεές επιφανών προκρίτων που µέχρι τότε πρόσκεινταν φιλικά 
προς την Αλιάνς, όπως του Νεχαµά Μαλλάχ, και σχεδίαζε πλέον τη σύσταση 
γερµανοεβραϊκού σχολείου στη µεγαλοαστική συνοικία των Εξοχών µε στόχο την 
πρόσδεση στο εκπαιδευτικό της σύστηµα των γόνων των σηµαντικότερων εβραϊκών 
οικογενειών124. 

Η άνοδος των σιωνιστών, σε συνδυασµό µε την εξασθένιση των οπαδών της 
Αλιάνς, αλλά, όπως θα επισηµανθεί, και την εµπλοκή της Φεντερασιόν οδήγησαν 
τελικά σε όξυνση των ενδοκοινοτικών αντιθέσεων. Οι συγκρούσεις σιωνιστών και 
αλιανσίστ ήταν συνεχείς, αναφύονταν µε κάθε «τεχνικό» ζήτηµα και το χρωµάτιζαν 
ανάλογα, καθώς οι σιωνιστές το µετέτρεπαν σε ενδείκτη πληµµελούς εβραϊκότητας 
των αντιπάλων τους125. Η ελληνική κατοχή όχι µόνο δεν παρήγαγε ευρύτερες 
συναινέσεις, αλλά αντίθετα φαίνεται ότι αναβάθµισε τη σηµασία των διακυβευµάτων. 
Η µορφή της ενσωµάτωσης στο νέο καθεστώς διαπλέχθηκε µε το ζήτηµα της από 
καιρού αναγκαίας αναθεώρησης του «αρχαϊκού» κοινοτικού κανονισµού, 
καθιστώντας κρίσιµη για κάθε οµάδα την εξασφάλιση του ελέγχου της κοινότητας126. 
Για τον λόγο αυτό, οι κοινοτικές εκλογές του Μαΐου 1913 διεξήχθησαν µέσα σε 
κλίµα ιδιαίτερης έντασης και οδήγησαν στην τριχοτόµηση της κοινότητας και στην 
πολύµηνη διοικητική παράλυσή της. Οι σιωνιστές βγήκαν ενισχυµένοι, αλλά η 
αδιάλλακτη στάση τους στο ζήτηµα της κατάρτισης κοινού ψηφοδελτίου όλων των 
πολιτικών µερίδων και η επιλογή της αυτόνοµης καθόδου υπονόµευσαν κάθε 
προσπάθεια ενότητας. Την ίδια στιγµή, η Φεντερασιόν κινητοποίησε τις πολυπληθείς 
δυνάµεις της υπέρ της ακύρωσης των εκλογών, την αλλαγή του κοινοτικού 
κανονισµού και την εισαγωγή της καθολικής ψηφοφορίας –αίτηµα που έτυχε µεγάλης 
απήχησης. Ανάλογα αµφισβήτησε τη νοµιµότητα των εκλογών και το προσκείµενο 
στην Αλιάνς παλιό κοινοτικό συµβούλιο, προκειµένου όµως να αποτρέψει τον έλεγχο 
της κοινότητας από τους σιωνιστές αντιπάλους του127. 

Οι οξύτατες ενδοκοινοτικές αντιπαραθέσεις και, κυρίως, οι εντεινόµενες 
συγκρούσεις σιωνιστών και αλιανσίστ αποτέλεσαν εποµένως µια σταθερά της 
περιόδου 1912-1915. Στη διαµάχη αυτή, οι διαφορετικές θεωρήσεις της εβραϊκής 
ταυτότητας των δύο µερίδων συνέπεσαν µε τις διαφορετικές ταξικές αναφορές τους. 
Το αποτέλεσµα ήταν µια διπλή υπονόµευση της ηγεµονίας του ηγετικού εβραϊκού 
επιχειρηµατικού στρώµατος. Οι εβραίοι επιχειρηµατίες, θιασώτες ενός µέχρι πρότινος 
ηγεµονικού προτύπου εβραϊκής ταυτότητας, αυτού που διακινούσε η Αλιάνς, και 

                                                 
124 Σηµαντικός έµπορος υφασµάτων, ο Νεχαµά Μαλλάχ υπήρξε επίτιµο µέλος του Συνδέσµου Παλιών 
Μαθητών της Αλιάνς την περίοδο 1905-1908. Με το θάνατό του στις αρχές του 1913 κληροδότησε 
10.000 φράγκα στη φιλοσιωνιστική Hilfsverein για την ίδρυση εβραιογερµανικού σχολείου στη 
Θεσσαλονίκη. Anne-Marie Faraggi Rychner, Les Mallah. Une famille sépharade de Salonique 
(Νοσατέλ, 1997), σ. 14-15. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.03.1913), Αρχείο AIU 
Grèce Ι G 3. 
125 Ενδεικτικό από την άποψη αυτή είναι το περιεχόµενο και οι διαστάσεις που πήρε το ζήτηµα της 
κρεατοσκοπίας τον Οκτώβριο του 1914. Αφορµή φαίνεται ότι ήταν η επιθεώρηση των σφαγίων από 
κρατικούς κτηνιάτρους που εισήγαγε η ελληνική διοίκηση. Υιοθετώντας µιαν επιστηµονική ρητορική, 
οι αλιανσίστ επέµεναν ότι η άγνοια των ραβίνων κρεατοσκόπων (σιαχτίµ) οδηγούσε στην  
κατανάλωση ανθυγιεινού κρέατος και υποστήριζαν την επιθεώρηση των σφαγίων από τις ελληνικές 
κτηνιατρικές αρχές. Αντίθετα, οι σιωνιστές άρθρωναν έναν νεοπαραδοσιακό λόγο και αντιτίθονταν 
στην παρέµβαση «τρίτων» στα θρησκευτικά καθήκοντα των ραβίνων, «οἵτινες τηρούσι τᾶς 
παραδόσεις τῆς φυλῆς». Η διαµάχη πήρε ευρύτατες διαστάσεις και οδήγησε µέχρι και σε παραίτηση 
µελών της κοινοτικής αντιπροσωπείας, ενώ µερίδα του ελληνικού τύπου προσέλαβε την αντίθεση των 
σιωνιστών ως απείθεια προς τις αρχές και τους νόµους του ελληνικού κράτους. Μακεδονία 12.10.1914, 
15.10.1915. 
126 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (04.04.1913), Αρχείο AIU Grèce XVI E 202a. 
127 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (31.08.1913), Αρχείο AIU Grèce VI B 26. 
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σηµαίνοντα µέλη της τοπικής επιτροπής της, κατηγορούνταν τώρα από τους 
σιωνιστές για έλλειψη θρησκευτικότητας και προώθηση της αποεβραιοποίησης µέσω 
της στήριξης του γαλλόφωνου σχολικού συστήµατός της128. Η επιτάχυνση της 
ανάπτυξης του σιωνισµού µετά το 1912 οδήγησε εποµένως στην έκλειψη της 
ιδεολογικής τους ηγεµονίας εντός της κοινότητας. 

Ταυτόχρονα, οι σιωνιστικές οργανώσεις, κινητοποιώντας τα µεσαία και 
κατώτερα εβραϊκά αστικά στρώµατα, τα απέσπασαν από την ιδεολογική επιρροή της 
επιχειρηµατικής ελίτ και προσέδωσαν ευκρινέστερα ταξικά χαρακτηριστικά στη 
σύγκρουση αλιανσίστ και σιωνιστών. Η διαδικασία αυτή είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη 
∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο129. Επιταχύνθηκε όµως και παγιώθηκε κυρίως µετά 
τους Βαλκανικούς Πολέµους. Από την άποψη αυτή, η τροχιά που διέτρεξε το 
αλιανσίστ Cercle des Intimes είναι ενδεικτική. Κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο το Cercle απολαµβάνοντας τη στήριξη της κοινοτικής ελίτ, είχε αναλάβει 
την οργάνωση και προάσπιση των συµφερόντων των ανερχόµενων µεσοαστικών 
εβραϊκών στρωµάτων επιχειρώντας να συµβάλει στην ανανέωση της κοινοτικής 
ηγεµονίας των εβραίων επιχειρηµατιών. Αλλά ήδη στις κοινοτικές εκλογές του 1913 
η δύναµή του είχε µειωθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτελεί, κατά τον Νεχαµά, µια 
“puissance dechu” και να είναι αναγκασµένο να συµµαχήσει µε το αντίπαλο 
σιωνιστικό σωµατείο Nouveau Club προκειµένου να µπορέσει να εκλέξει 
αντιπροσώπους του στα κοινοτικά όργανα130. Η άνοδος των σιωνιστών και η 
παράλληλη παρακµή των αλιανσίστ σωµατείων είχε εποµένως ως παράπλευρη 
συνέπεια µια αποκρυστάλλωση των ταξικών διαφοροποιήσεων και τη δραστική 
περιστολή των ορίων όχι µόνο της ευρύτερα ιδεολογικής αλλά και της ειδικότερα 
ταξικής ηγεµονίας που ασκούσε το ανώτερο εβραϊκό επιχειρηµατικό στρώµα. 

Ωστόσο, ο περιορισµός της επιρροής τού συγκεκριµένου στρώµατος οφειλόταν 
εξίσου και στη µεταβολή του πεδίου άσκησης της πολιτικής. Κατά την ύστερη 
οθωµανική περίοδο ο έλεγχος της κοινοτικής διοίκησης εξασφάλιζε την πολιτική 
κυριαρχία. Καθώς µάλιστα τα κοινοτικά όργανα εκλέγονταν από ένα περιορισµένο 
σώµα εκλογέων, η πολιτική ασκούνταν ουσιαστικά εντός ενός κλειστού κύκλου 
επιχειρηµατιών-προυχόντων. Επρόκειτο για το ανώτερο κοινωνικά στρώµα των 
«πετσέρος», όσων δηλαδή πλήρωναν τον κοινοτικό φόρο «πέτσα» και οι οποίοι το 
1913 δεν υπερέβαιναν τα 1.300 άτοµα, το 7% του ενήλικου ανδρικού εβραϊκού 
πληθυσµού της πόλης131. Από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, η ανάπτυξη των 
συλλόγων είχε βέβαια συµβάλει στη διεύρυνση του πλαισίου άσκησης της πολιτικής 
και στη διαµόρφωση µιας νεωτερικής ιδιότητας του πολίτη. Ωστόσο, στο βαθµό που 
οι σύλλογοι αυτοί τελούσαν υπό την ιδεολογική και οικονοµική κηδεµονία της 
κοινοτικής ελίτ και οι δραστηριότητές τους ήταν επικουρικές προς αυτές της 
κοινότητας, η κοινοτική διοίκηση παρέµενε το επίκεντρο της πολιτικής ζωής και το 
ανώτερο στρώµα των επιχειρηµατιών ο κύριος φορέας της. 

Η µεταβολή της κυριαρχίας το 1912-1913 κλόνισε όλα τα παραπάνω δεδοµένα, 
τα οποία άλλωστε είχαν ήδη αρχίσει να υπονοµεύονται κατά τη ∆εύτερη 
Συνταγµατική Περίοδο132. Σε συνθήκες κρίσης και αµφισβήτησης της κοινοτικής 
ηγεσίας, η ανάγκη συντονισµού, συσπείρωσης και κινητοποίησης των εγγράµµατων 

                                                 
128 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.05.1916), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
129 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 181-182. 
130 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (28.05.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
131 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (31.08.1913), Αρχείο AIU Grèce VI B 26. Για τα 
διοικητικά όργανα της κοινότητας και τον τρόπο εκλογής τους, βλέπε Μόλχο, Οι Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης, σσ. 85-88. 
132 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 169-182. 
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µεσαίων στρωµάτων του εβραϊκού πληθυσµού, η αναζήτηση της ευρύτερης δυνατής 
συναίνεσης και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη νοµιµοποίηση των λαµβανοµένων 
αποφάσεων οδήγησαν στην πολιτική αναβάθµιση των συλλόγων και στην ενεργότερη 
εµπλοκή τους στα κοινοτικά πράγµατα. Η σύσταση του Interclub, µιας οµοσπονδίας 
των έξι σηµαντικότερων εβραϊκών σωµατείων, υπήρξε απόρροια αυτών των 
διεργασιών. Ο κεντρικός ρόλος που διαδραµάτισε το Interclub στη διανοµή της 
ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέµων, όπως και η 
πρωτοβουλία του να καθορίσει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για τις κοινοτικές 
εκλογές του Μαΐου 1913, αντανακλούσαν την ανάδυσή του ως εναλλακτικού φορέα 
άσκησης της εξουσίας –δίπλα στην κοινοτική διοίκηση, αλλά και διακριτά από 
αυτήν133. 

Από αυτή την αναβάθµιση του ρόλου των συλλόγων ωφεληµένοι βγήκαν 
κυρίως οι σιωνιστές. Όπως έχει αναφερθεί, οι σύλλογοί τους είχαν δεσπόζουσα θέση 
στο Interclub134. Ο κυριότερος µεταξύ αυτών, το Nouveau Club, ανέλαβε το 
σηµαντικό έργο της συνεννόησης µε τις ελληνικές αρχές για τη συµπλήρωση των 
κενών των εβραϊκών εκλογικών καταλόγων (αρχικά ως εκπρόσωπος των εβραϊκών 
σωµατείων και στη συνέχεια έπειτα και από ανάθεση της κοινότητας)135. Η µεταφορά 
αρµοδιοτήτων από την κοινότητα στους συλλόγους σηµατοδοτούσε εποµένως τη 
µεταβολή του πεδίου άσκησης της πολιτικής, την απόσπασή του από το στενό κύκλο 
της κοινοτικής αρχηγεσίας και τη διεύρυνσή του. Όµως αυτή η µεταβολή είχε καίριες 
συνέπειες όσον αφορά στον ενδοκοινοτικό συσχετισµό των δυνάµεων. Η µετάβαση 
προς πιο ανοιχτές πολιτικές πρακτικές οδήγησε νοµοτελειακά στον περιορισµό της 
εξουσίας που ασκούσε το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα των αλιανσίστ και 
αντιστρόφως, στην ενδυνάµωση των καλύτερα οργανωµένων στο επίπεδο της 
σωµατειακής δράσης, σιωνιστών136. 
 
«Όλοι οι έµποροι που µετράνε». Πολιτικές επιλογές, ενδοκοινοτικές συγκρούσεις 
και η διπλή περιθωριοποίηση των εβραίων επιχειρηµατιών 
Οι εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 εγγράφονται στο πλαίσιο των σηµαντικών αυτών 
µεταβολών στους συσχετισµούς δυνάµεων στο εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας. 
Αρχικά, υπήρξε προσπάθεια για τη σύγκλιση των διαφορετικών πολιτικών µερίδων 
και τον καθορισµό µιας ενιαίας εκλογικής στάσης. Στις αρχές Απριλίου 1915 
συνεκλήθη υπό την προεδρεία του αρχιραβίνου µια συνέλευση 32 αντιπρόσωπων 
εβραϊκών συντεχνιών και σωµατείων137. Η συνέλευση αυτή, που τη συνέθεταν «µέλη 
ἀντιπροσωπεύοντα τᾶς γενικᾶς ἰδέας τῶν διαφόρων ὀργάνων τῆς Ἰσραηλιτικῆς 
δηµοσίας γνώµης»138, αποτέλεσε την εβραϊκή εκλογική επιτροπή. Με τη σειρά της η 
                                                 
133 Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (03.05.1913), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. Για τον 
προνοιακό ρόλο του Interclub, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 4, σσ. 197-198. Παρά τις εσωτερικές τριβές, το 
Interclub αναδείχθηκε τελικά σε µια νέα σταθερά της εβραϊκής πολιτικής σκηνής καθόλη τη διάρκεια 
της µεταοθωµανικής και µεσοπολεµικής περιόδου. 
134 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 4, σσ. 202-203. 
135 Νέα Αλήθεια 08.01.1915, 13.01.1915, 31.01.1915, Το Φως 12.01.1915, Ιndépendant 24.01.1915, 
L’Opinion 05.02.1915. 
136 Αξίζει να προσεχτεί ότι ο περιορισµός της αίγλης των αλιανσίστ και του κοινοτικού συµβουλίου 
οφειλόταν εξίσου και σε µια παράλληλη, αντίθετη διαδικασία, αυτή της ενδυνάµωσης του συµβολικού 
κύρους του αρχιραβίνου (βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 4, σσ. 198-199). Αποτελώντας το πρόσωπο της 
κοινότητας προς τα έξω και απολαµβάνοντας την εύνοια της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, ο 
αρχιραβίνος Γιακώβ Μεΐρ συνέβαλε µε την ακτινοβολία του και τη δράση του στην αποδυνάµωση 
ενός κοσµικού θεσµού, αυτού του κοινοτικού συµβουλίου. Όντας όµως φιλοσιωνιστής, συνέβαλε 
εξίσου και στην αποδυνάµωση µιας ιδεολογίας, της αλιανσίστ ιδεολογίας των µελών του. 
137 L’Opinion 14.04.1915. 
138 Το Φως 27.04.1915. 
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επιτροπή αυτή προέβη στην εκλογή εξαµελούς αντιπροσωπείας, έργο της οποίας ήταν 
ο καθορισµός µιας κοινής πολιτικής στάσης µετά και από συνεννόηση, δηλαδή 
διαπραγµάτευση, µε τους Έλληνες και τους Μουσουλµάνους139. Η συγκρότηση της 
επιτροπής αποτελούσε συνέχεια και εµβάθυνση ανάλογων διεργασιών που είχαν 
λάβει χώρα κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο µε χαρακτηριστικότερη την 
εκλογή των εβραίων υποψηφίων για τις δηµοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 1912 
από επιτροπή αποτελούµενη και αυτή από µέλη των εβραϊκών συλλόγων140. Η 
εκλογική επιτροπή και όχι το κοινοτικό συµβούλιο αναγορευόταν εποµένως στο 
συµβολικό εκφραστή της βούλησης της κοινότητας, γεγονός που αντανακλούσε τον 
βαρύνοντα ρόλο των σωµατείων στις ενδοεβραϊκές πολιτικές υποθέσεις καθώς και 
την ιδεολογική παγίωση της «δηµοσίας γνώµης» ως της κύριας νοµιµοποιητικής 
αρχής της πολιτικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, η δυναµική της κοινοτιστικής λογικής που εξέφραζε η σύσταση της 
επιτροπής αποδείχτηκε θνησιγενής. Η απόφασή της να ταχθεί υπέρ της ειρήνης, 
δηλαδή ουσιαστικά υπέρ της γουναρικής Ηνωµένης Αντιπολίτευσης και κατά του 
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, προκάλεσε την αντίδραση του αρχιραβίνου και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των προκρίτων, οι οποίοι υποστήριζαν τον Βενιζέλο141. 
Αποτέλεσµα αυτής της διαφωνίας ήταν η διάσπαση και η σύσταση µιας αντίπαλης 
βενιζελικής εκλογικής επιτροπής που ανέλαβε έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στον 
προεκλογικό αγώνα. Τα µέλη της κατέβαλαν σηµαντικά ποσά στο φτωχό ταµείο των 
Βενιζελικών, ενώ κατάφεραν να κινητοποιήσουν (κατά τα λεγόµενά τους) περίπου 
20.000 υποστηρικτές, οι οποίοι και συµµετείχαν στη µεγάλη συγκέντρωση των 
Φιλελευθέρων ως συντεταγµένη οµάδα παρατεταγµένοι γύρω από το άρµα της 
επιτροπής που ήταν µάλιστα διακοσµηµένο µε τα ελληνικά χρώµατα142. 

Με τη βενιζελική εβραϊκή επιτροπή συντάχθηκε η εβραϊκή αρχηγεσία –“la plus 
grande partie des notables”, “les plus grand chefs”, “le conseil communal”, αλλά και 
“tout ce que compte à Salonique, tous les negociants, les gens bien”143. Στο δηµόσιο 
εβραϊκο λόγο, οι «εβραίοι έµποροι» δεν προσλάµβαναν τη σηµασία ενός αθροίσµατος 
ατόµων, αλλά µιας συγκροτηµένη συλλογικότητας που συσχετιζόταν µάλιστα 
συστηµατικά µε τους υποστηρικτές του Κόµµατος των Φιλελευθέρων. Γινόταν 
αναφορά στην «επιβλητική» (imposante) αντιπροσωπεία τους που είχε παραβρεθεί 
στη συγκέντρωση των Φιλελευθέρων, ενώ εκτιµήθηκε ότι οι πέντε εβραίοι υποψήφιοι 
που συµπεριλήφθηκαν στο βενιζελικό ψηφοδέλτιο αντιπροσώπευαν «τήν ἐµπορικήν 
τάξιν»144. Στις αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας που διακινούσε ο δηµόσιος 
εβραϊκός λόγος, «έµποροι», «πρόκριτοι» και «αριστοκρατία» ουσιαστικά 
ταυτίζονταν, αποτελώντας εναλλακτικούς τρόπους προσδιορισµού του ανώτερου 
στρώµατος της κοινότητας145. Οι «εβραίοι έµποροι» συγκροτούνταν εποµένως 

                                                 
139 Νέα Αλήθεια 01.04.1915. 
140 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σ. 175, σηµ. 45. 
141 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
142 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. L’Opinion 
04.06.1915. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
143 Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του κοινοτικού συµβουλίου και όλα τα «επίσηµα 
πρόσωπα», “tous nos gros bonnets”, όπως τα ονόµαζε ο Νεχαµά, “les Modiano, les Misrachi, les 
Cazes, les Saltiel, les Assael”. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο 
AIU Grèce ΙI C 53. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI 
C 53. 
144 L’Opinion 04.06.1915. «Αι εκλογαί και οι Εβραίοι», Ισραηλιτική Επιθεώρησις 4/2-4 (04-06.1915), 
σ. 17. 
145 L’Opinion 06.06.1915. 
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λογοθετικά (και) στο πεδίο του πολιτικού λόγου, ως µια πολιτική οντότητα που τώρα 
αποκτούσε όχι µόνο ιδεολογικά (αλιανσίστ) αλλά και κοµµατικά χαρακτηριστικά. 

Όπως εποµένως συνέβη και µε την ανάλογη περίπτωση της ελληνικής Νέας 
Λέσχης, οι κυριότεροι εβραίοι επιχειρηµατίες διαµόρφωσαν, ως κοινοτική αρχηγεσία, 
µια ενιαία πολιτική στάση. Μάλιστα, προηγούµενες εσωτερικές ρήξεις µεταξύ 
αλιανσίστ και φιλοσιωνιστών που είχαν προκύψει κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο και είχαν οξυνθεί κατά το πρώτο έτος της ελληνικής διοίκησης 
γεφυρώθηκαν, αποκαθιστώντας την πρότερη υστεροθωµανική εσωτερική συνοχή 
τους146. Οι κυριότεροι φιλοσιωνιστές έµποροι καθώς και ο αρχιραββίνος Μεΐρ 
στήριξαν ολόπλευρα το βενιζελικό ψηφοδέλτιο –κατέβηκαν µάλιστα και 
υποψήφιοι147. ∆εν στάθηκε δυνατόν να τεκµηριωθούν οι λόγοι της διαφοροποίησής 
τους από την απόφαση των σιωνιστικών οργανώσεων να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο 
της Ηνωµένης Αντιπολιτεύσεως. Οι εγκυρότερες διαθέσιµες πηγές, οι αναφορές του 
Νεχαµά προς την Αλιάνς, σιωπούν ως προς το σηµείο αυτό. Πάντως, η σύµπραξη του 
συνόλου της εβραϊκής επιχειρηµατικής αρχηγεσίας δεν φαίνεται να οφείλεται στην 
εξυπηρέτηση των στενών επιχειρηµατικών τους συµφερόντων. Αν και ορισµένες 
δασµολογικές αποφάσεις της κυβέρνησης Βενιζέλου είχαν ευνοήσει τους εβραίους 
εισαγωγείς και ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε υπερασπιστεί τα συµφέροντα των εβραίων 
εµπόρων στη Βουλή, οι στενοί οικονοµικοί δεσµοί που αρκετοί από τους εβραίους 
επιχειρηµατίες διατηρούσαν παραδοσιακά µε την Αυστροουγγαρία, λειτουργούσαν 
αντισταθµιστικά148. Στην πραγµατικότητα η στάση τους φαίνεται ότι καθορίστηκε 
από το ρόλο τους ως κοινοτικής αρχηγεσίας – από την ανάγκη υπεράσπισης των 
ευρύτερων συµφερόντων της κοινότητας (όπως αυτοί τα αντιλαµβάνονταν) και από 
την αλιανσίστ ιδεολογία που η πλειοψηφία τους διακονούσε. 

Για τους υποστηρικτές και µη της Αλιάνς στη Θεσσαλονίκη, όπως και για τους 
ιθύνοντες της οργάνωσης στο Παρίσι (οι οποίοι µάλιστα φρόντισαν να προβούν και 
στις κατάλληλες υποδείξεις), ο Βενιζέλος αντιπροσώπευε την κυρίαρχη δύναµη στην 
ελληνική πολιτική σκηνή και τον κατεξοχήν εκπρόσωπο των ελληνικών εθνικών 
προσδοκιών. Παράλληλα, έχαιρε µεγάλης εκτίµησης σε όλες τις δυτικές χώρες, οι 
οποίες όχι µόνο είχαν χειραφετήσει τους εβραίους πολίτες τους, αλλά υποστήριζαν 
ενεργά τη γενικότερη χειραφέτηση των Εβραίων σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Ενδεχόµενη εποµένως υποστήριξη των αντιπάλων του Βενιζέλου θα εξέθετε τους 
Εβραίους της Θεσσαλονίκης στην κατηγορία της έλλειψης ελληνικού πατριωτισµού 
και παράλληλα θα προκαλούσε τη δυσαρέσκεια εκείνων ακριβώς των δυτικών 
δυνάµεων, της Γαλλίας και της Αγγλίας, οι οποίες ιστορικά τους υπερασπίζονταν 
απέναντι στις εκάστοτε κυβερνητικές παρεµβάσεις149. Επρόκειτο για µια εξέλιξη την 
οποία η κοινοτική αρχηγεσία λόγω της θέσης της ήθελε µε κάθε τρόπο να αποφύγει. 

Ταυτόχρονα, το ανώτερο εβραϊκό στρώµα των «προυχόντων» και των 
“merkaderes”, όντας στην πλειοψηφία του φορέας της ιδεολογίας της Αλιάνς και 
ενεργός υποστηρικτής της οργάνωσης, τασσόταν µε τον φιλοανταντικό Βενιζέλο 
λόγω της έντονης γαλλοφιλίας που το διέκρινε. Η επιλογή αυτή αντανακλούσε στην 
πραγµατικότητα το βαθύ ρήγµα που είχε προκαλέσει ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος 
                                                 
146 Βλέπε εδώ, Κεφάλαια 3 και 4. 
147 Ο φιλοσιωνιστής Γιακώβ Καζές, πρόεδρος της τοπικής επιτροπής της Hilfsverein, “la cheville 
ouvrière de notre communauté, notre ennemi d’hier, notre grand ami et défenseur d’ aujourd’ hui”, 
όπως τον χαρακτήριζε ο Νεχαµά, ήταν υποψήφιος µε το ψηφοδέλτιο των Φιλελευθέρων. Νεχαµά 
(Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
148 Για την υπεράσπιση των εβραίων εµπόρων από τον Βενιζέλο στη Βουλή και την από µέρους του 
αποδοκιµασία των κατηγοριών για ανθελληνισµό, βλέπε Μακεδονία 11.11.1914. Για τους 
επιχειρηµατικούς προσανατολισµούς των εβραίων εµπόρων, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 7, σσ. 275-182. 
149 Αλιάνς (Παρίσι) προς Νεχαµά (28.05.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 

 263



στο εσωτερικό του εβραϊκού πληθυσµού της πόλης. Οι σιωνιστές, εκφράζοντας τα 
πολυπληθή µεσαία και κατώτερα στρώµατα, ήταν γερµανόφιλοι. Οι στενοί 
οργανωτικοί δεσµοί µε το γερµανικό σιωνιστικό κίνηµα, η ελπίδα ότι ενδεχόµενη 
νίκη των Κεντρικών ∆υνάµεων θα συνεπαγόταν την επαναχάραξη των συνόρων στη 
Βαλκανική και την κάθοδο της Αυστροουγγαρίας προς το Αιγαίο και τέλος τα πυκνά 
εµπορικά συµφέροντα που συνέδεαν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης µε τις 
οικονοµίες των κεντροευρωπαϊκών χωρών τους προσανατόλιζαν προς τις Κεντρικές 
∆υνάµεις150. Μετά τη ρήξη Κωνσταντίνου-Βενιζέλου, στους παράγοντες αυτούς 
προστέθηκε ο φόβος ότι ενδεχόµενη είσοδος της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό 
της Αντάντ θα επέφερε νέες οικονοµικές καταστροφές και την ερήµωση της 
Μακεδονίας, δυο µόλις χρόνια µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων151. Η 
συνισταµένη των λόγων αυτών ωθούσε προς µια γερµανόφιλη ουδετερότητα και τη 
συνακόλουθη στήριξη της γουναρικής Ηνωµένης Αντιπολίτευσης. Αντίθετα, η 
κοινοτική αρχηγεσία, “l’élément intellectuel”, στήριζε την Αντάντ, µε τα µέλη της 
Ένωσης Παλιών Μαθητών της Αλιάνς να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις υπέρ της 
Γαλλίας και να εκφράζουν την αφοσίωσή τους προς αυτήν τραγουδώντας τη 
Μασσαλιώτιδα152. 

Εποµένως, η πολιτική επιλογή του ανώτερου στρώµατος των επιχειρηµατιών να 
στηρίξουν τον Βενιζέλο, όπως και εκείνη των αντιπάλων τους να ταχθούν µε τον 
Γούναρη, αντανακλούσε και ταυτόχρονα επέτεινε την κάθετη διαίρεση της 
κοινότητας σε όλα τα επίπεδα. Ταξικά, αντιπαρέθεσε το ανώτερο προς τα µεσαία και 
κατώτερα στρώµατα. Ιδεολογικά, τους αλιανσίστ µε τους σιωνιστές. Και 
γεωστρατηγικά, τους γαλλόφιλους µε τους γερµανόφιλους153. Η ταξική αντιπαλότητα 
στο εσωτερικό της κοινότητας διαπλεκόταν, νοηµατοδοτείτο και εντέλει 
ευθυγραµµιζόταν µε άλλες, παράλληλες αντιπαλότητες και για το λόγο αυτό 
αποκτούσε ιδιαίτερα, έντονα και σταθερά στο χρόνο χαρακτηριστικά. Η διαµόρφωση 
των δύο αντίπαλων στρατοπέδων, των σιωνιστών και των αλιανσίστ, που είχε 
ξεκινήσει κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, εµπλουτίστηκε τώρα µε νέες 
ποιότητες, απέκτησε συγκεκριµένο σε κάθε περίπτωση πολιτικό προσανατολισµό και 
αποτέλεσε µια σταθερά της εβραϊκής πολιτικής ζωής για όλη τη µεταοθωµανική και 
µεσοπολεµική περίοδο154. 

Ταυτόχρονα όµως, αυτό καθαυτό το αποτέλεσµα των εκλογών επιβεβαίωσε την 
ταχύτατη υποχώρηση της επιρροής της ηγετικής οµάδας των εβραίων επιχειρηµατιών 
στο εσωτερικό της κοινότητας. Αν και οι προσδοκίες δεν ήταν εξαρχής µεγάλες155, η 
νίκη του ψηφοδέλτιου των Γουναρικών, το οποίο υποστήριζαν από κοινού οι 
σιωνιστές και η Φεντερασιόν, υπήρξε παρ’όλα αυτά σαρωτική. Από τους πέντε 
Εβραίους που εκλέχτηκαν βουλευτές, οι τέσσερις ήταν σιωνιστές και ο ένας 
σοσιαλιστής156. Απηχώντας τις απόψεις των βενιζελικών Εβραίων, ο και 

                                                 
150 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (19.05.1916), Αρχείο AIU Grèce Ι G 3. 
Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 145. 
151 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 145. 
152 L’Opinion 10.02.1915. Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς πρέσβη (Αθήνα) (14.06.1915), MAE 
CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 277. Το Φως 19.01.1915. 
153 Η διαίρεση ήταν τόσο έντονη και το νόηµα που έπαιρνε η αντίθεση γερµανόφιλων-γαλλόφιλων 
τόσο πυκνό, ώστε προκάλεσε ακόµη και µονοµαχίες ανάµεσα σε οπαδούς των δύο στρατοπέδων. Το 
Φως 24.01.1915. 
154 Mavrogordatos, Stillborn Republic, σ. 256. Vassilikou, “Politics of the Jewish Community of 
Salonika in the Inter-war Years”. 
155 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (07.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
156 ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 110-111. 
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υποστηρικτής τους Ζωζέφ Νεχαµά ανέφερε ότι οι Εβραίοι ψήφισαν “comme un seul 
homme”157. Η γενικότερη επικράτηση των γουναρικών υποψηφίων στη Μακεδονία 
αποδόθηκε από τον Νεχαµά κυρίως στις µηχανορραφίες του γουναρικού νοµάρχη 
Γούδα –στους εκβιασµούς, στη διαφθορά, στην αστυνοµική τροµοκρατία και στην 
εκτεταµένη διπλοψηφία. Ειδικά όµως για τους εβραίους ψηφοφόρους, ο Νεχαµά 
θεωρούσε εξίσου κρίσιµη τη συστηµατική δράση των σιωνιστικών συλλόγων και σε 
µικρότερο βαθµό και της Φεντερασιόν. “Aux Israélites on a dit: le Roi, le grand 
Rabbin, les Clubs veulent que vous votez contre Venizelos”, σηµείωνε158. Η έντονη 
προπαγάνδα των σιωνιστικών συλλόγων, η ατέρµονη προεκλογική δραστηριότητά 
τους και οι δεσµοί που είχαν σφυρηλατήσει όλο το προηγούµενο διάστηµα µε τα 
µεσαία και κατώτερα στρώµατα αποτέλεσαν σηµαντική παράµετρο της εκλογικής 
τους επιτυχίας. 

Η ικανότητα των σιωνιστικών οργανώσεων να προσεταιρίζονται ευρύτερα 
κοινωνικά στρώµατα, να τα κινητοποιούν και να τα στρέφουν ενάντια στην 
επιχειρηµατική και κοινοτική αρχηγεσία φάνηκε ιδιαίτερα στο µποϋκοτάζ της 
φιλοβενιζελικής εφηµερίδας L’Indépendant την επαύριο των εκλογών. Σε άρθρο της 
µε τίτλο «Οι Ισραηλίται και αι εκλογαί» η εφηµερίδα είχε αντιπαραβάλει την 
«ἀριστοκρατία τῆς κοινωνίας καί τοῦ πνεύµατος», όλους όσοι «γνωρίζουν νά 
σκέπτονται καί ἔχουν συνείδησιν τῶν πράξεων τῶν» και οι οποίοι «ἔδωκαν τᾶς 
ψήφους τῶν εἰς τᾶς βενιζελικᾶς κάλπας», µε «ὁλόκληρο τόν πληθυσµό», τον 
«ἀµαθῆ», τον «πλανηθέντα» και «φανατισθέντα» «ὑπό δρακός δηµαγωγῶν καί 
αἱρετικῶν». «Οἱ δηµαγωγοί, δι’ἐξόδων τῆς κυβερνήσεως, οἱ µουσουλµάνοι καί οἱ 
διεθνεῖς σοσιαλιστές ἐνισχυθέντες ὡς ἐκ τῆς περιστάσεως ὑπό τῶν ἐθνικοφρόνων 
ἰσραηλιτῶν ἐνήργησαν τᾶς ἐκλογᾶς κατ’ἀρεσκείαν, ὑποστηριζόµενοι ὑπό τῶν 
Γουναρικῶν ἀρχῶν!»159. 

Το συγκεκριµένο άρθρο προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση τόσο των µελών της 
Φεντερασιόν όσο και των σιωνιστών. Φύλλα της εφηµερίδας σκίστηκαν δηµόσια και 
η πώλησή της παρεµποδίστηκε. Το σιωνιστικό Nouveau Club κατηγόρησε την 
Indépendant για αντιεβραϊκή στάση και προσπάθησε να τη γονατίσει οικονοµικά 
ασκώντας έντονη και αποτελεσµατική πίεση στους εµπόρους να ακυρώσουν τις 
συνδροµές και τις καταχωρήσεις διαφηµίσεων σε αυτήν160. Ο βίαιος και εκτεταµένος 
χαρακτήρας της αντίδρασης θορύβησε το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της 
κοινότητας. Το νέο σκηνικό που διαµόρφωνε η είσοδος των κατώτερων στρωµάτων 
στην πολιτική διαδικασία και η αυτονόµησή τους από την επιρροή της κοινοτικής και 
επιχειρηµατικής αρχηγεσίας οδηγούσε στην ταχεία περιθωριοποίηση της τελευταίας. 
“Nous nous tenons trop à l’Ecart, nous restons trop dans la coulisse, et nous ne 
parvenons pas à créer un contrepoids suffisant à toutes ces forces néfastes de 
réaction”, σχολίαζε ο Νεχαµά161. Συνακόλουθα, ο Ζωζέφ Μισραχί, πρόεδρος της 
τοπικής επιτροπής της Αλιάνς, ζήτησε από τον Νεχαµά να συµβάλει στην οργάνωση 
ενός σώµατος προσκόπων, το οποίο προσελκύοντας τη νεολαία προς την ιδεολογία 

                                                 
157 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
158 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
159 Το άρθρο δηµοσιεύτηκε µεταφρασµένο στη Μακεδονία 02.06.1915. Παρατίθεται στο ∆ώδος, Οι 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 112. 
160 “Notre attitude et la commission électorale Israélite venizeliste”, L’Indépendant 17.06.1915. 
Πρόκειται για επιστολή της βενιζελικής εβραϊκής εκλογικής επιτροπής όπου εκφράζεται ο 
αποτροπιασµός της για τις βιαιότητες στις οποίες προέβησαν σιωνιστές και σοσιαλιστές κατά της 
Indépendant. 
161 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
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της Αλιάνς θα ισοστάθµιζε τη µεγάλη επιρροή που ασκούσε η Μακαµπί. Αντίστοιχα, 
πολλοί έµποροι κινούνταν πλέον προς την κατεύθυνση της σύστασης ενός “grand 
centre”, ενός ισχυρού συλλόγου που θα επιχειρούσε να προσελκύσει τις µάζες και, 
όταν κριθεί αναγκαίο, να τις κινητοποιήσει προς όφελός του162. Η διεύρυνση 
εποµένως του πολιτικού πεδίου οδήγησε το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα να 
αντιληφθεί την αναποτελεσµατικότητα των παλιών µεθόδων άσκησης µιας 
«πολιτικής των προκρίτων» (politics of notables) και την ανάγκη προσέγγισης των 
µεσαίων και κατώτερων στρωµάτων µέσα από την υιοθέτηση µορφών µαζικής 
οργάνωσης ανάλογων µε αυτές των σιωνιστών αντιπάλων τους. 

Ωστόσο, οι εκλογές συνέβαλαν στην περαιτέρω εξασθένιση της ισχύος των 
εβραίων επιχειρηµατιών (τόσο στο εσωτερικό της κοινότητας, όσο όµως και στην 
ευρύτερη κοινωνία της πόλης) για τον επιπρόσθετο λόγο ότι προκάλεσαν τη διπλή 
αµφισβήτηση αφενός της ελληνικότητας και αφετέρου της εβραϊκότητάς τους. Η 
σχεδόν καθολική υπερψήφιση του ηττηµένου γουναρικού ψηφοδελτίου από τους 
Εβραίους και τους Μουσουλµάνους οδήγησε στην έντονη αµφισβήτηση της 
νοµιµοφροσύνης τους από τους νικητές Βενιζελικούς και από µεγάλη µερίδα του 
ελληνόγλωσσου τύπου της Θεσσαλονίκης163. Η ψήφος τους θεωρήθηκε αντεθνική και 
αποδόθηκε (στην περίπτωση των Εβραίων) στη δράση των «σοσιαλαναρχικῶν» της 
Φεντερασιόν164. Αν και λόγω της υψηλής αποχής των ελλήνων εκλογέων165 ένα 
µεγάλο µέρος των βενιζελικών ψήφων ήταν εβραϊκές και ο ίδιος ο Βενιζέλος 
απέστειλε ευχαριστήριο τηλεγράφηµα προς την εβραϊκή ελίτ για τη στήριξη που του 
πρόσφερε, στα µάτια των νικητών οι εκλογές επιβεβαίωσαν την ανθελληνική στάση 
του συνόλου των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και την ανάγκη περιορισµού της 
εκλογικής επιρροής τους. Στο πλαίσιο αυτό, αµέσως µετά τις εκλογές, ο επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου των Φιλελευθέρων στη Θεσσαλονίκη και πρώην νοµάρχης 
Περικλής Αργυρόπουλος εισηγήθηκε στον Βενιζέλο τη χωριστή εκλογή των εβραίων 
και µουσουλµάνων αντιπροσώπων «ἴνα ἀφεθοῦν οἱ Ἕλληνες ἐλεύθεροι νά 
κανονίζουν µεταξύ τούς τά ἐθνικά ζητήµατα»166. 

Παρά τη σύµπραξή του µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων, το ανώτερο στρώµα 
των εβραίων επιχειρηµατιών δεν απέφυγε εποµένως την κατηγορία για 
αντιπατριωτική συµπεριφορά και τον αποκλεισµό του από το εθνικό πολιτικό σώµα. 
Ταυτόχρονα όµως, η πολιτική του επιλογή και ο λόγος που άρθρωσε συνέτειναν στην 
αµφισβήτηση και της εβραϊκότητάς του. Αναπαράγοντας τον χειραφετητικό λόγο της 
Αλιάνς, οι εβραίοι Βενιζελικοί επιχείρησαν να αρθρώσουν ένα λόγο που συνδύαζε 
την εβραϊκότητα και την ελληνικότητα. Το κόµµα των Φιλελευθέρων προβαλλόταν 
ως το κόµµα των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και όσων ήθελαν να γίνουν Έλληνες. 
Επιδίωκε την εθνική ολοκλήρωση, αλλά και την “union des races” συνδυάζοντας την 
                                                 
162 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 18.06.1915, Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
163 Συγκεκριµένα από τις εφηµερίδες Μακεδονία και Νέα Αλήθεια που υποστήριζαν τους 
Φιλελεύθερους και τους Ανεξάρτητους αντίστοιχα, τα δύο δηλαδή ψηφοδέλτια που είχαν ψηφιστεί 
σχεδόν αποκλειστικά από τους έλληνες εκλογείς. Αντίθετα, το γουναρικό Φως υπερασπίστηκε την 
κοµµατική επιλογή των Εβραίων και των Μουσουλµάνων. Το Φως 04.06.1915, 06.06.1915, 
09.06.1915. 
164 Μακεδονία 01.06.1915. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι ο ελληνικός τύπος απέδιδε την 
οµόθυµη στάση των Εβραίων στην επιρροή της Φεντερασιόν, ενώ αντίθετα ο αλιανσίστ εβραϊκός 
στους σιωνιστές. Οι δύο ερµηνείες απηχούν, κατά τη γνώµη µου, τα διαφορετικά ιδεολογικά 
διακυβεύµατα εντός και εκτός της εβραϊκής κοινότητας. Ο «εβραϊκός» σοσιαλισµός αποτελούσε την 
κύρια απειλή για την ελληνική κοινωνική ευταξία, ενώ αντίθετα ήταν ο σιωνισµός που απειλούσε την 
κοινοτική κυριαρχία της αλιανσίστ εβραϊκής αρχηγεσίας. 
165 ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σ. 113. 
166 Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 167. 
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προώθηση της Μεγάλης Ιδέας µε τα φιλελεύθερα πολιτικά ιδεώδη167. Η δε στήριξη 
στον Βενιζέλο αποτελούσε έκφραση των κατεξοχήν εβραϊκών αξιών της αγάπης για 
την ελευθερία, την πρόοδο και τον πολιτισµό168. Εποµένως οι βενιζελικοί Εβραίοι 
συµβάλλοντας στη ελληνοεβραϊκή σύγκλιση, συµπεριφέρονταν τόσο ως καλοί 
πατριώτες όσο και ως καλοί Εβραίοι169. 

Αντίθετα όµως, για τους σιωνιστές αντιπάλους τους, αυτή ακριβώς η εκδοχή 
εβραϊκού πατριωτισµού καθιστούσε τους βενιζελικούς Εβραίους επιρρεπείς στην 
πλήρη αφοµοίωση και συνακόλουθα «ντροπή της φυλής»170. Ταυτόχρονα, ο 
φιλελληνισµός ορισµένων από αυτούς, όπως του Σαµ Καράσσο, διευθυντή των 
ορυχείων Αλλατίνι στην Κασσάνδρα, επικρίθηκε ως έκφραση ενός στενού 
επιχειρηµατικού συµφέροντος, ανταπόδοση στη στήριξη που παρείχε η κυβέρνηση 
Βενιζέλου στον εµπορικό οίκο Αλλατίνι. Στο πλαίσιο του νέου ιδεώδους της 
εβραϊκότητας που προωθούσε ο σιωνισµός, µε την έµφαση στην περηφάνια, την 
αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση, η στάση του Καράσσο νοηµατοδοτήθηκε ως 
τυπική ενός Εβραίου της διασποράς όπως τον είχε περιγράψει ο Χερτζλ171. ∆ηλαδή, 
ως η ατοµική, συµφεροντολογική επιλογή του υποταγµένου εβραίου εµπόρου που 
αρνείται συστηµατικά την ίδια την ταυτότητά του. Στο λόγο των σιωνιστών η ταξική 
αντιπαλότητα αρθρωνόταν µέσα από τη γλώσσα του εθνικισµού θέτοντας σε διπλή 
αµφισβήτηση τη θέση του ανώτερου στρώµατος των εβραίων επιχειρηµατιών. 

Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο η πολιτική στρατηγική των σηµαινόντων 
εβραίων εµπόρων συνάρµοζε οµαλά µια παραδειγµατική εβραϊκότητα, τον 
οθωµανικό πατριωτισµό και την ταξική και κοινοτική ηγεµονία τους. Η απόφασή 
τους να υποστηρίξουν το Κόµµα των Φιλελευθέρων απηχούσε την ίδια πολιτική 
λογική, τη συνοδοιπορία µε την κυρίαρχη πολιτικά δύναµη και εθνική ιδεολογία µε 
στόχο την προάσπιση των κοινοτικών κεκτηµένων στο ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης 
της εβραϊκής ταυτότητας που όριζε η πολιτισµική λογική της Αλιάνς. Όµως οι 
ραγδαίες αλλαγές που είχε στο µεταξύ εισαγάγει στο εθνικό και κοινοτικό πολιτικό 
τοπίο η ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδος και είχε επιτείνει η προσάρτηση της 
Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος άµβλυναν την αποτελεσµατικότητα αυτής της 
πολιτικής στρατηγικής. Η αδυναµία διαχείρισης των δυσκολιών της µετάβασης από 
την οθωµανική στην ελληνική κυριαρχία και η ταυτόχρονη διεύρυνση του πεδίου της 
πολιτικής κατέστησαν προβληµατικό τον έως τότε αποτελεσµατικό τρόπο δράσης 
τους. Συνακόλουθα, αν και υπηρετούσε τη λογική της ενσωµάτωσης, η πολιτική 
επιλογή των σηµαινόντων εβραίων εµπόρων στις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 
οδήγησε τελικά σε µια πολύπλευρη περιθωριοποίησή τους. 

                                                 
167 L’Indépendant 11.06.1915. 
168 L’Opinion 02.06.1915. 
169 Βλέπε επιστολή της Commission Electorale Israélite Venizeliste. “Notre attitude et la commission 
électorale Israélite venizeliste”, L’Indépendant 17.06.1915. 
170 “L’opprobre de leur race”, L’Opinion 03.07.1915. 
171 Αυτή είναι η επιχειρηµατολογία της σιωνιστικής εφηµερίδας L’Avenir, όπως µεταφέρεται από την 
L’Opinion 27.06.1915. 
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Η ρευστότητα που χαρακτήριζε την πρώτη τριετία µετά την ενσωµάτωση της Θεσσα-
λονίκης στο ελληνικό κράτος µεταβλήθηκε σε δοµικό συστατικό της δεκαετίας του 
1910. Η σηµασία της συγκυρίας ήταν καθοριστική για τη διαµόρφωση της οικονοµι-
κής, κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας στην πόλη καθώς το ξέσπασµα του 
Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου ακολούθησε η έλευση της Στρατιάς της Ανατολής, η 
εγκατάσταση της Προσωρινής Κυβέρνησης και τέλος η πυρκαγιά του Αυγούστου του 
1917. Η υπάρχουσα ιστοριογραφία έχει επανειληµµένα αναγνωρίσει το ιστορικό βά-
ρος της συγκυρίας αυτής. Ωστόσο, της έχει αποδώσει κυρίως ανασταλτικό ρόλο. Ρη-
τά ή υπόρρητα, τα χρόνια µέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή 
των πληθυσµών το 1923 προσεγγίζονται ως µια τελευταία αναλαµπή της οθωµανικής 
Θεσσαλονίκης, µια ιστορική αδράνεια την οποία επέτρεψαν ο Μεγάλος Πόλεµος, η 
Μικρασιατική Εκστρατεία, η ξενική παρουσία, η εσωτερική πολιτική αναστάτωση 
και η συνακόλουθη αναβολή της εφαρµογής των αφοµοιωτικών πολιτικών του ελλη-
νικού κράτους. Ο θεωρητικός προσανατολισµός της ιστοριογραφίας στη µελέτη της 
αφοµοίωσης από τη σκοπιά της εφαρµογής των κρατικών πολιτικών έχει οδηγήσει 
στην υποτίµηση της σηµασίας της περιόδου αυτής για την αναδιάταξη των ταξικών 
και κυρίως των εθνοτικών σχέσεων στην πόλη. Για το λόγο αυτό άλλωστε, ως αυτο-
νόητο σηµείο αφετηρίας για την ανάλυση της αφοµοίωσης προκρίνεται συνήθως το 
19221. 

Ωστόσο, η στροφή του ιστορικού βλέµµατος από τις κρατικές πολιτικές στο 
χώρο της πόλης αναδεικνύει τη συµβολή της περιόδου όπως και το ρόλο της συγκυ-
ρίας στη διαµόρφωση της νέας ταξικής και εθνοτικής ταυτότητας των εµπόρων της 
Θεσσαλονίκης. Το τρίτο µέρος οργανώνεται εποµένως γύρω από τον εντοπισµό των 
µείζονων εξελίξεων στην τοπική οικονοµία και κοινωνία και την αποτίµηση του αντί-
κτυπου που αυτές είχαν στους εµπόρους της. Η οργάνωση της πολεµικής οικονοµίας, 
οι δηµογραφικές µεταβολές, το ζήτηµα του επισιτισµού και η εµφάνιση νέων εµπορι-
κών συσσωµατώσεων αποτέλεσαν τους τέσσερις καίριους παράγοντες που καθόρισαν 
την επιχειρηµατική ισχύ των θεσσαλονικέων εµπόρων, την εθνοτική τους σύνθεση, 
τη µεταβολή των εθνοτικών ιεραρχιών όπως επίσης και τις σχέσεις τους µε άλλες ε-
παγγελµατικές οµάδες προσδιορίζοντας τελικά και το περιεχόµενο της ταξικότητάς 
τους. Οι συγκεκριµένες διεργασίες προηγήθηκαν χρονικά των κρατικών πολιτικών 
ενσωµάτωσης και προσδιόρισαν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910 το προφίλ 
του εµποροβιοµηχανικού κόσµου της πόλης. Ο εξελληνισµός αποτέλεσε εποµένως 
για τους εµπόρους µια καταρχήν ενδογενή και όχι εξωγενή διαδικασία. Για το λόγο 
αυτό, η µελέτη αυτή επιλέγει ως χρονικό όριο της περιόδου όχι το 1922, αλλά αντίθε-
τα το 1919, χρονολογία εξελληνισµού του τελευταίου οθωµανικού θεσµού της αγο-
ράς της πόλης, του Εµπορικού Επιµελητηρίου, το οποίο και θα λειτουργεί στο εξής 
µε βάση τον ελληνικό νόµο. 

Το στρώµα που προέκυψε από τις εξελίξεις αυτές είχε, έστω και σε εµβρυακή 
µορφή, τα χαρακτηριστικά που θα το διακρίνουν σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέ-
µου. Καταρχήν, όπως δείχνουν τα κεφάλαια 8 και 10, λόγω της εκδίωξης των Βουλ-
γάρων, της µετανάστευσης πολλών µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων καθώς και 

                                                 
1 Η ερµηνευτική αυτή στάση εκκινεί ήδη από τον Νεχαµά. Joseph Nehama, “The Jews of Salonika and 
the rest of Greece under hellenic rule: the death of a great community”, στο W.M. Schwab & R.D. 
Barnett (επιµ.), The Sephardi Heritage: the western Sephardim, vol. 2 (Γκρέντον, 1989), σσ. 203-242. 
Βλέπε επίσης, Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Katherine Elizabeth Fleming, 
Greece. A Jewish history (Πρίνστον, 2008). Mazower, Salonica, city of ghosts. Vassilikou, Politics of 
the Jewish Community of Salonika in the Inter-war Years. Μερική εξαίρεση αποτελούν οι µελέτες του 
εργατικού κινήµατος της πόλης. Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη. Α-
βδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’». 
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της απουσίας από τις νέες και παλιές συσσωµατώσεις όσων είχαν παραµείνει, το 
στρώµα αυτό ήταν τώρα ξεκάθαρα ελληνοεβραϊκό και όχι πλέον πολυεθνοτικό. Κατά 
δεύτερο, οι εσωτερικές εθνοτικές του ιεραρχίες είχαν πια ανατραπεί. Όπως αναλύεται 
στα κεφάλαια 7 και 8, οικονοµικά, οι Εβραίοι συνέχιζαν να κυριαρχούν αριθµητικά 
στην αγορά της πόλης. Άλλωστε, ο Μεγάλος Πόλεµος, ενθαρρύνοντας το λαθρεµπό-
ριο, δηµιουργώντας µια προσοδοφόρο αγορά εφοδιασµού των αγγλογαλλικών στρα-
τευµάτων και εγκαθιστώντας µια ξένη αρχή στην πόλη (παράλληλη και ανταγωνιστι-
κή προς την ελληνική), είχε έστω και προσωρινά ενισχύσει τη θέση τους. Ωστόσο, 
πολύ σύντοµα, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, η ηγεµονία τους εξέλειπε. Η µετα-
πολεµική µετανάστευση έπληξε κυρίως τις µεγάλες ιταλοεβραϊκές επιχειρηµατικές 
οικογένειες. Η παραδοσιακή εβραϊκή αρχηγεσία ήταν τώρα οικονοµικά ασθενέστερη, 
ενώ είχε παράλληλα απωλέσει την ιδεολογική ηγεµονία και την άσκηση της εξουσίας 
στο εσωτερικό της κοινότητας. Ταυτόχρονα, η παρουσία των εβραίων επιχειρηµατιών 
στις νέες και παλιές εµπορικές συσσωµατώσεις αποδυναµώθηκε. Ο Σύνδεσµος Βιο-
µηχάνων Μακεδονίας, ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Εµπορικό Επιµε-
λητήριο, που συστήθηκαν ή ανασυγκροτήθηκαν τα χρόνια µετά το 1914, αποτέλεσαν 
µοχλούς εξελληνισµού του θεσµικού τοπίου της αγοράς της πόλης. Χάρη στο συσ-
σωρευµένο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τους κεφάλαιο, οι εβραίοι επιχει-
ρηµατίες ενσωµατώθηκαν οµαλότερα από κάθε άλλη εβραϊκή επαγγελµατική οµάδα. 
Ωστόσο, το αντάλλαγµα παρέµενε η αποδοχή της δευτερεύουσας πλέον θέσης τους. 
Προτού εποµένως κλονιστεί η αριθµητική και οικονοµική τους υπεροχή µε την έλευ-
ση των προσφύγων, οι εβραίοι έµποροι είχαν ήδη µετατραπεί από ηγεµονική εθνότη-
τα σε µειονότητα καθώς χαρακτηρίζονταν πλέον από περιορισµένη θεσµική ισχύ αλ-
λά και από «µειονοτικές» επιχειρηµατικές στρατηγικές, όπως αναλύεται διεξοδικά 
στο όγδοο και στο δέκατο κεφάλαιο. 

Τα ίδια κεφάλαια δείχνουν επίσης τους τρόπους µε τους οποίους οι έλληνες επι-
χειρηµατίες προβιβάστηκαν στην κυρίαρχη οµάδα. Είχαν αριθµητικά ενισχυθεί, είχαν 
διεισδύσει ή επικρατήσει στους κυριότερους κλάδους της τοπικής οικονοµίας και ή-
ταν εκείνοι που αποτελούσαν τώρα τους θεσµικούς και συµβολικούς εκπροσώπους 
του συνόλου του εµποροβιοµηχανικού κόσµου της πόλης λόγω της πλειοψηφικής 
τους παρουσίας στις παλιές και νέες συσσωµατώσεις. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν όµως 
ούτε γραµµική ούτε και χωρίς αντιφάσεις. Όπως και στο τελευταίο τρίτο του δέκατου 
ένατου αιώνα, η ελληνική εµπορική οµάδα ήταν και τώρα σε µεγάλο βαθµό νέα. Τα 
µέλη της προέρχονταν εξίσου από το παλιό υστεροθωµανικό ελληνορθόδοξο ανώτερο 
επιχειρηµατικό στρώµα όσο και από πρόσφατα ανερχόµενους επιχειρηµατίες. Ταυτό-
χρονα, το προφίλ της εξακολουθούσε να παραµένει «ελληνοµακεδονικό». Οι πληθυ-
σµιακές ανακατατάξεις συνέχιζαν να φέρνουν στην πόλη βορειοµακεδόνες και θρά-
κες εµπόρους, ενώ η σχέση µε τους αθηναίους επιχειρηµατίες (που σταδιακά εγκαθί-
σταντο σε αυτήν ή απειλούσαν να εγκατασταθούν µετά την πυρκαγιά του 1917) ήταν 
τουλάχιστον αµφίσηµη. Εδώ εντοπίζονται και οι φαινοµενικά παράδοξες συνέπειες 
της ενσωµάτωσης στην παραγωγή των εθνικών και εθνοτικών ταυτοτήτων. Καθώς η 
θεσσαλονικιώτικη εβραϊκότητα «µειονοτικοποιούνταν», µετατρεπόταν σταδιακά από 
εθνοτική ταυτότητα µε έντονες τοπικές αναφορές σε µια ταυτότητα που ήταν πια υ-
περτοπική και προσδιοριζόταν (έστω και αρνητικά) από τη νέα συνθήκη του έθνους-
κράτους. Η ενσωµάτωση µετέτρεπε τους «θεσσαλονικείς Εβραίους» σε υποδεέστε-
ρους, αλλά παρ’όλα αυτά «έλληνες Εβραίους». Με δεδοµένο ότι η έννοια της µειονό-
τητας δεν αποκτά νόηµα παρά µόνο στα πλαίσια του έθνους-κράτους, οι Εβραίοι «ε-
ξελληνίζονταν» ακριβώς επειδή µετατρέπονταν σε µειονότητα, ενσωµατώνονταν α-
κριβώς επειδή αποκλείονταν. Το αντίθετο ακριβώς συνέβη µε τους έλληνες εµπόρους 
της πόλης. Η ενσωµάτωσή τους στο ελληνικό κράτος συνοδεύτηκε από την επίταση 
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της διαφοράς στο όνοµα της διεκδίκησης της οµοιότητας. Λόγω της αυξανόµενης έ-
ντασης των σχέσεών τους µε την κεντρική εξουσία, η ελληνικότητά τους προσδιορι-
ζόταν ολοένα και περισσότερο από έναν έντονο, πολιτικά µεν υποτονικό, κοινωνικά 
όµως διάχυτο «ελληνοµακεδονισµό», µια νέα υπογράµµιση της θεσσαλονικιότητας 
και κυρίως από έναν ακραιφνή αντιαθηναϊσµό. Αυτές ήταν, όπως δείχνουν τα κεφά-
λαια 8 και 9 οι αµφισηµίες της «αφοµοίωσης». 

Ο εξελληνισµός του επιχειρηµατικού κόσµου της Θεσσαλονίκης συνοδεύτηκε 
εποµένως από την ανασύνθεσή του τόσο όσον αφορά στη σχετική ισχύ των εβραίων 
και των ελλήνων επιχειρηµατιών όσο και στο περιεχόµενο της εθνικής και εθνοτικής 
τους ταυτότητας. Η νέα αυτή οµάδα ήταν όµως διαφορετική από την υστεροθωµανι-
κή προκάτοχό της (και προοικονοµούσε τη µεσοπολεµική επίγονό της) και γιατί χα-
ρακτηριζόταν από µια ανανεωµένη ταξικότητα. Όπως αναλύεται διεξοδικά στο ένατο 
κεφάλαιο, την περίοδο 1914-1919 το οξύτατο ζήτηµα του επισιτισµού που αντιµετώ-
πισε η πόλη αναδιέταξε τις κοινωνικές ισορροπίες. Στο πεδίο του λόγου, η εννοιολό-
γηση της επισιτιστικής κρίσης µέσα από το ιδίωµα της αισχροκέρδειας αντιπαρέθεσε 
τους «κερδοσκόπους» εµπόρους τόσο στους βιοµηχανικούς εργάτες όσο όµως και 
στους µικροαστούς «καταναλωτές». ∆ηµιούργησε δηλαδή ιδιόµορφες, αλλά πάντως 
τριµερείς και «ταξικές» αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας, όπου οι σχέσεις 
µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων γίνονταν πλέον αντιληπτές ως εγγενώς 
συγκρουσιακές. Στο πεδίο της συλλογικής δράσης πάλι, η επισιτιστική κρίση συνέ-
βαλε επίσης στην ανάδυση των εµπόρων ως συλλογικότητας που προσδιοριζόταν τώ-
ρα από την υπεράσπιση ενός πιο οροθετηµένου συµφέροντος απέναντι στις επαγγελ-
µατικές συντεχνίες, στους αυτονοµηµένους από την επιρροή τους εµποροϋπαλλή-
λους, αλλά και απέναντι στο κράτος. Η επικράτηση των επαγγελµατικών συσσωµα-
τώσεων ως των νέων µονάδων οργάνωσης της αστικής κοινωνικότητας των εµπόρων 
της Θεσσαλονίκης συνδέθηκε οργανικά µε αυτή τη διαδικασία. Οι επαγγελµατικοί 
σύλλογοι αποτέλεσαν το κύριο όχηµα για την έκφραση αλλά και για την αποκρυ-
στάλλωση του νέου περιεχοµένου της ταξικής ταυτότητας των εµπόρων. Ως εκ τού-
του, το καταληκτήριο δέκατο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη αντικατάσταση της (υ-
στεροθωµανικής) Εµπορικής Λέσχης από τον (ελληνικό) Εµπορικό Σύλλογο και επι-
σηµαίνει τη σηµασία της µετάβασης αυτής για την ανασηµασιοδότηση της αστικότη-
τας και τη µετατροπή της από καθολικό ιδεώδες σε στενά προσδιορισµένο συµφέρον. 
Στη γεµάτη συγκυρίες πενταετία 1914-1919 τάξη και εθνότητα αλληλοδιαπλέχθηκαν 
εκ νέου µε ιστορικά προσδιορισµένους τρόπους. Το αποτέλεσµα ήταν να µετασχηµα-
τιστούν όχι µόνο οι εθνοτικές αλλά και οι ταξικές παράµετροι της ταυτότητας των 
εµπόρων της πόλης. Λίγο πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή, µια νέα, θεσσαλονι-
κιώτικη επιχειρηµατική αστική τάξη εµφανιζόταν, παράγωγο πλέον αλλά και παρα-
γωγός τόσο ενός εθνικού κράτους όσο όµως και µιας ταξικής κοινωνίας. 
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Κεφάλαιο Έβδοµο 
Οικονοµία και εθνότητα την περίοδο του Μεγάλου Πολέµου 
 
 

Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά την περίοδο που ορίζεται από τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο και την άµεση µεταπολεµική περίοδο (1914-1919) άλλαξαν πολλαπλά, αν 
και όχι µονοσήµαντα, το πεδίο δράσης των εµπόρων της Θεσσαλονίκης. Κατά πρώ-
τον, ο πόλεµος µετέβαλε ριζικά τις συνθήκες διεξαγωγής του διεθνούς εµπορίου· όχι 
µόνο επειδή ανέτρεψε τις έως τότε κανονικότητες των διεθνών δικτύων, αλλά και ε-
πειδή αντιστικτικά το κλείσιµο των συνόρων και ο έλεγχος των θαλάσσιων οδών δη-
µιούργησε νέα, προσοδοφόρα πεδία εµπορικής δραστηριοποίησης –νόµιµης ή και 
παράνοµης. Κατά δεύτερον, το πεδίο της οικονοµίας µεταβλήθηκε σε χώρο άσκησης 
νέων µορφών κρατικής εξουσίας. Όπως και κατά το παρελθόν, στην περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης αυτές διακρίνονταν από την πληθυντικότητά τους1. Ο παρεµβατισµός 
του επίσηµου ελληνικού κράτους (που επικεντρωνόταν κυρίως στο ζήτηµα του επισι-
τισµού), συµπληρωνόταν από εκείνον της Προσωρινής Κυβέρνησης, αλλά και από τις 
συστηµατικές και συχνά αντίρροπες δράσεις του Στρατού της Ανατολής. Τέλος, κατά 
τρίτον, η µεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 1917 και η πολιτική της ανοικοδόµη-
σης που προέκρινε η κυβέρνηση Βενιζέλου έθιξαν µε ποικίλους τρόπους το εύρος και 
τους όρους διεξαγωγής της επιχειρηµατικής δράσης. 

Οι επιπτώσεις των πολυσχιδών αυτών εξελίξεων στις εθνοτικές ισορροπίες του 
επιχειρηµατικού κόσµου της πόλης είναι δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς µε 
βάση την υπάρχουσα κατάσταση της έρευνας και τα στοιχεία που στάθηκε δυνατόν 
να συγκεντρωθούν. Η Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου έχει ελάχιστα 
µελετηθεί, ενώ οι σωζόµενες πηγές, αν και πολυάριθµες, είναι ετερογενείς και συχνά 
αποσπασµατικές. Αναπόφευκτα εποµένως, το κεφάλαιο αυτό συγκεραίνει αποκλει-
στικά ποιοτικά ευρήµατα, διατυπώνει υποθέσεις εργασίας και περιορίζεται στον ε-
ντοπισµό βασικών τάσεων. Τεκµηριώνει ωστόσο όχι µόνο την έντονη κινητικότητα 
που χαρακτήριζε τις εθνοτικές εξελίξεις στο χώρο του εµπορίου αλλά και εκείνες τις 
αντίρροπες τάσεις που τελικά φαίνεται ότι ωθούσαν προς µια κατάσταση δυναµικής 
ισορροπίας µεταξύ των ελλήνων και των εβραίων εµπόρων. 
 
Εθνότητα και επιχειρηµατικότητα: ορισµένες γενικές τάσεις 
Για το εµπόριο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια µεταξύ του 1914 και του 1919 κατα-
γράφονται ως περίοδος έντονης κρίσης. Κεντρικοί επιχειρηµατικοί κλάδοι, στενά 
συνδεδεµένοι µε την εθνοτική κυριαρχία στο χώρο της οικονοµίας, κλονίστηκαν. Ξε-
κινώντας από τον κλάδο της µεταποίησης, τα µεγαλύτερα πλήγµατα υπέστησαν οι 
ελληνικές βιοµηχανίες της κεντρικής Μακεδονίας, τα υφαντουργεία και νηµατουρ-
γεία της Νάουσας, της Έδεσσας και της Βέροιας, που αποτελούσαν και τον πυλώνα 
της οικονοµικής ισχύος των ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης. Στην περι-
στολή του χώρου διάθεσης των προϊόντων τους, που προκάλεσαν οι εδαφικές αναδια-
τάξεις των βαλκανικών πολέµων και η αποκοπή τους από τις αγορές της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας, προστέθηκαν τώρα οι δυσκολίες στην εύρεση 
και µεταφορά των απαραίτητων πρώτων υλών για τη λειτουργία των εργοστασίων µε 
αποτέλεσµα την υπολειτουργία τους και το κατά διαστήµατα κλείσιµό τους2. Ταυτό-
χρονα, εργατικές αναταραχές και σποραδικές απεργίες επέτειναν τις δυσχέρειες που 
προκαλούσαν ήδη από το 1914 η εισαγωγή του υψηλού ελληνικού δασµολογίου και η 
                                                 
1 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 114-119. 
2 Μακεδονία 27.09.1915. 
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επιβολή των διαπύλιων τελών από το δήµο Θεσσαλονίκης3. Τέλος, παρά τις επίµονες 
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών (ήδη από την επαύριο των Βαλκανικών 
Πολέµων), οι κρατικές παραγγελίες υφασµάτων για λογαριασµό του στρατού –
δοκιµασµένη διέξοδος κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο– δεν υλοποιήθηκαν παρά 
µόνο στα 1917 από την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και πιθανότατα 
για έναν περιορισµένο αριθµό εργοστασίων, κυρίως δε την «Έρια». Αντίστοιχα, ορι-
ακά µόνο φαίνεται να λειτούργησαν και οι παραγγελίες χαµηλής ποιότητας υφασµά-
των από τη γαλλική Στρατιά της Ανατολής για λογαριασµό των αποικιακών µονάδων 
της4. 

Ανάλογα προβλήµατα στη διάθεση των προϊόντων τους αντιµετώπισαν κατά 
καιρούς και οι βιοµηχανίες σαπουνιού της Θεσσαλονίκης, ένας παραδοσιακός, αν και 
όχι αποκλειστικός, χώρος βιοµηχανικής δραστηριοποίησης των ελλήνων κυρίως επι-
χειρηµατιών. Οι βιοµηχανίες αυτές επλήγησαν διπλά. Αφενός, οι συστηµατικές απα-
γορεύσεις που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στην εισαγωγή ελαίου στη Θεσσαλο-
νίκη από τα νησιά, τις ανάγκαζαν συχνά να διακόπτουν τις εργασίες τους5. Αφετέρου, 
η γενική απαγόρευση εξαγωγής σαπουνιού στο εξωτερικό κλόνιζε τη θέση τους κυ-
ρίως στην προνοµιούχα αγορά της νότιας Σερβίας, στις περιοχές των Σκοπίων και του 
Μοναστηρίου, όπου και εξήγαν «ἀπό ἐτῶν» ένα σηµαντικό τµήµα της παραγωγής 
τους. «Ἡ ἀπαγόρευσις αὔτη», όπως υπογράµµιζαν «θά ἀναγκάση τούς πελάτας µας 
τῶν µερῶν τούτων νά στραφώσιν εἰς ἄλλας ξένας ἀγορᾶς τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τοι-
ουτοτρόπως ἡ ἀνθηρά ἔστω καί µικρά µας βιοµηχανία προόρισται διά τῶν ἀστόχων 
τούτων περιορισµῶν νά καταστραφῆ»6. Όπως και στην περίπτωση των υφαντουργεί-
ων της Κεντρικής Μακεδονίας, τις απώλειες αυτές δεν φαίνεται ότι στάθηκε δυνατό 
να αναπληρώσουν οι αυξηµένες (λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών) κρατικές προµή-
θειες, που εντοπίζονταν µεταξύ άλλων σε αγορές της Επιτροπής Εγκαταστάσεως 
Προσφύγων7. Άγνωστο παραµένει επίσης µε βάση τα συγκεντρωµένα στοιχεία, αν οι 
διάφορες εθνικές στρατιωτικές αποστολές της πολυεθνικής Στρατιάς της Ανατολής, 
και µεταξύ αυτών ιδιαίτερα οι Γάλλοι, οι οποίοι και είχαν κυρίως υιοθετήσει την επι-
τόπου προµήθεια ειδών, αποτέλεσαν µια εναλλακτική αγορά διάθεσης των προϊόντων 
της τοπικής ελληνικής σαπωνοβιοµηχανίας8. 

Αντίθετα από την ελληνική βιοµηχανία, φαίνεται ότι οι σηµαίνουσες εβραϊκές 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις επέδειξαν µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην παρατεταµένη 

                                                 
3 Συνεδρίασις Μ (02.11.1915), Αρχείο ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (1915). Εφηµερίς των Βαλκανίων 22.06.1919. 
4 Director of Supplies, Salonika Army, War Diary (08.03.1916), War Office (στο εξής WO) 95/4787. 
5 Μακεδονία 01.12.1917. Έµποροι προς Εµπορικό Σύλλογο (01.12.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Εµπορικός Σύλλογος προς Κυβερνητική Αντιπροσωπεία Θεσ-
σαλονίκης (29.11.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Οι απα-
γορεύσεις αυτές εντάσσονταν στο πλαίσιο της επισιτιστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Μέσω της χο-
ρήγησης ειδικών αδειών και του περιορισµού της ελεύθερης διακίνησης, αγοράς και πώλησης προϊό-
ντων τόσο προς το εξωτερικό όσο όµως και στο εσωτερικό της επικράτειας, η κυβέρνηση στόχευε 
στην καταπολέµηση της κερδοσκοπίας και στην κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσµού στο 
σύνολο της χώρας. Βλέπε παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό και αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 9, σσ. 359-
361. 
6 Αίτηση εργοστασιαρχών σάπωνος Θεσσαλονίκης προς Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 
(07.09.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». Συνεδρίαση ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (04.11.1918), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου (1918-1919). 
7 Για το είδος και το ύψος των προµηθειών βλέπε ενδεικτικά, Επιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων, 
Πρακτικά 16ης Συνεδριάσεως (12.07.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. 
8 Director of Supplies, Salonika Army, War Diary (08.03.1916), WO 95/4787. 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαµόρφωσαν οι διαδοχικοί πόλεµοι. Παρά τις πιέ-
σεις που αναπόφευκτα δέχτηκαν, η σχεδόν µονοπωλιακή κυριαρχία που ασκούσαν σε 
κρίσιµους τοµείς (ιδίως της διατροφής) τους επέτρεψε τουλάχιστον να διατηρήσουν 
τη θέση τους στην τοπική αγορά και συχνά να εκµεταλλευτούν τις απρόσµενες ευ-
καιρίες που πρόσφερε η συγκυρία. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστική η πε-
ρίπτωση της ζυθοποιείας «Όλυµπος». Για περίπου τρεισήµισι χρόνια, από τον Σε-
πτέµβριο του 1915 µέχρι και τις αρχές του 1919, όσο δηλαδή διάρκεσε η παραµονή 
του αγγλικού εκστρατευτικού σώµατος στη Μακεδονία, το ζυθοποιείο και παγοποιείο 
παρήγαγαν µπύρα και πάγο αποκλειστικά για τις ανάγκες των Άγγλων, σε τέτοιο 
βαθµό µάλιστα ώστε αδυνατούσαν πλέον να καλύψουν τη ζήτηση στην πόλη. Ο προ-
σανατολισµός της παραγωγής στην κάλυψη των αγγλικών αναγκών πρόσφερε πλήθος 
ωφελήµατα στην εταιρεία, κυρίως γιατί καθιστούσε δυνατή την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία της. ∆εδοµένης της προτεραιότητας των αγγλικών αναγκών, η ζυθοποιεία «Όλυ-
µπος» δεν φάνηκε να αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα στην εξασφάλιση των 
πρώτων υλών και των αναγκαίων καυσίµων, δύο ζητήµατα που απασχολούσαν διαρ-
κώς κάθε θεσσαλονικιώτικη µονάδα µεταποίησης. Αντίθετα, ήταν οι ίδιες οι αγγλικές 
αρχές που ανέλαβαν την τακτική προµήθεια κάρβουνου, λιγνίτη, βύνης, ακόµη και 
νέων µηχανηµάτων παραγωγής πάγου, για τις επιπλέον ανάγκες που αυτή καλείτο 
τώρα να καλύψει9. 

Παρά τα πλήγµατα εποµένως που δέχτηκε κατά τον ιταλοτουρκικό πόλεµο του 
1911, τη συνακόλουθη αναχώρηση της οικογένειας των Αλατίνι και την πτώχευση 
της τράπεζας Μοδιάνο, το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα των ιταλών Εβραίων φαί-
νεται ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Πέρα από τη σηµασία της 
συγκυρίας, που υποδεικνύει η περίπτωση της ζυθοποιείας «Όλυµπος», η πορεία της 
κυριότερης εβραϊκής επιχείρησης της πόλης, της Ανωνύµου Εµπορικής και Βιοµηχα-
νικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (πρώην αλευροποιείο και κεραµοποιείο Αλατίνι) κατά 
τα χρόνια αυτά, καταδεικνύει τη δυνατότητα των κορυφαίων εβραίων επιχειρηµατιών 
να εκµεταλλεύονται τα εγγενή πλεονεκτήµατα που τους προσέδιδε ακόµη και στις πιο 
αντίξοες περιστάσεις η κοµβική τους θέση στην τοπική αγορά. Η θέση αυτή τους κα-
θιστούσε απαραίτητο σηµείο αναφοράς και αναπόσπαστο τµήµα κάθε κρατικής ή 
στρατιωτικής πολιτικής επισιτισµού. Αν και οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπέ-
στησαν σηµαντική υποχώρηση κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων και η 
κερδοφορία της ήταν οριακή, η σχεδόν µονοπωλιακή θέση που κατείχε λόγω του µε-
γέθους της στην άλεση του σίτου της επέτρεψε αρχικά να αντέξει και στη συνέχεια να 
ανακάµψει. Η Εταιρεία εκµεταλλεύθηκε τις ανάγκες του επισιτισµού αρχικά του ελ-
ληνικού στρατού και των πολυάριθµων προσφύγων και στη συνέχεια του πληθυσµού 
της πόλης καθώς και του αγγλικού και κυρίως του γαλλικού εκστρατευτικού σώµα-
τος. Τα άλευρα που το ελληνικό Υπουργείο Επισιτισµού προµήθευε µέσω της Εθνι-
κής Τράπεζας αλέθονταν στους µύλους της, όπως άλλωστε και εκείνα της ελληνικής 
και της γαλλικής επιµελητείας10. Παράλληλα, η Εταιρεία επεκτάθηκε και στον τοµέα 
της αρτοποιείας, παρέχοντας ψωµί στον αγγλικό, γαλλικό και ελληνικό στρατό11. Αν 
                                                 
9 Director of Supplies and Transport, British Salonika Force (στο εξής BSF), War Diary (22.03.1918), 
WO 95/4791. Quartermaster Branch, General Headquarters (G.H.Q), War Diary (13.07.1917), WO 
95/4766. Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary (24.03.1917), WO 95/4790 . Director of 
Supplies and Transport, BSF, War Diary (17.10.1917), WO 95/4790. 
10 Μακεδονία 24.08.1915. Νέα Αλήθεια 24.08.1915. Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης προς ∆ιοίκηση Ε-
θνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), Υπηρεσία Προµηθειών (Αθήνα) (09.11.1920), ΙΑΕΤΕ, Αρχείο 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, A1/Σ42/Υ1/Φ76.  
11 Société Anonyme Ottomane Industrielle & Commerciale de Salonique. 19eme assemblée générale 
ordinaire du 27 Décembre 1916. Rapport du conseil d’administration, σ. 5. Société Anonyme Otto-
mane Industrielle & Commerciale de Salonique. 21me assemblée générale ordinaire du 3 Juin 1918. 
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και η γαλλική επιµελητεία φαίνεται ότι ασκούσε σηµαντικό έλεγχο στις δραστηριότη-
τές της, η Εταιρεία λειτούργησε εύρυθµα καθόλη την περίοδο επιτυγχάνοντας σταθε-
ρή παραγωγή και αυξανόµενη κερδοφορία. Το γεγονός αυτό της επέτρεψε να ισοσκε-
λίσει τις ζηµιές που προκαλούσε στο κεραµοποιείο η χρόνια στασιµότητα στην τοπι-
κή αγορά της οικοδοµής, έως ότου το 1920 πλέον, η έναρξη της ανοικοδόµησης της 
πόλης και η αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς της επέτρεψαν να επαναδραστη-
ριοποιηθεί µε επιτυχία και στον τοµέα αυτό12. 

Στον σηµαντικότερο τοµέα της τοπικής µεταποίησης πάλι, στην παραγωγή και 
επεξεργασία του καπνού, οι εξελίξεις της περιόδου αυτής ήταν τόσο ρευστές και ευ-
µετάβλητες και ο αντίκτυπός τους τόσο αµφίσηµος, ώστε να µην επιτρέπουν την α-
ποκρυστάλλωση πιο σταθερών τάσεων όσον αφορά στις εθνοτικές ιεραρχίες στο ε-
σωτερικό του σώµατος των καπνοβιοµηχάνων. Ήδη από τις αρχές του 1914 το σύνο-
λο των καπνοβιοµηχανιών της Θεσσαλονίκης αντιµετώπιζε δυσκολίες λόγω της πολι-
τικής της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτηµα της φορολόγησης και διακίνησης των 
µακεδονικών καπνών και τσιγάρων, αλλά και των έντονων εργατικών κινητοποιήσε-
ων13. Με την έναρξη του Μεγάλου Πολέµου, οι συγκεκριµένες καπνοβιοµηχανίες, 
παραδοσιακά προσανατολισµένες προς τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης και της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας14, αντιµετώπισαν επιπλέον τις δυσχέρειες του αποκλει-
σµού της Αντάντ καθώς και των γενικότερων ανωµαλιών στις χερσαίες µεταφορές 
που προκάλεσαν οι πολεµικές συγκρούσεις. Από τα διαθέσιµα στοιχεία διαφαίνεται 
ότι ήταν κυρίως οι σηµαντικές εταιρείες µη εθνοτικά ελληνικών συµφερόντων που 
βρέθηκαν συχνά σε δεινή θέση, καθώς ήταν εκείνες που πρωτίστως συµπεριλήφθη-
καν στις αγγλογαλλικές µαύρες λίστες του λαθρεµπορίου και της συνεργασίας µε τον 
εχθρό. Αυτό συνέβη µε τους εµπορικούς οίκους του Ντονµέ Χασάν Ακίφ Ζαδέ και 
του Μουσουλµάνου Κιαζίµ Εµίν καθώς και µε την εβραϊκών συµφερόντων Salonica 
Cigarette Company του Ιταλοεβραίου Ροδόλφου Μισραχί15. Ωστόσο, η τελευταία α-
ποτέλεσε για µεγάλο διάστηµα τον βασικό προµηθευτή τσιγάρων τόσο για τον αγγλι-
κό όσο και για τον ιταλικό στρατό, προτού τελικά αποκαλυφθεί η λαθρεµπορική της 

                                                                                                                                            
Rapport du conseil d’administration, σ. 5. Société Anonyme Ottomane Industrielle & Commerciale de 
Salonique. 22me assemblée générale ordinaire du 28 Juillet 1919. Rapport du conseil 
d’administration, σ. 6. Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Θεσσαλονίκης. 23η τακτική γενική 
συνέλευσις της 23/5 Αυγούστου 1920. Έκθεσις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σ. 5. 
12 Société Anonyme Ottomane Industrielle & Commerciale de Salonique. 18eme assemblée générale 
ordinaire du 28 Décembre 1915. Rapport du conseil d’administration, σ. 6. Société Anonyme Otto-
mane Industrielle & Commerciale de Salonique. 19eme assemblée générale ordinaire du 27 Décembre 
1916. Rapport du conseil d’administration, σ. 6. Société Anonyme Ottomane Industrielle & Commer-
ciale de Salonique. 21me assemblée générale ordinaire du 3 Juin 1918. Rapport du conseil 
d’administration, σσ. 5-6. Société Anonyme Ottomane Industrielle & Commerciale de Salonique. 22me 
assemblée générale ordinaire du 28 Juillet 1919. Rapport du conseil d’administration, σ. 6. Ανώνυµος 
Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Θεσσαλονίκης. 24η τακτική γενική συνέλευσις της 15/28 Ιουνίου 
1921. Έκθεσις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σ. 3. 
13 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σ. 240. Όπως θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 10, οι απεργίες θα συνεχιστούν 
καθόλη τη διάρκεια του πολέµου. 
14 Για την προπολεµική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση της Salonica Cigarette Company στη Γερµα-
νία, βλέπε Capitaine Huguet (Commandant militaire des PTT) προς de Sandfort (Gérant du Consulat de 
France) (30.08.1918), MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 139. 
15 Πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Εµπορικό Ακόλουθο (Αθήνα) (01.09.1918), MAE CADN, Consulat 
général de France à Salonique, Série B, Carton 139. Sous-lieutenant Duvernou de la Commission 
Mixte de Ravitaillement προς Πρόξενο (Θεσσαλονίκη) (22.01.1918), MAE CADN, Consulat général 
de France à Salonique, Série B, Carton 139. Capitaine Huguet (Commandant militaire des PTT) προς 
de Sandfort (Gérant du Consulat de France) (30.08.1918), MAE CADN, Consulat général de France à 
Salonique, Série B, Carton 139. 
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δραστηριότητα16. Εποµένως, η περίπτωσή της υποδεικνύει ότι οι ενδεχόµενες επι-
πρόσθετες δυσκολίες που αντιµετώπισαν στο εξαγωγικό εµπόριο οι µη εθνοτικά ελ-
ληνικοί εµπορικοί οίκοι µπορούσαν να συνυπάρχουν και µε την ισχυροποίηση της 
θέσης τους στο εσωτερικό εµπόριο, στην τοπική, πολυεθνική αγορά που δηµιουργού-
σε ο πόλεµος. 

Περισσότερο ευδιάκριτες, αν και όχι οµότροπες, ήταν οι τάσεις εξελληνισµού 
και εξασθένησης της εβραϊκής παρουσίας που διαµορφώθηκαν στο πεδίο της τραπε-
ζικής πίστης. Την περίοδο αυτή συστήθηκε στη Θεσσαλονίκη υποκατάστηµα της αγ-
γλικών συµφερόντων Ιονικής Τράπεζας. Παράλληλα, στις αρχές Ιανουαρίου 1917 µια 
οµάδα ντόπιων ελλήνων κεφαλαιούχων, πολιτικών και ανώτερων στρατιωτικών αξι-
ωµατούχων, όλων βενιζελικών φρονηµάτων, προχώρησε στην ίδρυση της Τράπεζας 
Εµπορικής Πίστης17. 

Ωστόσο, η ισχυροποίηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων δεν συνέβη κα-
τά κύριο λόγο µέσα από τον έλεγχο των εµπορικών πιστώσεων. Άλλωστε, η µεγαλύ-
τερη ελληνική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, άρχισε να δραστηριοποιείται 
στον τοµέα αυτό µόνο προς τα τέλη της περιόδου18. Αντίθετα, η τοπική ισχυροποίηση 
της Εθνικής οφείλεται στη σηµαντική θέση που κατέλαβε στην αγορά συναλλάγµα-
τος. Παρά την αρχική δραστηριοποίηση της Τράπεζας Σαούλ Αµάρ, η Εθνική, όπως 
σε πολύ µικρότερο βαθµό και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, αποτέλεσαν τελικά 
τους βασικούς προµηθευτές συναλλάγµατος για τη Στρατιά της Ανατολής19. Κατέχο-
ντας το εκδοτικό προνόµιο, η Εθνική είχε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα απέναντι στις 
υπόλοιπες τράπεζες. Επιπρόσθετα, αν και το γαλλικό στράτευµα προµηθευόταν αρχι-
κά συνάλλαγµα και από τη γαλλοεβραϊκών συµφερόντων Τράπεζα Θεσσαλονίκης, το 
γεγονός ότι η έδρα της τελευταίας είχε από το 1909 µεταφερθεί στην Κωνσταντινού-
πολη πρέπει να περιόρισε σηµαντικά τις δυνατότητές της20. Μάλιστα, στα τέλη του 
1919, ο ρόλος της Εθνικής ως µοχλού εξελληνισµού ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο 
καθώς απέκτησε αποκλειστικά δικαιώµατα στη χορήγηση εµπορικού συναλλάγµατος 
στο πλαίσιο του ελέγχου των εισαγωγών και των συναλλαγµατικών αποθεµάτων που 
προωθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου21. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε ιδιαίτερα δυσάρεστη 
τόσο για τις µη εθνοτικά ελληνικές τράπεζες όσο και για τους εβραίους, µουσουλµά-
νους και ντονµέ εµπόρους που παραδοσιακά συναλλάσσονταν µε αυτές. Αυτοί οι έ-
µποροι αναγκάζονταν πλέον να στραφούν προς την Εθνική, να λειτουργήσουν δηλα-
δή σε ένα νέο, ανοίκειο προς αυτούς περιβάλλον όπου οι µακροχρόνιοι δεσµοί εµπι-
στοσύνης που είχαν οικοδοµήσει µε τα προηγούµενα πιστωτικά ιδρύµατα έπρεπε να 

                                                 
16 Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary (26.03.1917), WO 95/4790. Ιταλικό Προξενείο 
(Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης (25.04.1917), 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσσαλονίκης, Ε/5. 1917. 
17 Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως (29.04.1917), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσ-
σαλονίκης, Ε/5. 1917. 
18 Το Φως 06.05.1919. 
19 Για τη συνεχή χορήγηση συναλλάγµατος από την Εθνική Τράπεζα στο αγγλικό στράτευµα, βλέπε 
ενδεικτικά τις αναφορές για τον Απρίλιο του 1916 στο Command Paymaster Salonika, War Diary, WO 
95/4789. Μετά από συµφωνία της Εθνικής Τράπεζας µε τη γαλλική κυβέρνηση το 1916, το υποκατά-
στηµα της Θεσσαλονίκης κατέβαλε 10 εκατοµµύρια ανά δεκαπενθήµερο στις τοπικές γαλλικές στρα-
τιωτικές αρχές. Ευάγγελος Χεκίµογλου, Θεσσαλονίκη και Εθνική Τράπεζα, 1913-1940 (Θεσσαλονίκη, 
1989), σ. 34. 
20 Για τη χορήγηση συναλλάγµατος από την Τράπεζα Θεσσαλονίκης, βλέπε γάλλος πρόξενος (Θεσσα-
λονίκη) προς γάλλο πρέσβυ (Αθήνα) (20.10.1915), MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, 
Fonds A, Carton 275. Για ένα ιστορικό της Τράπεζας Θεσσαλονίκης, βλέπε Χεκίµογλου, Τράπεζες και 
Θεσσαλονίκη, σσ. 62-63. 
21 Εφηµερίς των Βαλκανίων 22.11.1919. 
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θεµελιωθούν εξαρχής και µάλιστα µε περισσότερο αµφίβολα αποτελέσµατα σε σχέση 
µε τους έλληνες συναδέλφους τους. 

Ανάλογα αµφίρροπες τάσεις µε εκείνες στη µεταποίηση και στην πίστη διαπι-
στώνονται και στο εµπόριο. Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου, οι έµποροι της Θεσ-
σαλονίκης, κεντρικός πυρήνας της οικονοµίας της πόλης, αναγκάστηκαν ουσιαστικά 
να λειτουργήσουν µέσα σε ένα απρόβλεπτο, µεταβαλλόµενο και δυσχερές επιχειρη-
µατικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες εξειδικεύονταν ανάλογα µε τον εθνοτικά αδρό επι-
χειρηµατικό προσανατολισµό. Το εµπόριο µε το εσωτερικό της Μακεδονίας, όπου οι 
Έλληνες διατηρούσαν ισχυρή θέση, είχε να αντιµετωπίσει τις συχνές διακοπές στις 
σιδηροδροµικές µεταφορές, τη διαίρεση της περιοχής σε ζώνες διακριτής δικαιοδοσί-
ας των Άγγλων, Γάλλων και Ιταλών, τις ποικίλες άδειες µεταφοράς που έπρεπε να 
εξασφαλιστούν και κυρίως τις τακτικές απαγορεύσεις στην εξαγωγή προϊόντων από 
τη Θεσσαλονίκη προς το εσωτερικό που επέβαλαν τόσο η Μικτή Επιτροπή Επισιτι-
σµού της Στρατιάς της Ανατολής όσο και η ∆ιεύθυνση Επισιτισµού της Γενικής ∆ιοί-
κησης Θεσσαλονίκης. Οι απαγορεύσεις αυτές έτειναν µάλιστα να έχουν διαρκέστερα 
αποτελέσµατα καθώς έστρεφαν τους πελάτες της µακεδονικής ενδοχώρας προς άλλες 
αγορές και άλλα λιµάνια για τις προµήθειές τους22. 

Αντίστοιχα, η ισχυρή οµάδα των εβραίων εισαγωγέων και εξαγωγέων εµπόρων, 
πυλώνας της εβραϊκής κυριαρχίας στην τοπική οικονοµία, υπέστη επίσης τις συντονι-
σµένες πιέσεις µιας πληθώρας παραγόντων. Με την έναρξη του πολέµου, η επίταξη 
των πλοίων από τα εµπόλεµα κράτη, όπως και το υψηλό κόστος και ρίσκο που ενεί-
χαν πλέον οι θαλάσσιες µεταφορές, µετέτρεψε τις τελευταίες σε ένα εν πολλοίς απα-
γορευτικό εγχείρηµα για τους ιδιώτες εµπόρους. Επιπλέον, ο συστηµατικός έλεγχος 
που ασκούσε στη Μεσόγειο ο αγγλικός στόλος (προκειµένου να ελέγξει τον τελικό 
προορισµό των εµπορευµάτων και να αποτρέψει το λαθρεµπόριο) προκαλούσε, ιδίως 
κατά τα πρώτα έτη του πολέµου, συστηµατικές και µακροχρόνιες καθυστερήσεις στις 
αφίξεις των πλοίων συχνά δε ακόµη και τον υποχρεωτικό ελλιµενισµό τους στη Μάλ-
τα ή στη Λήµνο, προτού τελικά το ζήτηµα ρυθµιστεί σε διακρατικό επίπεδο23. Τέλος, 
οι περιορισµοί στις εξαγωγές των προϊόντων τους που επέβαλαν οι δυνάµεις της Α-
ντάντ και κυρίως οι δυσκολίες (αρχικά) και η πλήρης απαγόρευση (στη συνέχεια) του 
εµπορίου µε τις Κεντρικές ∆υνάµεις (δηλαδή τις χώρες που κυριαρχούσαν έως τότε 
στο εισαγωγικό εµπόριο της πόλης) έπληξαν τους µεγάλους εβραϊκούς οίκους εισα-
γωγής24. 

Τις πιέσεις της Αντάντ συµπλήρωνε η πολιτική του ελληνικού κράτους. Η γενι-
κότερη απαγόρευση της εισαγωγής ειδών πρώτης ανάγκης από ιδιώτες και η ανάθεση 
της µεταφοράς τους στην Εθνική Τράπεζα έπληξε το εισαγωγικό εµπόριο της Θεσσα-
λονίκης25. Επιπρόσθετα, οι χαµηλές διατιµήσεις και οι συστηµατικές επιτάξεις των 
ειδών διατροφής στις οποίες προέβαιναν οι τοπικές αστυνοµικές αρχές, όπως και οι 
σηµαντικές καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των εµπόρων, δυσχέραναν ακόµη πε-
ρισσότερο τη διεξαγωγή του εισαγωγικού εµπορίου26. 

                                                 
22 Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς την Κυβέρνηση (03.11.1918), Αρχείο Εµπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
23 Union Transit Company (Γλασκώβη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Λονδίνο) (27.08.1915), Colonial 
Office (στο εξής CO) 323/675. 
24 J. Saias, La Grèce et les Israélites de Salonique (Παρίσι, 1919), σ. 38. 
25 Στα τέλη του 1914, και µετά από συµφωνία µε την ελληνική κυβέρνηση, η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε 
την αποκλειστική αγορά και µεταφορά σίτου από το εξωτερικό προκειµένου να διασφαλιστεί σε µια 
πρώτη φάση η επισιτιστική επάρκεια της χώρας. Κώστας Κωστής, Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, 1914-1940 (Αθήνα, 2003), σ. 182. Βλέπε περισσότερα εδώ, Κεφάλαιο 9, σ. 356. 
26 L’Οpinion 18.03.1916, 10.01.1915. 
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Σε αυτούς τους γενικότερους λόγους έρχονταν να προστεθούν ειδικότεροι πα-
ράγοντες που συνέτειναν στην επιδείνωση της θέσης της Θεσσαλονίκης συγκριτικά 
µε άλλα ελληνικά λιµάνια. Η σηµασία του λιµανιού της εξασθένησε σηµαντικά και 
εξαιτίας της κυβερνητικής ρύθµισης περί ελεύθερης εξαγωγής και εισαγωγής του συ-
νόλου σχεδόν των βασικών προϊόντων µόνο µέσω του Πειραιά27. Η ρύθµιση αυτή 
αναβάθµισε εµπορικά τον Πειραιά, µετατρέποντάς τον στην αποκλειστική πύλη εισό-
δου, ενώ παράλληλα υποβάθµισε καίρια τη θέση της Θεσσαλονίκης. Το πλεονέκτηµα 
που πρόσφερε η εγγύτητα των Πειραιωτών εισαγωγέων στα κέντρα εξουσίας στο 
πλαίσιο µιας ολοένα και πιο γραφειοκρατικοποιούµενης πολεµικής οικονοµίας28, οι 
καθυστερήσεις και οι κίνδυνοι της επίταξης που αντιµετώπιζαν τα προϊόντα µε προο-
ρισµό τη Θεσσαλονίκη29, το πρόσθετο κόστος µεταφοράς µε το οποίο αυτά επιβαρύ-
νονταν30, και, τέλος, η επακόλουθη απώλεια αγορών του εσωτερικού, οι έµποροι των 
οποίων προτιµούσαν να συναλλάσσονται απευθείας µε τον Πειραιά31, συνέβαλαν πι-
θανότατα στην περιστολή του κύκλου εργασιών των εβραίων εισαγωγέων. Μετά την 
απώλεια της ενδοχώρας και τους υψηλούς εισαγωγικούς δασµούς που είχαν ακολου-
θήσει την ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, οι εξελίξεις αυτές 
συνέκλιναν στην περαιτέρω επιδείνωση της θέσης τους. 

Σε ένα τέτοιο δυσµενές πλαίσιο, τα περιθώρια ανταπόκρισης των εβραίων εισα-
γωγέων φαίνεται ότι εξαντλούνταν στη διεξαγωγή του διαµετακοµιστικού εµπορίου. 
Εκεί άλλωστε είχε περιοριστεί το εµπόριο της πόλης από την έκρηξη σχεδόν του πο-
λέµου. Αρχικά, το λιµάνι της Θεσσαλονίκης λειτούργησε ως κέντρο διαµετακόµισης 
προς τη Σερβία. Όµως έπειτα από την είσοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον 
πόλεµο στο πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων και το κλείσιµο των ∆αρδανελίων, η 
Θεσσαλονίκη µετατράπηκε για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (µέχρι δηλαδή να ει-
σέλθει στον πόλεµο και η Βουλγαρία) σε πραγµατικό διαµετακοµιστικό κόµβο καθώς 
εξυπηρετούσε πλέον και τη Ρουµανία και κυρίως τη Ρωσία32. Οι εξελίξεις αυτές πι-
θανότατα ωφέλησαν παροδικά τους εβραίους εισαγωγείς. Ωστόσο, και στο µοναδικό 
αυτό πεδίο επιχειρηµατικής δράσης είχαν να αντιµετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνι-
σµό του ρουµανικού και του ρωσικού εµπορικού πρακτορείου που είχαν συσταθεί 
στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της εγκαθίδρυσης των πρακτορείων ήταν η διευκόλυνση 
της αποστολής πολεµικού υλικού. Όµως λόγω των σηµαντικών προνοµίων που απο-
λάµβαναν στη διανοµή των δυσεύρετων βαγονιών, κατέληξαν τελικά να κατέχουν 
µονοπωλιακή σχεδόν θέση στο διενεργούµενο διαµετακοµιστικό εµπόριο. Κατά συ-
νέπεια, η λειτουργία των πρακτορείων απειλούσε να προκαλέσει την 
«ἐξακολουθητικήν ζηµίαν τῶν ἰθαγενῶν ἐµπόρων καί [τόν] πλουτισµόν τῶν ξένων» 
σε τέτοιο βαθµό, ώστε το Εµπορικό Επιµελητήριο να αντιδράσει έντονα ζητώντας πι-
εστικά την άµεση κατάργησή τους33. 

                                                 
27 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (20.04.1915), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1914-1917). Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ 
(14.06.1916), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1914-1917). 
Το Φως 07.06.1918. 
28 Smart (Θεσσαλονίκη) προς Granville (Αθήνα) (25.03.1920), FO 286/744. Υπουργείο Εξωτερικών 
(Παρίσι) προς γάλλο πρέσβυ (Αθήνα) (11;.03.1919), MAE CADN, Consulat général de France à Salo-
nique, Série B, Carton23. 
29 Ανώτατη ∆ιεύθυνση Εθνικής Οικονοµίας προς Υπουργείο Εξωτερικών (28.05.1917), Ιστορικό Αρ-
χείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσσαλονίκης, Ε/10. 1916. Νέα Αλήθεια 10.10.1915. 
30 L’Indépendant 14.07.1915. 
31 Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς την Κυβέρνηση (03.11.1918), Αρχείο Εµπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
32 Echo de Salonique 30.6.1915, 08.09.1915, L’Indépendant 30.06.1915, Νέα Αλήθεια 16.04.1915. 
33 Μακεδονία 01.09.1915. 
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Οι επιπτώσεις του πολέµου στους κύριους τοµείς της οικονοµίας της Θεσσαλο-
νίκης βρίσκονταν εποµένως σε στενή, αν και σπάνια µονοσήµαντη, συνάφεια µε τις 
εθνοτικές διαστάσεις της τοπικής επιχειρηµατικότητας. Ωστόσο, η οικονοµική δυνα-
µική του πολέµου και οι εθνοτικές της συνέπειες δεν περιοριζόταν µόνο στην αναδιά-
ταξη ή στην εξαρχής δηµιουργία µιας σειράς από νόµιµα πεδία επιχειρηµατικής δρά-
σης. Το λαθρεµπόριο µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, την Αυστροουγγαρία και τη 
Γερµανία αποτέλεσε επίσης µια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα µε σχετικά ευδιά-
κριτο εθνοτικό πρόσηµο. Ο χαρακτήρας της δραστηριότητας αυτής, η βαρύνουσα θέ-
ση που κατείχαν οι παραπάνω χώρες στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της πό-
λης, καθώς και τα εκτεταµένα και ισχυρά επιχειρηµατικά δίκτυα που συνέδεαν τους 
εβραίους και ντονµέ εµπόρους της Θεσσαλονίκης κυρίως µε την Αυστροουγγαρία και 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία ενδεχοµένως να τους ωφέλησαν. Αν εξεταστεί από 
αυτήν την έκκεντρη οπτική γωνία, ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος µοιάζει να ανα-
ζωογόνησε εκείνα τα επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα που διέκριναν τους εβραίους και 
τους ντονµέ εµπόρους κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο και των οποίων η σηµα-
σία είχε ατονήσει µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Σε µια πολεµική συγκυρία που 
καθοριζόταν τόσο από τον αυξηµένο κρατικό έλεγχο κάθε οικονοµικής δραστηριότη-
τας, όσο και από την ανάδυση αφανών διακρατικών διαπροσωπικών δικτύων µε υψη-
λό βαθµό συνοχής (στη βάση των οποίων και λειτουργούσε το λαθρεµπόριο), το δι-
ευρυµένο οικογενειακό δίκτυο και οι εκτεταµένες και στενές διεθνείς επαφές που χα-
ρακτήριζαν την εβραϊκή και τη ντονµέ επιχειρηµατικότητα ίσως και να γνώρισαν µια 
δεύτερη ζωή. 
 
Οι πολλαπλές εξουσίες και η εθνοτική εξισορρόπησή τους 
Οι αντίρροπες τάσεις που διαπιστώνονται στον τρόπο που οι οικονοµικές επιπτώσεις 
του πολέµου επηρέασαν τις εθνοτικές επιχειρηµατικές ισορροπίες είχαν το ανάλογό 
τους στις αλλαγές που αυτός επέφερε στις µορφές και την ένταση της κρατικής πα-
ρέµβασης στην αγορά της πόλης. Ο πόλεµος έθεσε µε επιτακτικό τρόπο το ζήτηµα 
του επισιτισµού της χώρας, προβιβάζοντάς το σε µείζον διακύβευµα της κρατικής 
πολιτικής. Ως προς την κατά τόπους κρισιµότητά του, ελάχιστες ελληνικές πόλεις θα 
µπορούσαν να συγκριθούν µε τη Θεσσαλονίκη. Τον Ιούλιο του 1914 η πόλη είχε ήδη 
υποδεχθεί ένα αξιοσηµείωτα µεγάλο κύµα ελληνορθόδοξων προσφύγων από τη νότια 
Βουλγαρία και τη Μικρά Ασία. Μετά δε το ξέσπασµα του Πρώτου Παγκόσµιου Πο-
λέµου, η κατάρρευση του σερβικού µετώπου αρχικά και η βουλγαρική προώθηση 
στην Ανατολική Μακεδονία στη συνέχεια προκάλεσαν νέες καθόδους Σέρβων, Ε-
βραίων και Ελλήνων. Ταυτόχρονα, η άφιξη και εγκατάσταση της Στρατιάς της Ανα-
τολής το Σεπτέµβριο του 1915 σχεδόν διπλασίασε τον πληθυσµό της πόλης. Ο κύ-
κλος της προσφυγοποίησης έκλεισε µε δραµατικό τρόπο τον Αύγουστο του 1917, ό-
ταν η καταστρεπτική πυρκαγιά κατέστησε το µεγαλύτερο τµήµα του γηγενούς πλη-
θυσµού, τους ίδιους δηλαδή τους Θεσσαλονικείς, πρόσφυγες στην ίδια τους την πόλη. 

Η εντυπωσιακή συγκέντρωση ενός τόσο ετερόκλητου, νοµαδικού ή (µετά το 
1917) νοµαδοποιηµένου πληθυσµού, και επιπλέον η στρατηγική αναβάθµιση της πό-
λης σε κέντρο των επιχειρήσεων της Αντάντ στα Βαλκάνια όπως και η αναγόρευσή 
της σε έδρα της προσωρινής κυβέρνησης Βενιζέλου, κατέστησαν τον επισιτισµό µεί-
ζον ζήτηµα. Τον σηµατοδότησαν πολλαπλά, ως ένα διακύβευµα που αφορούσε όχι 
µόνο τη διαβίωση του πληθυσµού αλλά και την εξασφάλιση της κοινωνικής ευταξίας, 
της πολιτικής σταθερότητας και της στρατιωτικής επάρκειας. Ως εκ τούτου, ο επισι-
τισµός αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο παρέµβασης µιας πληθώρας θεσµικών παραγό-
ντων στο πεδίο της τοπικής οικονοµίας –από το ελληνικό κράτος και την Προσωρινή 
Κυβέρνηση µέχρι την αγγλική και τη γαλλική διοίκηση της Στρατιάς της Ανατολής. 
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Αυτές οι παρεµβάσεις, ετεροβαρείς και ετερογενείς, αναδιέταξαν τον τρόπο διεξαγω-
γής του εµπορίου. Επειδή όµως είχαν σύνθετες και συχνά αντικρουόµενες επιπτώσεις, 
δεν µετέβαλαν ριζικά τις εθνοτικές ισορροπίες στο χώρο της αγοράς. 

Πιο συγκεκριµένα, η αφοµοιωτική δυναµική της κρατικής παρέµβασης και της 
θεσµικής αναδιαµόρφωσης στο χώρο της αγοράς εξισορροπούνταν κυρίως από την 
παρουσία στο πεδίο του επισιτισµού και άλλων, ανεξάρτητων κέντρων εξουσίας. Η 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης συνιστά ένα ενδιαφέρον παράδοξο ακριβώς γιατί η οι-
κονοµία του πολέµου συνδιαµορφωνόταν από την παράλληλη εκδίπλωση δύο αντίρ-
ροπων διαδικασιών. Αφενός, όπως άλλωστε συνέβη και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ο 
πόλεµος επέτεινε την παρουσία του κράτους στην οργάνωση και λειτουργία της τοπι-
κής οικονοµίας. Αφετέρου όµως, η δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και τα όρια 
της εξουσίας του τίθενταν συνεχώς υπό αίρεση λόγω της παρουσίας της Στρατιάς της 
Ανατολής. Η πολλαπλότητα των κέντρων εξουσίας που χαρακτήριζε την υστεροθω-
µανική Θεσσαλονίκη εµφανίστηκε ξανά κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέµου. 

Η ελληνική διοίκηση επιχείρησε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα του επισιτισµού 
εισάγοντας ένα ευρύ πλέγµα ρυθµίσεων και ελέγχων που αποσκοπούσαν στην εξα-
σφάλιση της επάρκειας των ειδών πρώτης ανάγκης και στην αποτροπή της κερδο-
σκοπίας. Η αυστηρή επιτήρηση της διακίνησης των εµπορευµάτων αποτέλεσε ένα 
από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολούθησε. Η εισαγωγή και η 
εξαγωγή των περισσότερων ειδών τόσο στο εξωτερικό όσο όµως και στο εσωτερικό 
της χώρας ρυθµίζονταν από ένα καθεστώς ειδικών αδειών που δίνονταν κατά περί-
σταση και ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες34. Αν και η διαδικασία της έκδοσής 
τους δεν παρέµεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της περιόδου, τη διέκρινε πάντοτε ένας 
υψηλός βαθµός γραφειοκρατικοποίησης. Η γραφειοκρατικοποίηση αυτή ήταν το από-
τοκο της ολοένα και µεγαλύτερης εµπλοκής διαφόρων κλιµακίων της κρατικής διοί-
κησης στην εθνική και τοπική οικονοµία –από το νεοσυσταθέν Υπουργείο Επισιτι-
σµού µέχρι τη Νοµαρχία και την τοπική ∆ιεύθυνση Επισιτισµού της Γενικής ∆ιοίκη-
σης Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα όµως, απόρρεε και από τον συµβουλευτικό και ελε-
γκτικό ρόλο που κλήθηκαν να παίξουν ποικίλες επαγγελµατικές συσσωµατώσεις, µε 
κυριότερες, όσον αφορά στους εµπόρους, το Εµπορικό Επιµελητήριο και τον νεοσύ-
στατο Εµπορικό Σύλλογο. Αυτοί οι φορείς αναβαθµίστηκαν καθώς συνεπικουρούσαν 
το έργο των κρατικών φορέων έχοντας πλέον αναλάβει πλήθος αρµοδιότητες. Μετα-
ξύ άλλων, κατένειµαν το χώρο στα δυσεύρετα διαθέσιµα βαγόνια, αξιολογούσαν τις 
αιτήσεις των εµπόρων πιστοποιώντας την επαγγελµατική τους ιδιότητα, ενώ εκπρό-
σωποί τους συµµετείχαν σε γνωµοδοτικά συµβούλια και επιτροπές35. 

Η οργάνωση της πολεµικής οικονοµίας στον χώρο του εµπορίου αποτέλεσε ε-
ποµένως µια σύνθετη διαδικασία που ενέπλεξε τόσο το κράτος όσο και την κοινωνία 
των πολιτών –στη µεταξύ τους όµως σχέση. ∆εν χαρακτηριζόταν δηλαδή µόνο από 
µια µονοσήµαντη επέκταση της κρατικής εξουσίας στο πεδίο του εµπορίου. Την διέ-
κριναν εξίσου οι αυξηµένες δικαιοδοσίες και δυνατότητες παρέµβασης που απολάµ-
βαναν οι συλλογικοί θεσµοί των εµπόρων στην οργάνωση της επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας. 

                                                 
34 Μακεδονία 11.07.1915, 17.07.1915. 
35 Μακεδονία 02.07.1915, 09.07.1915, 08.08.1915. Το Φως 14.06.1918. ∆ελτίο ΕΒΕΘ 9 (15.02.1920), 
σ. 224. Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ (21.03.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος «1916-1919». Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ, ∆ιεύθυνση Επισιτισµού (26.09.1918), Αρχείο 
Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Εµπορικός Σύλλογος προς Νοµαρχία 
Θεσσαλονίκης και ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης (χ.χ., circa 10.1917), Αρχείο Εµπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Βλέπε αναλυτικότερα για την εµπλοκή των επαγ-
γελµατικών φορέων, εδώ, κεφάλαιο 10, σσ. 388-389. 
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Η συνειδητοποίηση αυτής της διπλής δυναµικής είναι απαραίτητη για να κατα-
νοήσει κανείς τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών στις εθνοτικές ισορροπίες στο χώρο 
της αγοράς. Η αυξανόµενη κρατική παρουσία συνιστούσε µοχλό εξελληνισµού και 
ενσωµάτωσης αλλά ταυτόχρονα και παράγοντα επιπρόσθετων δυσκολιών για τους µη 
έλληνες εµπόρους, κυρίως δε τους Εβραίους. Οι τελευταίοι ήταν πλέον υποχρεωµένοι 
να κινούνται σε ένα ολοένα και πιο ανοίκειο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αυτό δεν 
καθοριζόταν πια πρωτίστως από τα εθνοτικά και οικογενειακά εµπορικά δίκτυα ή τη 
σχέση µε επιχειρήσεις ξένων συµφερόντων (όπως η Εταιρεία του Λιµένος ή εκείνες 
των σιδηροδρόµων), όπως συνέβαινε κατά την υστεροθωµανική περίοδο. Αντίθετα, 
το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον το διέκρινε η στενότερη και τακτικότερη επαφή µε 
την ελληνική διοίκηση και η συνακόλουθη αναβάθµιση της σηµασίας της γλωσσικής 
επάρκειας και των επαφών µε έναν ανώνυµο και καχύποπτο γραφειοκρατικό µηχανι-
σµό. 

Ανάλογος ήταν και ο ρόλος του Εµπορικού Συλλόγου. Επαγγελµατική συσσω-
µάτωση µε κυρίαρχο στη διοίκηση το ελληνικό στοιχείο, ο Εµπορικός Σύλλογος ανέ-
λαβε αρκετές από τις δικαιοδοσίες που κανονικά αναλογούσαν στο Εµπορικό Επιµε-
λητήριο. Εποµένως, η σύστασή του το 1916 σηµατοδοτούσε την υποβάθµιση του Ε-
πιµελητηρίου, το οποίο λειτουργώντας ακόµη υπό το οθωµανικό νοµικό πλαίσιο α-
ντανακλούσε καθαρότερα την πολυεθνοτική σύνθεση του εµπορικού κόσµου της πό-
λης. Στο πλαίσιο της οργάνωσης της πολεµικής οικονοµίας, η εξασφάλιση ενός αξιό-
πιστου θεσµικού εταίρου στο χώρο της αγοράς αποτελούσε για το ελληνικό κράτος το 
αναγκαίο παρακολούθηµα της διεύρυνσης της κρατικής παρέµβασης. Συνακόλουθα, 
ο Εµπορικός Σύλλογος αποτέλεσε µηχανισµό θεσµικής αναβάθµισης των ελλήνων 
εµπόρων και ιµάντα µεταφοράς εξουσίας προς αυτούς36. 

Παραµένει πάντα δύσκολο να εκτιµηθεί κατά πόσο η πραγµατική αυτή µεταβο-
λή στη θεσµική οργάνωση της εθνοτικής ισχύος, που προκάλεσε η οικονοµία του πο-
λέµου, εξέβαλε και στην ίδια τη δράση των εµπόρων, δηµιουργώντας όχι µόνο νέου 
τύπου εξαρτήσεις, αλλά και περιθωριοποιήσεις, αποκλεισµούς και εθνοτικές προτι-
µήσεις. Αυτό υποστηρίζουν τα πιο πολεµικά κείµενα εβραϊκών ηγετικών κύκλων, 
γραµµένα όµως µε τον ρητό στόχο της ευαισθητοποίησης ενός διεθνούς ακροατηρίου 
εβραϊκών οργανώσεων, δεκτικού στην καταγγελία του αντισηµιτισµού37. Ωστόσο, η 
απουσία ποσοτικών στοιχείων (όπως π.χ. καταστάσεις εγκεκριµένων αδειών εισαγω-
γής και εξαγωγής) δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Άλ-
λωστε, ο ρόλος του Εµπορικού Επιµελητηρίου, αν και υποβαθµισµένος, εξακολούθη-
σε να παραµένει σηµαντικός αφού λειτούργησε εντέλει ως θεσµικό αντίβαρο και φο-
ρέας επικοινωνίας του πολυεθνοτικού εµπορικού κόσµου µε την ελληνική κρατική 
εξουσία38. 

Σε κάθε περίπτωση, και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, άλλοι παράγοντες απο-
δείχθηκαν εξίσου καθοριστικοί για την επιτυχηµένη επιχειρηµατική δράση ακυρώνο-
ντας την προτεραιότητα του κριτηρίου της εθνοτικής προτίµησης. Σε µια περίοδο που 
το κράτος διεύρυνε τη θέση του στην πόλη µέσω της στρατιωτικής του παρουσίας και 
της προνοιακής του δράσης, και αποτελούσε, µέσα σε συνθήκες οικονοµικής στασι-

                                                 
36 Βλέπε αναλυτικότερα για το ρόλο του Εµπορικού Συλλόγου εδώ, Κεφάλαιο 10, σσ. 373, 375-377. 
37 “Situation de la population Israélite sous la domination grecque” (12.1918), London Metropolitan 
Archives, Archive of the Board of Deputies of British Jews (στο εξής LMA, ABDBJ), ACC 
3121/C211/2/13. 
38 Σε συνεδρίαση της 22.02.1917, το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελητηρίου διόρισε τον 
Γιακώβ Μόλχο ως αντιπρόσωπό του-µέλος της επιτροπής καθορισµού διατιµήσεως τροφίµων που έ-
δρευε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ 
(22.02.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1914-1917). 
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µότητας, επίζηλο πελάτη για τους τοπικούς προµηθευτές, η εδραιωµένη θέση των 
Εβραίων στην τοπική οικονοµία τους έδινε τη δυνατότητα να προτείνουν ιδιαίτερα 
ελκυστικές προσφορές υποσκελίζοντας τους έλληνες ανταγωνιστές τους. Την προµή-
θεια χόρτου για τον ελληνικό στρατό είχε αναλάβει ο προµηθευτής Φλωρεντίν, τις 
στρατιωτικές µεταφορές στο λιµάνι η κραταιά εταιρία Γιακώβ Μόλχο, ενώ η εταιρεία 
Άλβο είχε υπεργολαβία για την προµήθεια συρµατοπλεγµάτων. Αντίστοιχα, εβραίοι 
προµηθευτές ήταν συµβεβληµένοι και µε την Επιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύ-
γων39. 

Παράλληλα, η κοµµατική προτίµηση και οι στενές σχέσεις µε το κυβερνών 
κόµµα συνιστούσαν ένα εξίσου ισχυρό κριτήριο επιλογής καθώς µάλιστα εγγράφο-
νταν σε µια συγκυρία που χαρακτηριζόταν από την έντονη πόλωση µεταξύ των δύο 
αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων. Η πολιτική αντιπαράθεση ωθούσε προς τη µετα-
τροπή του κρατικού παρεµβατισµού σε εργαλείο οικοδόµησης πολιτικών συµµαχιών 
και προώθησης ατοµικών επιχειρηµατικών επιδιώξεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο πολιτικός 
διπολισµός διαπλέχθηκε µε τις εθνοτικές ισορροπίες µεταξύ των εµπόρων µε επαµφο-
τερίζοντα όµως αποτελέσµατα. Αν στην περίπτωση της τοπικής Λέσχης των Φιλε-
λευθέρων ο συντριπτικά ελληνικός χαρακτήρας της εθνοτικής σύνθεσης των µελών 
της σήµαινε ότι οι παρεµβάσεις της για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης 
των φιλοβενιζελικών εµπόρων συνέβαλαν εντέλει στον εξελληνισµό της αγοράς40, το 
αντίθετο φαίνεται να ίσχυε για το κυβερνητικό στρατόπεδο του Γούναρη. Η ικανότη-
τα της γουναρικής παράταξης να ενσωµατώνει πολιτικά τους αλλοεθνείς πληθυσµούς 
της Μακεδονίας άφηνε εντέλει περιθώρια δράσης και για τους εβραίους επιχειρηµα-
τίες. Το 1915 ο εβραίος γουναρικός βουλευτής Ζωζέφ (Πέπο) Μαλλάχ, σιωνιστής και 
γόνος µιας ονοµαστής οικογένειας εµπόρων, κατόρθωσε να εξασφαλίσει από την κυ-
βέρνηση Γούναρη την άδεια υλοτόµησης και εξαγωγής στην Αίγυπτο µιας κολοσ-
σιαίας ποσότητας καυσόξυλων για λογαριασµό ενός «τραστ» το οποίο περιλάµβανε 
τον ίδιο και άλλους εβραίους επιχειρηµατίες, τη στιγµή που η πόλη αντιµετώπιζε ση-
µαντική έλλειψη καύσιµων υλών. Το «σκάνδαλο Μαλλάχ», όπως το κατήγγειλε ο α-
ντιπολιτευόµενος τύπος –ελληνικός και εβραϊκός– είναι εποµένως ενδεικτικό των 
αµφίσηµων τρόπων µε τους οποίους συνδεόταν εντέλει ο κρατικός παρεµβατισµός 
αλλά και ο εθνικός διχασµός µε τις εθνοτικές σχέσεις στο χώρο των εµπόρων41. 

Παρά την περιορισµένη τελικά λειτουργία του κριτηρίου της εθνικής προτίµη-
σης, η πολεµική συνθήκη ωθούσε προς τον εξελληνισµό του επιχειρηµατικού τοπίου 
της πόλης καθώς επιτάχυνε τις αλλαγές στο επίπεδο των θεσµών εκπροσώπησης των 
εµπόρων και αναβάθµισε το ρόλο του κράτους. Αν όµως δεν παρήγαγε άµεσα αποτε-
λέσµατα, αυτό δεν οφειλόταν µόνο στην αντοχή των δοκιµασµένων στο χρόνο εθνο-
τικών επιχειρηµατικών ιεραρχιών ή στην ανασχετική συγκυρία του Εθνικού ∆ιχα-
σµού. Αντίθετα, η άνευ προηγουµένου διεύρυνση των δικαιοδοσιών του ελληνικού 
κράτους αντισταθµίστηκε, έως και αµφισβητήθηκε, από την παράλληλη δραστηριο-
ποίηση ενός άλλου, ισχυρότερου ίσως, κέντρου εξουσίας, αυτού της Στρατιάς της 
Ανατολής. Η Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέµου ήταν µια πόλη όπου οι πολιτικές 

                                                 
39 Το Φως 19.05.1919. David Recanati (επιµ.), Zikhron Saloniki. La grandeza y la destruycion del Ye-
rushalayim del Balkan, Τόµος Α΄ (Τελ Αβίβ, 1972-1986), σ. 68. Union Transit Company (Γλασκώβη) 
προς Υπουργείο Εξωτερικών (Λονδίνο) (27.08.1915), CO 323/675. Επιτροπή Εγκαταστάσεως Προ-
σφύγων. Πρακτικά 16ης Συνεδριάσεως (12.07.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. 
40 Το Φως 15.06.1916. 
41 Echo de Salonique 09.09.1915 [06.09.1915], 08.09.1915, 08.10.1915, L’Indépendant 25.08.1915, 
26.08.1915, 29.08.1915, 01.09.1915, 21.09.1915, L’Opinion 22.07.1915, 25.07.1915. Αναλυτικότερα 
για το ζήτηµα αυτό, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 9, σσ. 341-342. 

 285



ενσωµάτωσης συνυπήρχαν µε την ξένη κατοχή42. Η παρουσία της Αντάντ συνδια-
µόρφωσε εποµένως τις εθνοτικές ισορροπίες στην αγορά της πόλης συµβάλλοντας 
κυρίως στην ενδυνάµωση της θέσης των εβραίων επιχειρηµατιών. 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις της εγκατάστασης ενός στρατού 250.000 περίπου 
ανδρών υπερέβαιναν την τόνωση της εµπορικής κίνησης στην πόλη. Οι συµµαχικές 
αρχές, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις επισιτιστικές και άλλες ανάγκες των στρα-
τευµάτων τους, προέβαιναν σε επιτάξεις προϊόντων, κυρίως όµως σε συµφωνίες µε 
µια σειρά ντόπιους προµηθευτές43. Ο ρόλος των τελευταίων ήταν αµφίδροµος. Σε αυ-
τούς κατέληγαν συνήθως και τα συµµαχικά διατροφικά υπόλοιπα για να διατεθούν 
στη συνέχεια στη χειµαζόµενη τοπική αγορά τροφίµων προσπορίζοντάς τους σηµα-
ντικά κέρδη44. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι σύµµαχοι ασκούσαν κεντρικό έλεγχο στη 
διακίνηση των προϊόντων. Η διαίρεση της Μακεδονίας σε ζώνες ευθύνης σήµαινε ότι 
οποιαδήποτε µεταφορά από και προς το εσωτερικό προϋπόθετε την προηγούµενη ε-
ξασφάλιση άδειας από την αρµόδια στρατιωτική αρχή45. Η σύσταση της Μεικτής Ε-
πιτροπής Επισιτισµού Μακεδονίας (Commission Mixte de Ravitaillement), ενός ελ-
ληνοσυµµαχικού οργάνου υπεύθυνου για τον καθορισµό του ύψους της ποσότητας 
των εισαγόµενων τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τη χορήγηση αδειών 
και τον έλεγχο και την αποτροπή του λαθρεµπορίου και της κερδοσκοπίας, κατέστη-
σε τους συµµάχους συνυπεύθυνους για τη διαβίωση του πληθυσµού46. Τέλος, η ίδια η 
εισαγωγή εµπορευµάτων από τις συµµαχικές χώρες εξαρτιόταν από την εξασφάλιση 
της έγκρισης των αρµόδιων προξενείων, τα οποία, προκειµένου να τη χορηγήσουν, 
συνεξέταζαν τις τοπικές ανάγκες στο συγκεκριµένο είδος, το επαγγελµατικό ποιόν 
του εµπόρου, τη φερεγγυότητά του και κυρίως οποιεσδήποτε υπόνοιες για συµµετοχή 
του σε λαθρεµπορικές δραστηριότητες47. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο, η στρατιωτική παρουσία των συµµάχων στη Μακεδονία 
επιχειρήθηκε να συνδυαστεί µε την ισχυροποίησή τους στο εισαγωγικό εµπόριο της 
περιοχής. Οι Ιταλοί και κυρίως οι Γάλλοι υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριοι στο πεδίο 
αυτό. Σε έντονο ανταγωνισµό µεταξύ τους, επιδίωξαν να καλύψουν το κενό που άφη-

                                                 
42 Βλέπε τη χαρακτηριστική αν και µάλλον απόλυτη απόφανση του Alan Palmer ότι η δράση της συµ-
µαχικής χωροφυλακής µετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη «σε κατεχόµενη πόλη, ουσιαστικά υπό ξένη στρα-
τιωτική διοίκηση όσο και οι Βρυξέλλες, η Βαρσοβία ή το Βελιγράδι». Alan Palmer, The gardeners of 
Salonika (Νέα Υόρκη, 1965), σ. 68. 
43 Για τις επιτάξεις, βλέπε Εµπορικός Σύλλογος προς Service de l’Intendance Anglaise (14.06.1918), 
Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Για τις συµφωνίες, βλέπε ενδει-
κτικά, Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War Diary (17.03.1916), 
WO 95/4760. Ο κατάλογος των προϊόντων που προµηθεύονταν οι σύµµαχοι ήταν ευρύς. Ενδεικτικά, 
µεταξύ Ιουλίου και Σεπτεµβρίου 1917 οι Βρετανοί προµηθεύτηκαν “charcoal, wood, lignite, fresh 
vegetables, fresh fruit, cigarettes, lemons, fresh fish, mineral waters, olives, olive oil, hay, eggs, goats, 
caroub beans [κουκιά χαρουπιών], wine, ice, potatoes, tea, coffee, raisins, currants, onions, caroubs 
[χαρούπια], potatoes, native white cheese”. Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary 
(31.10.1917), WO 95/4790. 
44 Quartermaster General’s Branch, BSF, War Diary (06.05.1918), WO 95/4768. Director of Supplies 
and Transport, BSF, War Diary (21.03.1918), WO 95/4791. Director of Supplies and Transport, BSF, 
War Diary (10.04.1918), WO 95/4791. Τα συµµαχικά διαθέσιµα περιλάµβαναν προϊόντα κατώτερης 
και κατώτατης ποιότητας, που συνήθως κρίνονταν ακατάλληλα για τα στρατεύµατα, όπως “hay sweep-
ings, damaged [χαλασµένο] hay, flour sweepings, damaged flour, straw sweepings, condemned [ακα-
τάλληλο] straw, grain sweepings, condemned atta, seed barley, seed potatoes, condemned bran, dam-
aged salt, damaged lentils, condemned h. beans, locust beans sweepings, damaged sugar”. Director of 
Supplies and Transport, BSF, War Diary, (May 1918), Appendix C, WO 95/4791.  
45 Director of Supplies and Transport, General Headquarters, BSF, War Diary (January 1918), Appen-
dix F, WO 95/4791. 
46 L’Opinion 20.11.1916, 11.08.1916, 18.11.1916. 
47 A.C. Wratislav, A Consul in the East (Λονδίνο 1924), σ. 323. 
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σαν η Αυστροουγγαρία και η Γερµανία ώστε να κινηθούν από πλεονεκτικότερη θέση 
κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Οι Ιταλοί προέβησαν στη σύσταση εµπορικού επιµε-
λητηρίου όπως και ενός ιταλικού πρακτορείου (Magazzino Italiano) που απέκτησε 
ευρεία πελατεία48. Με τη σειρά τους, οι Γάλλοι έθεσαν από νωρίς υπό τον έλεγχό 
τους τη Μεικτή Επιτροπή Επισιτισµού Μακεδονίας, η οποία, παρά τον τυπικά δια-
συµµαχικό της χαρακτήρα, αποτέλεσε ουσιαστικά όργανο προώθησης των γαλλικών 
επιχειρηµατικών συµφερόντων49. Παράλληλα, ίδρυσαν εµπορικό γραφείο µε σκοπό 
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ γάλλων και θεσσαλονικέων εµπόρων και 
ξεκίνησαν την εκτύπωση εµπορικού δελτίου. Προχώρησαν δε µέχρι το σηµείο να εν-
θαρρύνουν τη σύσταση στη Γαλλία περιφερειακών επιτροπών. Τέτοιες επιτροπές τε-
λούσαν υπό τη διοίκηση των κατά τόπους εµπορικών επιµελητηρίων και αναλάµβα-
ναν τη σύσφιγξη των εµπορικών σχέσεων µεταξύ της Μακεδονίας και της αντίστοι-
χης γαλλικής περιφέρειας50. Η προσπάθεια Γάλλων και Ιταλών να κυριαρχήσουν οι-
κονοµικά στη Μακεδονία ήταν ιδιαίτερα συστηµατική. Μάλιστα, οι πρόξενοί τους 
έφτασαν να προτείνουν µέχρι και τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερη πόλη-
λιµάνι µετά το τέλος του πολέµου51. 

Πώς διαπλέχθηκε αυτή η πολυσχιδής συµµαχική οικονοµική παρουσία µε τις 
εθνοτικές σχέσεις στην αγορά της πόλης; Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι αποσπασµατι-
κά και δεν επιτρέπουν τη συνολική ανασύσταση της εικόνας. Οι λίστες των προµη-
θευτών του στρατού, οι καταστάσεις των αιτήσεων και εγκρίσεων για άδειες εισαγω-
γής και τα περίπου 1.500 δελτία των εµπορικών οίκων που συνέταξε το γαλλικό Ε-
µπορικό Γραφείο λανθάνουν. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατός ένας έστω και κατά 
προσέγγιση υπολογισµός της εθνοτικής κατανοµής των ποσών που διατέθηκαν από 
τη Στρατιά της Ανατολής και της συσσώρευσης κεφαλαίων που συντελέστηκε. Ω-
στόσο, η αδρή ιχνογράφηση του πεδίου την οποία επιτρέπουν τα υπάρχοντα ποιοτικά 
δεδοµένα οδηγεί στη διαπίστωση ότι η συµµαχική παρουσία τόνωσε την εβραϊκή επι-
χειρηµατικότητα και συνέβαλε στη διατήρηση των κεκτηµένων των εβραίων εµπό-
ρων. 

Για τους εβραίους επιχειρηµατίες η δηµιουργία ενός δεύτερου ουσιαστικά πα-
ράλληλου πλέγµατος εξουσίας, που συχνά µάλιστα αντικαθιστούσε τις ελληνικές αρ-
χές, εξισορρόπησε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν µε τις τελευταίες. Ο µεγαλύτερος 
βαθµός οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας που διέκρινε τη συµµαχική διοίκηση 
διευκόλυνε όσους συναλλάσσονταν µαζί της. Σε αντιδιαστολή µε την πρακτική της 
ελληνικής διοίκησης, οι συµµαχικές αποζηµιώσεις για τις επιτάξεις εµπορευµάτων 
και αποθηκών ήταν υψηλότερες και καταβάλλονταν συντοµότερα. Ταυτόχρονα, η ε-
πιχειρηµατική συνεργασία µε τους συµµαχικούς στρατούς πρόσφερε στους εµπόρους, 
Έλληνες αλλά και Εβραίους, ειδικότερα πλεονεκτήµατα –διευκόλυνση στην εξασφά-
λιση αδειών εισαγωγής, προτεραιότητα στη διάθεση των µεταφορικών µέσων και των 
πρώτων υλών, απαλλαγή των εργατών από την επιστράτευση στον ελληνικό στρατό, 

                                                 
48 D’Esperey (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Πολέµου (Παρίσι) (19.11.1918), Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, 
Αρχείο Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μικροφίλµ 418. 
49 Director of Supplies and Transport, General Headquarters, BSF, War Diary (January 1918), Appen-
dix F, WO 95/4791. Για τις αντιδράσεις των Άγγλων, βλέπε Wratislav (Θεσσαλονίκη) προς Elliot (Α-
θήνα) (10.09.1916), FO 368/1534. 
50 D’Esperey (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργό Πολέµου (Παρίσι) (19.11.1918), Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, 
Αρχείο Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μικροφίλµ 418. 
51 Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Εξωτερικών (29.05.1919), Ιδιωτικό αρχείο Ρένας 
Μόλχο. Ενταγµένη σε ένα ευρύτερο ιµπεριαλιστικό εγχείρηµα (που περιλάµβανε πέρα από την οικο-
νοµία, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό), η προσπάθεια αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις ελ-
ληνικές αρχές, οι οποίες και διείδαν σε αυτήν µια απόπειρα υπονόµευσης της εθνικής κυριαρχίας στη 
Θεσσαλονίκη. 
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αλλά και προστασία απέναντι στην ελληνική διοίκηση52. Μάλιστα, αυτό το τελευταίο 
µπορούσε κάποτε να πάρει και τη µορφή πλήρους περιφρόνησης προς τις ελληνικές 
αρχές53. 

Το θετικό αυτό πλαίσιο ωφέλησε κυρίως τους εβραίους εµπόρους, προµηθευτές 
και επιχειρηµατίες καθώς φαίνεται ότι αυτοί κάλυψαν το µεγαλύτερο µέρος των επι-
τόπιων αναγκών της Στρατιάς της Ανατολής. Μεταξύ των σηµαντικών προµηθευτών 
του αγγλικού στρατού δεν έλειπαν οι έλληνες έµποροι, όπως ο σιατιστινής καταγωγής 
∆ηµήτριος Σερέφας και ο νεοεµφανιζόµενος Γουλανδρής54. Ωστόσο, οι σηµαίνοντες 
εβραίοι επιχειρηµατίες εµφανίζονται πολύ συχνότερα στις πηγές. Το κατάστηµα νεω-
τερισµών Orosdi-Back είχε αναλάβει εργολαβικά το πλύσιµο των λευκών ειδών του 
αγγλικού νοσοκοµείου και της Βάσης Θεσσαλονίκης και ο οίκος Μόλχο τις µεταφο-
ρές στο λιµάνι του αγγλικού στρατού55. Η δε επιχείρηση Fils de G.A. Errera & Cie 
προµήθευε µάλλινα είδη56. Τέλος, ο οίκος Νεχαµά, Κοέν και Σία ήταν καθόλη την 
περίοδο ο σηµαντικότερος µάλλον προµηθευτής του βρετανικού στρατού. Τα συµβό-
λαιά του προέβλεπαν την προµήθεια πλήθους ειδών σε µια ακτίνα που εκτεινόταν πέ-
ρα από τη Μακεδονία και που περιλάµβανε µέχρι και εισαγωγές από το εξωτερικό57. 

Η ηγεµονική παρουσία των εβραίων προµηθευτών ήταν η συνισταµένη µιας 
σειράς παραγόντων, αποτέλεσµα του ιδιαίτερου οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτι-
σµικού κεφαλαίου που τους χαρακτήριζε. Η δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην α-
γορά της πόλης επέτρεπε στους εβραίους εµπόρους όχι µόνο να κυριαρχούν στις 
στρατιωτικές δηµοπρασίες, αλλά και να πετυχαίνουν αισθητά υψηλότερες τιµές πώ-
λησης χάρη στην από µέρους τους µονοπώληση αρκετών ειδών. Πολύ περισσότερο, η 
ικανότητά τους να συνάπτουν µεταξύ τους συµφωνίες και να σχηµατίζουν κατά τους 
Βρετανούς «σπείρες» (rings), ενίσχυε τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους. 
Το Νοέµβριο του 1916 ο έµπορος Μοδιάνο, µοναδικός κάτοχος µιας µεγάλης ποσό-
τητας κεριού παραφίνης, συµµετείχε αυτοπροσώπως αλλά και µέσω τρίτων στη δη-
µοπρασία του αγγλικού στρατού, κατορθώνοντας έτσι να υψώσει τεχνητά την τελική 
τιµή πώλησης58. Κατά ανάλογο τρόπο, αµέσως µετά το τέλος του πολέµου, όταν 
προέκυψε το ζήτηµα της εκποίησης του πλεονάζοντος υλικού του αναχωρούντος αγ-
γλικού στρατού, ο επιθεωρητής της Ιονικής Τράπεζας ενηµέρωνε ότι “already the 
speculators in Salonica and especially the Jews, are… making plans for the purchase 

                                                 
52 Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War Diary (16.11.1916), WO 
95/4764. Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War Diary 
(30.06.1916), WO 95/4762. Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War 
Diary (08.03.1916), WO 95/4760. Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), 
BSF, War Diary (17.03.1916), WO 95/4760. 
53Προµηθευτές ξύλου στο βρετανικό στρατό παραβίαζαν συστηµατικά την ελληνική νοµοθεσία υλοτο-
µώντας µεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που αυτή επέτρεπε, καθώς εκτιµούσαν εσφαλµένα ότι οι 
βρετανικές στρατιωτικές αρχές θα τους παρείχαν την αναγκαία ασυλία απέναντι στην ελληνική διοί-
κηση. Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary (27.12.1917), WO 95/4790. 
54 Ενδεικτικά για τον Γουλανδρή, Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary (30.08.1917), 
WO 95/4790. Για το ∆ηµήτριο Σερέφα, Director of Supplies and Transport, BSF, War Diary 
(26.09.1916), WO 95/4790. 
55 Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War Diary (17.01.1917), WO 
95/4764. Qartermaster General’s Branch, BSF, War Diary (05.08.1918), WO 95/4769. Recanati 
(επιµ.), Zikhron Saloniki, σ. 113.  
56 Director of Supplies, Salonica Army, War Diary (26.01.1916), WO 95/4787. 
57 Deputy Adjutant and Quartermaster General’s Branch (Α & Q), BSF, War Diary (16.11.1916), WO 
95/4764. 
58 Director of Ordnance Services, Salonika, War Diary (28.11.1916), WO 95/4787. 
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of all remaining stores for a song, by forming a group or groups, and paying a small 
amount on account”59. 

Ταυτόχρονα, η εκµετάλλευση του υπάρχοντος πολιτισµικού κεφαλαίου και η 
καλλιέργεια των κοινωνικών επαφών στο πλαίσιο µιας ανανεωµένης αστικής κοινω-
νικότητας συνέβαλε στην προσέγγιση µεταξύ των εβραίων επιχειρηµατιών και του 
σώµατος των ξένων αξιωµατικών και συνέτεινε στη µεταξύ τους εξοικείωση και καλ-
λιέργεια δεσµών εµπιστοσύνης. Κάτι ανάλογο δεν συνέβη µε τους Έλληνες. Παρά 
την ύπαρξη του «Συνδέσµου Γαλλία-Ελλάδα», όπου πρόεδρος ήταν ο γνωστότερος 
έλληνας επιχειρηµατίας Κλέων Χατζηλαζάρου60, και αργότερα τη σύσταση και του 
«Αγγλοελληνικού Συνδέσµου», η αφάνεια στην οποία περιέπεσε ο πρώτος και η γενι-
κότερη ασηµαντότητα του δεύτερου υποδεικνύουν ότι οι ελληνικοί επιχειρηµατικοί 
κύκλοι υπολείπονταν σηµαντικά στο πεδίο αυτό61. Αντίθετα, ο ευρύτερα ευρωπαϊκός 
και ιδιαίτερα ο γαλλικός και ιταλικός προσανατολισµός που χαρακτήριζε την εκπαί-
δευση και τον πολιτισµό των εβραϊκών µεσαίων στρωµάτων καθιστούσαν ευχερέστε-
ρη την ώσµωση και πρόσφεραν το αναγκαίο υπόστρωµα για τη διαπολιτισµική επα-
φή. Αυτή πραγµατοποιείτο µέσα από ένα ευρύ πλέγµα δραστηριοτήτων, ενώ τη διευ-
κόλυνε και η ύπαρξη των απαραίτητων θεσµικών υποδοχών. Η κατοχή της γαλλικής 
ή της ιταλικής υπηκοότητας, η συµµετοχή σε τοπικά παραρτήµατα γαλλικών και ιτα-
λικών φιλανθρωπικών συλλόγων62 και η συνεισφορά σε εράνους υπέρ των γάλλων, 
ιταλών και βέλγων τραυµατιών και ορφανών63 συµπληρώνονταν από το άνοιγµα των 
τοπικών µασονικών στοών στους γάλλους και ιταλούς «αδελφούς», Εβραίους και 
µη64, τη διοργάνωση παραστάσεων µε γάλλους στρατευµένους καλλιτέχνες65 και τη 
µετατροπή των εντευκτηρίων της Ένωσης των Αρχαίων Μαθητών της Αλιάνς και της 
Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής σε γαλλικές εστίες66. 

Παράλληλα, η γαλλική παιδεία που πρόσφεραν τα σχολεία της Αλιάνς και η 
συµµετοχή σε συλλόγους µε γαλλόφιλο προσανατολισµό, όπως η Ένωση Αρχαίων 
Μαθητών, λειτουργούσαν τώρα σαν εχέγγυα επιχειρηµατικής φερεγγυότητας. Όταν 
το Μάρτιο του 1918 ο Σαµ Σιαλώµ, διευθυντής του εµπορικού οίκου Αλµπέρτ Σια-
λώµ (µιας επιχείρησης µε µεγάλη δραστηριότητα στο εµπόριο του οπίου), συµπερι-
λήφθηκε στην αγγλική µαύρη λίστα για διακίνηση οθωµανικού οπίου, χρησιµοποίησε 
την ιταλική του υπηκοότητα, την ιδιότητά του ως επίλεκτου µέλους της ιταλικής πα-
ροικίας, τη µαθητεία του στα σχολεία της Αλιάνς, τη συµµετοχή του στην Ένωση 
Παλαιών Μαθητών της οργάνωσης και τέλος την αγορά πολεµικών οµολόγων του 
γαλλικού κράτους ως πειστήρια προκειµένου να πετύχει τη διαγραφή του από τη λί-
στα67. Ακόµη και οι τοπικοί εβραίοι εκπρόσωποι του γαλλικού πολιτισµού είδαν τη 
                                                 
59 S. De Bilinski (inspector, Θεσσαλονίκη) προς Chairman of Directors of the Ionian Bank (Λονδίνο) 
(14.08.1917), FO 368/1755. 
60 Νέα Αλήθεια 21.05.1915. 
61 ∆εν υπάρχει καµιά αναφορά στον τύπο ή σε προξενικές πηγές σε δραστηριότητα του Συνδέσµου 
Γαλλία-Ελλάδα µετά το 1915. Για τη µικρή σηµασία που απέδιδαν οι Βρετανοί στον Αγγλοελληνικό 
Σύνδεσµο, βλέπε Wratislav (Θεσσαλονίκη) προς Granville (Αθήνα) (12.02.1919), FO 286/708. 
62 Όπως της Association nationale des orphelins de la guerre και της Société de secours aux soldats de 
l’armée italienne d’Orient. L’Indépendant 16.04.1916, 27.10.1916. 
63 L’Indépendant 28.03.1916, 21.07.1915, L’Opinion 26.08.1915. 
64 L’Opinion 19.01.1916, 20.08.1916. 
65 L’Indépendant 08.02.1916. 
66 Πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς γάλλο πρέσβυ (Αθήνα) (02.04.1919), MAE CADN, Consulat général 
de France à Salonique, Série B, Carton 141. 
67 Ιταλός πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς γάλλο πρόξενο (Θεσσαλονίκη) (20.10.1917), MAE CADN, 
Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 139. Nεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς γάλλο πρό-
ξενο (Θεσσαλονίκη) (20.03.1918), MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Série B, 
Carton 139. 
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θέση τους να αναβαθµίζεται µετά την έλευση των Γάλλων καθώς ήταν πλέον αυτοί  
που ενεχειρίαζαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά νοµιµοφροσύνης. Ο Σιαλώµ, προκει-
µένου να βελτιώσει τη θέση του, επιδίωξε και κατόρθωσε να εξασφαλίσει θετικές 
συστάσεις τόσο από τον ιταλό πρόξενο όσο όµως και από το διευθυντή των σχολών 
της Αλιάνς, Ζωζέφ Νεχαµά68. Λόγω της συνύπαρξης πολλαπλών κέντρων εξουσίας, 
δικτυώσεις σαν και αυτές συγκροτούσαν τώρα εκ νέου ένα πολύτιµο συµβολικό κε-
φάλαιο, στο οποίο οι εβραίοι έµποροι είχαν (όπως και στην ύστερη οθωµανική περίο-
δο) προνοµιακή πρόσβαση. 

Η αναβάθµιση της θέσης των εβραίων εγγραφόταν όµως και σε ένα ευρύτερο 
πολιτικό πλαίσιο –αυτό της διεύρυνσης της ιταλικής και της γαλλικής οικονοµικής 
επιρροής στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα και της Μακεδονίας ειδι-
κότερα. Στον γαλλικό και στον ιταλικό σχεδιασµό η υλοποίηση της επιδίωξης αυτής 
διερχόταν µέσα από τον προσεταιρισµό της οικονοµικά πιο δραστήριας, πολιτισµικά 
πιο οικείας, αλλά πολιτικά πιο µετέωρης επιχειρηµατικής οµάδας της πόλης, των Ε-
βραίων. Συνακόλουθα, η διοίκηση του Ιταλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, που συ-
στήθηκε µετά από πρωτοβουλία του ιταλού προξένου, αποτελείτο κυρίως από ιτα-
λούς Εβραίους69. Επικεφαλής δε του Magazzino Italiano τοποθετήθηκε ο ιταλικής 
υπηκοότητας θεσσαλονικιός Εβραίος Γουλιέλµο Ερρέρα70. Αντίστοιχα, το γαλλικό 
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας προγραµµάτιζε µε τη σειρά του τη σύσταση 
µιας τοπικής επιτροπής “de patronage Franco-Hellenico-Judaique” για την προώθηση 
του γαλλικού εµπορίου71. 

Οι ενέργειες αυτές συµβάδιζαν µε µια ευρύτερη γεωστρατηγική στόχευση, αυτή 
της µετατροπής της µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης σε ελεύθερη πόλη-λιµάνι, την ο-
ποία και διακινούσαν τόσο γαλλικοί όσο και ιταλικοί διπλωµατικοί κύκλοι, αν και όχι 
από κοινού. Στο σηµείο αυτό συναντούσαν ένα παλιότερο εβραϊκό αίτηµα, που είχε 
επανέλθει στο προσκήνιο κατά την περίοδο της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης72. Οι ιτα-
λογαλλικοί σχεδιασµοί και η σύµπτωση των εβραϊκών, ιταλικών και γαλλικών επι-
διώξεων ενίσχυσαν τη θέση των Εβραίων και τους προβίβασαν σε προνοµιακούς επι-
χειρηµατικούς συνοµιλητές των δύο αυτών ανταγωνιστικών δυτικών δυνάµεων73. 

                                                 
68 Ιταλός πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς γάλλο πρόξενο (Θεσσαλονίκη) (20.10.1917), MAE CADN, 
Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 139. Nehama προς πρόξενο (20.03.1918), 
MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 139. 
69 Το Φως 26.07.1917. Office Commercial Français du Levant, Agence de Salonique (Ministère du 
Commerce) προς γάλλο πρόξενο (Θεσσαλονίκη) (07.06.1920), MAE CADN, Consulat général de 
France à Salonique, Série B, Carton 24. Πρόεδρός του Επιµελητηρίου ήταν ο ιταλοεβραίος Ιππότης 
Morpourgo, διευθυντής της Ανώνυµης Βιοµηχανικής και Εµπορικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης και της 
Τράπεζας Θεσσαλονίκης. 
70 Commandement en chef des Armées Alliées. Etat Major de l’Armée, 2e bureau προς Υπουργείο Ε-
ξωτερικών (14.02.1917), Archives de la Défense, Carton 7 N 723.  
71 Ministère du Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes, Office National du Commerce 
Extérieur προς Graillet (Θεσσαλονίκη) (23.12.1918), Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Αρχείο Γαλλικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Μικροφίλµ 418. 
72 Υπουργείο Εξωτερικών (Παρίσι) προς γάλλο πρέσβυ (Αθήνα) (11;.03.1919), MAE CADN, Consulat 
général de France à Salonique, Série B, Carton 23. Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο 
Εξωτερικών (29.05.1919), Ιδιωτικό αρχείο Ρένας Μόλχο. Για τις ιταλικές προσπάθειες να παρακινη-
θούν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης να αιτηθούν τη διεθνοποίηση της πόλης, βλέπε Γραφείο Τύπου 
Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Εξωτερικών (16.04.1919), New Archive of the History of Jews in 
Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1.  
73 Βλέπε τις παρατηρήσεις του γαλλικού ∆εύτερου Γραφείου της Στρατιάς της Ανατολής αναφορικά µε 
την πεποίθηση εβραίων µεγαλεµπόρων ότι η διεθνοποίηση είναι η προσφορότερη λύση για τη διατή-
ρηση της εµπορικής θέσης της πόλης. Commandement en chef des Armées Alliées. Etat Major de 
l’Armée, 2e bureau προς Υπουργείο Εξωτερικών (Παρίσι) (14.02.1917), Archives de la Défense, Car-
ton 7 N 723. 
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Ταυτόχρονα όµως επιδείνωσαν τις σχέσεις τους µε τις ελληνικές αρχές74. Οι τελευ-
ταίες ανησυχούσαν ιδιαίτερα για τα όρια στην άσκηση της κρατικής εξουσίας που έ-
θετε εκ των πραγµάτων η παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής και την πιθανότητα 
µιας µειωµένης εθνικής κυριαρχίας στη µεταπολεµική Μακεδονία λόγω της αύξησης 
της ιταλικής επιρροής και µιας ενδεχόµενης οικονοµικής κυριαρχίας των γαλλικών 
κεφαλαίων75. Η στάση των ελληνικών αρχών προσδιοριζόταν λιγότερο από έναν δια-
κριτό αντισηµιτισµό και περισσότερο από έναν οικονοµικό εθνικισµό καθώς και από 
τον γεωστρατηγικό προσανατολισµό της χώρας ως µεγάλης δύναµης της Ανατολικής 
Μεσογείου που πρέσβευε το βενιζελικό στρατόπεδο. Συγχρόνως όµως, οι εβραίοι έ-
µποροι, όπως και το σύνολο του εβραϊκού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης, αναγορεύ-
ονταν ξανά όχι µόνο σε παραδοσιακούς ανταγωνιστές των ελλήνων επιχειρηµατιών 
αλλά και σε προνοµιακό µοχλό προώθησης των ξένων συµφερόντων –γαλλοϊταλικών 
αυτή τη φορά76. 

Συνισταµένη αντίρροπων δυνάµεων, ο τρόπος που λειτούργησε τελικά η πολε-
µική οικονοµία στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να µετέβαλε στη συγχρονία τις εθνο-
τικές επιχειρηµατικές ισορροπίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της δεν ήταν για αυτόν τον 
λόγο λιγότερο αµελητέες. Και αυτό γιατί είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο αυξα-
νόµενος παρεµβατισµός του ελληνικού κράτους και ο σταδιακός θεσµικός εξελληνι-
σµός της αγοράς, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση εναλλακτικών κέντρων εξου-
σίας που προκάλεσε η παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής προς όφελος κυρίως των 
Εβραίων, έτεινε προς τη δηµιουργία δύο εθνοτικά διακριτών πεδίων επιχειρηµατικής 

                                                 
74 Ενδεικτικός του κλίµατος που επικρατούσε ήταν ο θόρυβος που προκάλεσε η «φυγάδευση» βουλγά-
ρων αιχµαλώτων και η «απόκρυψή» τους στα γραφεία της Σιωνιστικής Λέσχης Θεσσαλονίκης. Στα τέ-
λη Απριλίου 1919, ελληνικό στρατιωτικό απόσπασµα συνέλαβε δύο γερµανούς αξιωµατικούς µε στο-
λή ιταλού στρατιώτη τη στιγµή που επιχειρούσαν να διαφύγουν στη Βουλγαρία. Οι δύο Γερµανοί εί-
χαν δραπετεύσει από το γαλλικό στρατόπεδο αιχµαλώτων και κατά την ανάκρισή τους δήλωσαν ότι 
κρύβονταν για δεκαεφτά µέρες στη Σιωνιστική Λέσχη της Θεσσαλονίκης. Τη δέκατη όγδοη µέρα ένας 
ιταλός στρατιώτης τους εφοδίασε µε ιταλικές στολές και ανέλαβε τη φυγάδευσή τους µέσω αµαξο-
στοιχίας που είχε διατεθεί για τον ιταλικό στρατό. Οι γερµανοί αιχµάλωτοι πρόσθεσαν ότι και άλλοι 
αιχµάλωτοι κρύβονταν στα γραφεία της Λέσχης. Πράγµατι, µετά από έρευνα της αστυνοµικής διεύ-
θυνσης Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν δύο βούλγαροι αιχµάλωτοι (επίσης µε στολή ιταλού στρατιώτη), 
ενώ οι αρχές προέβησαν ακόµη στη σύλληψη του γραµµατέα της Λέσχης Ουζιέλ και του µέλους της 
Χασίδ. Οι τελευταίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι καθώς δεν υπήρχε καµία ένδειξη ότι γνώριζαν για τη 
φυγάδευση των αιχµαλώτων. Ωστόσο, προφυλακίστηκαν τελικά οι υπάλληλοι της Λέσχης. Το συµβάν 
αυτό έδωσε αφορµή για σειρά δηµοσιευµάτων στον αθηναϊκό τύπο, όπου σύσσωµη η Σιωνιστική Λέ-
σχη θεωρήθηκε υπεύθυνη και κατηγορήθηκε ότι ασκούσε «προπαγάνδα πρός βλάβην τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους». Το ίδιο συµβάν προκάλεσε επίσης ανακοινωθέν-διάψευση του ιταλικού προξενείου Θεσσα-
λονίκης, το οποίο όµως έσπευσε να προσθέσει (σε µια προφανή απόπειρα αµφισβήτησης της ελληνι-
κής κυριαρχίας) ότι «τοιαῦτα γεγονότα, ἀκόµη καί ἄν ἤσαν ἀληθῆ, ἔπρεπε καθ’ἅ συνηθίζεται µεταξύ 
φίλων καί συµµάχων, νά ἐξετασθοῦν ἀπό κοινοῦ [sic] µεταξύ τῶν Ἑλληνικῶν καί Ἰταλικῶν 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν, πρίν ἡ ἀνακοινωθοῦν δηµόσια». Τελικά το παραπάνω γεγονός αναδεικνύει ευ-
κρινώς τα πολλαπλά επίπεδα (τοπικά, εθνικά και διεθνή) στα οποία εγγράφονταν οι ελληνοεβραϊκές 
σχέσεις στην πόλη και τους πολλαπλούς παράγοντες που τις επηρέαζαν, σε µια συγκυρία που καθορι-
ζόταν από την ξένη παρουσία, τη δράση των βούλγαρων κοµιτατζήδων και την πολιτική αναβάθµιση 
του σιωνισµού µετά τη ∆ιακήρυξη Μπάλφουρ. Αποκαλύπτουν έτσι τα πολλαπλά νοήµατα που σηµα-
σιοδοτούσαν την ένταση µεταξύ Ελλήνων και Εβραίων, προσδίνοντας στον «αντισηµιτισµό» αντισιω-
νιστικό και αντεθνικό περιεχόµενο. Εφηµερίς των Βαλκανίων 31.04.1919, Μακεδονία 28.04.1919, Το 
Φως 27.04.1919, 01.05.1919. Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Εξωτερικών 
(25.04.1919), New Archive of the History of Jews in Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1. 
75 Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Εξωτερικών (25.04.1919), New Archive of the His-
tory of Jews in Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1. 
76 Για µια ανάλογη περίπτωση όπου οι εβραίοι έµποροι της Θεσσαλονίκης κατηγορήθηκαν ως φορέας 
εξυπηρέτησης των αυστριακών συµφερόντων, βλέπε άρθρο της Μακεδονίας όπως αυτό σχολιάζεται 
από την L’Indépendant. L’Indépendant 8.9.1917. 
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δράσης και ηγεµονίας των ελλήνων και των εβραίων εµπόρων. Αυτός ο θεσµικός δι-
χασµός του ενιαίου χώρου της τοπικής αγοράς αντανακλούσε και τροφοδοτούσε έναν 
υπαρκτό ανταγωνισµό. ∆εν απέληξε όµως και σε µια ορατή ελληνοεβραϊκή αντιπα-
ράθεση. Οι εθνοτικές αντιπαλότητες που εντοπίστηκαν είναι ελάχιστες και σε καµιά 
περίπτωση δεν εξέβαλαν στο δηµόσιο χώρο77. Ωστόσο, ο διχασµός είχε τελικά επί-
δραση στην αντιστικτική σηµασιοδότηση της εθνικής και της εθνοτικής ταυτότητας. 
Αν η σύνδεση του Εµπορικού Συλλόγου µε την κρατική πολιτική ενίσχυσε την ελλη-
νικότητα των ελλήνων εµπόρων, οι στενές επαφές που ανέπτυξαν οι εβραίοι συνά-
δελφοί τους µε τις συµµαχικές αρχές έτειναν αντίθετα να µετατρέψουν την εβραϊκό-
τητα σε ανθελληνική ταυτότητα. 
 
Η µεγάλη πυρκαγιά και ο κλονισµός του (εβραϊκού) κεφαλαίου 
Παράλληλα µε τον πόλεµο, το σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δρού-
σαν οι έµποροι της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1915-1919 προσδιορίστηκε από 
τις επιπτώσεις της Μεγάλης Πυρκαγιάς του Αυγούστου 1917. 

Η πυρκαγιά προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στο εµπόριο της πόλης. 
Άφησε άστεγους περίπου 70.000 Θεσσαλονικείς, µεταξύ των οποίων 55.000 Εβραί-
ους, και συρρίκνωσε δραµατικά την τοπική αγοραστική δύναµη. Κατακαίοντας το 
κέντρο, διέρρηξε τον εµπορικό ιστό της πόλης και µετέτρεψε σε ερείπια το µεγαλύτε-
ρο και σηµαντικότερο µέρος των καταστηµάτων78. Σηµαίνοντα τοπόσηµα, όπως το 
κατάστηµα νεωτερισµών Τίριγκ, και προεξέχοντες εµπορικοί οίκοι, όπως του προέ-
δρου του Εµπορικού Συλλόγου Αθανάσιου Μακρή, ήταν µεταξύ αυτών που επλήγη-
σαν79. Αµέσως µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, το σύνολο των ειδών που διασώ-
θηκαν στις αποθήκες τροφίµων επιτάχθηκε µε διαταγή του Γενικού ∆ιοικητή Θεσσα-
λονίκης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι επείγουσες ανάγκες των πυροπαθών. Η ε-
πίταξη προκάλεσε αντιδράσεις80, ενώ τους επόµενους µήνες η κωλυσιεργία που επέ-
δειξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες είχε ως συνέπεια η καταβολή των αποζηµιώσεων να 
µετατραπεί σε µια σχοινοτενή και αβέβαιη διαδικασία που καθήλωσε οικονοµικά για 

                                                 
77 Εντοπίστηκαν µόνο δύο. Το Σεπτέµβριο του 1915 πολλοί «ὁµογενεῖς ἔµποροι» (δηλαδή Έλληνες) 
εξέφρασαν δηµόσια την αγανάκτησή τους για τις αδικίες που σηµειώνονταν στις επιτάξεις των εµπο-
ρευµάτων στις οποίες προέβαιναν οι αρχές. Συγκεκριµένα, παραπονιούνταν ότι σε αντίθεση µε τους ί-
διους, πολλοί «ἀλλοεθνεῖς ἔµποροι τῆς πόλεώς µας κατωρθώνουν ἐπιτηδείως νά ἀποκρύπτουν τά 
ἐµπορεύµατα τῶν παρουσιάζοντες εἰς τᾶς ἀρχάς ποσότητας πολύ ὀλιγωτέρας τῶν πραγµατικῶν, 
αἴτινες εὑρίσκονται ἐν ταίς ἀποθήκαις τῶν καί µεταφέροντες λάθρα µέρος τῶν ἐµπορευµάτων εἰς τᾶς 
ἰδῖας αὐτῶν οἰκίας». Νέα Αλήθεια (28.09.1915). Στη δεύτερη περίπτωση, τον Απρίλιο του 1917, έλλη-
νες αγρότες και προµηθευτές διαµαρτύρονταν προς την ελληνική διοίκηση για τις επιτάξεις χόρτου 
στις οποίες προέβη ο προµηθευτής Νεχαµά για λογαριασµό του αγγλικού στρατού προσποριζόµενος 
µε τον τρόπο αυτό «κέρδος ἄνω τοῦ ἐνάµιση ἑκατοµµυρίου εἰς βάρος τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ καί τοῦ ἀγγλικοῦ γοήτρου καί ἀξιοπρέπειας ὅπερ λίαν ὑψιλά εἰς τήν 
ἑλληνικήν συνείδησιν εὔρηται». Αίτηση Μαρίας Αθ. Κατασαµένη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ιδιοκτή-
τριας του 1/3 διηρηµένως του τσιφλικιού Αλή Χοτζαλάρ περιφερείας Κιλκισίου, και του Κωνσταντί-
νου Αθ. Κατσαµένη, κατοίκου Θεσσαλονίκης µισθωτού του 1/3 διηρηµένως του αυτού τσιφλικιού Αλή 
Χοτζαλάρ προς Βενιζέλο (04.04.1917). Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσσαλονί-
κης Ε/5. 1917. Ρέσσος (εταιρεία ελληνικών προϊόντων και προµηθευταί ειδών στρατού, Θεσσαλονίκη-
Νύσσα-Βελιγράδι) προς Βενιζέλο (12.04.1917), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο 
Θεσσαλονίκης Ε/5. 1917. Αίτηση των κατοίκων των χωριών Λαγκαδά, Σαράτσι, Καβαλάρ και Μπα-
λάφτσας προς το Υπουργείο Εσωτερικών (22.04.1917), Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 
Αρχείο Θεσσαλονίκης Ε/5. 1917. 
78 Βλέπε τις ιδιαίτερα ζωντανές περιγραφές της L’Indépendant. L’Indépendant 22.08.1917. 
79 Το Φως 28.07.1919. 
80 L’Indépendant 24.08.1917. 

 292



µεγάλο διάστηµα τους εµπόρους της πόλης81. Στο διάστηµα αυτό, ένας απροσδιόρι-
στος αριθµός «πλούσιων Θεσσαλονικέων» αναχώρησε οδεύοντας προς την Αθήνα82. 

Η κυβερνητική πολιτική τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα επιβάρυνε την κατάστα-
ση. Από την πρώτη στιγµή, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, µέσω του υπουργού Συ-
γκοινωνιών Αλέξανδρου Παπαναστασίου, αποφάσισε το πάγωµα κάθε οικοδοµικής 
δραστηριότητας στην πυρίκαυστη ζώνη. Παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες ιδιοκτητών 
και εµπόρων (ενίοτε οι δύο ιδιότητες ταυτίζονταν), τις παραστάσεις του ∆ήµου και 
την παρέµβαση του Γενικού ∆ιοικητή, οι οικοδοµικές άδειες που δόθηκαν στην πυρί-
καυστη ζώνη ήταν ελάχιστες (και αυτές µόνο για µερική και προσωρινή επισκευή κα-
ταστηµάτων), ενώ η γενική απαγόρευση εφαρµόστηκε µε αυστηρότητα83. Κατά συ-
νέπεια, το εµπόριο διεξαγόταν για µεγάλο διάστηµα σε υπαίθριους πάγκους και τέ-
ντες, στην προκυµαία, στη συνοικία των Εξοχών, και στην καλύτερη περίπτωση, στα 
παραπήγµατα που είχε αναγείρει ο δήµος κοντά στο µουσουλµανικό νεκροταφείο84. 
Μάλιστα, πολλοί έµποροι και καταστηµατάρχες επιβαρύνθηκαν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µε την πληρωµή υπέρογκων ενοικίων λόγω της κτιριακής έλλειψης που χα-
ρακτήριζε πλέον την πόλη85. 

Ταυτόχρονα, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναγκαστική α-
παλλοτρίωση της πυρίκαυστης ζώνης και να αποζηµιώσει τους παλιούς ιδιοκτήτες 
χορηγώντας τους µη µεταβιβάσιµα κτηµατόγραφα εικοσαετούς ισχύος, στέρησε από 
τους σηµαίνοντες εµπόρους µια σηµαντική πηγή εισοδηµάτων και τη διασφάλιση της 
πιστοληπτικής τους ικανότητας. Στη Θεσσαλονίκη, καταξιωµένοι έµποροι όπως ο Γι-
ακώβ Καζές86, αλλά και νεότεροι όπως ο Αθανάσιος Μακρής, θεµελίωναν την ισχύ 
τους στην ανάπτυξη µιας πολυσθενούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας που συνδύα-

                                                 
81 Ενδεικτικά, L’Indépendant 31.10.1917, 03.11.1917. Όπως τεκµηριώνει ο Αλεξάνδρα Καραδήµου-
Γερόλυµπου, η αβελτηρία των ασφαλιστικών εταιρειών ενισχυόταν και από την ανησυχία της βρετανι-
κής κυβέρνησης ότι ενδεχόµενη ξαφνική εισροή αγγλικών λιρών στην πόλη θα προκαλούσε πληθωρι-
στικές τάσεις και τη συνακόλουθη υποτίµηση της λίρας. Alexandra Yerolympos, “L’incendie de Salo-
nique en août 1917. Fait divers ou ‘dégât collatéral’?” στο Institute for Balkan Studies, The Salonica 
theatre of operations and the outcome of the Great War. Proceedings of the International Conference 
(Thessaloniki 2005) (Θεσσαλονίκη, 2005), σσ. 254-257. 
82 Το Φως 15.08.1917. Ευρύτερα για τις µετακινήσεις των εµπόρων, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 8, σσ. 297-
308. 
83 L’Indépendant 09.09.1917, 16.09.1917, Το Φως 21.08.1917, 24.08.1917. 
84 L’Indépendant 20.09.1917. Α.Α. Πάλλης προς Αδοσίδη (20.02.1919), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 
28. L’Indépendant 05.09.1917. Το Φως 23.08.1917. 
85 Το Φως 02.12.1919. Σταθµός στην ιστορία της ελληνικής πολεοδοµίας, σηµείο µετάβασης από την 
«υστεροθωµανική» και «κλειστή» στη «νεωτερική» και «ανοιχτή» πόλη, η πυρκαγιά της Θεσσαλονί-
κης έχει από την άποψη αυτή υποδειγµατικά αναλυθεί από την Αλέκα Καραδήµου-Γερόλυµπου. Γερό-
λυµπου, Η ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης. Αλέκα Καραδήµου-Γερόλυµπου, «Φτώχεια και περιθωρι-
οποίηση σε έναν µεταβαλλόµενο αστικό χώρο. Οι εβραϊκές συνοικίες στη Θεσσαλονίκη, 1870-1920», 
στο Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Ο Ελληνικός Εβραϊσµός. Επι-
στηµονικό Συµπόσιο 3-4 Απριλίου 1998 (Αθήνα, 1999), σσ. 172-203. Η ίδια έχει δώσει και µια πρώτη 
εκτίµηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην εθνοτική και ταξική σύνθεση της κατοχής ιδιοκτησίας 
στην πυρίκαυστη ζώνη. Σύµφωνα µε το επιχείρηµά της, µετά τις τροποποιήσεις που επέφερε στο σχέ-
διο της ανοικοδόµησης η κυβέρνηση Γούναρη, «κερδισµένα βγήκαν τα υψηλότερα εισοδηµατικά 
στρώµατα ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, στα οποία όµως υπερτερούσαν αριθµητικά οι Εβραίοι, και χα-
µένοι βγήκαν οι µικροϊδιοκτήτες, όπου και πάλι υπερτερούσαν οι Εβραίοι». Αλέκα Καραδήµου-
Γερόλυµπου & Βασίλης Κολώνας, «Η ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης µετά το 1917», στο Εταιρεία 
Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσµού, Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο. Ζητήµατα ιστορίας στη µακρά διάρ-
κεια. Πρακτικά του Α΄ Συµποσίου Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 23-24/11/1991 (Αθήνα, 1995), σ. 238. Επί-
σης, Αλεξάνδρα Γερόλυµπου, «Το µερίδιο της φωτιάς», στο Gilles Veinstein (επιµ.), Θεσσαλονίκη 
1850-1918. Η «πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων (µετάφραση Γιώργος Καλαµαντής, 
Αθήνα, 1994), σσ. 287-289. 
86 L’Opinion 18.02.1921. 

 293



ζε την ενασχόληση µε το εµπόριο µε την επένδυση στην ταχέα αναπτυσσόµενη αγορά 
ακινήτων της πόλης. Η κατοχή ακινήτων δεν αποτελούσε µόνο ασφαλή τοποθέτηση 
αλλά και µέσο βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του επιχειρηµατία, καθώς 
χρησίµευε ως εγγύηση για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, 
απολύτως απαραίτητων για τη διεξαγωγή του εµπορίου στη Μακεδονία87. 

Αν και ο αντίκτυπος των αρνητικών αυτών εξελίξεων ήταν ευρύς, ωστόσο αυτές 
έπληξαν ιδιαίτερα τους εβραίους εµπόρους και πιθανότατα και τους Μουσουλµάνους 
και Ντονµέ. Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της πυρίκαυστης ζώνης αποτελείτο 
από µικρές και µεγάλες εβραϊκές ιδιοκτησίες και, σε µικρότερο βαθµό, ακίνητα µου-
σουλµάνων εισοδηµατιών, τσιφλικούχων και ντονµέ εµπόρων88. Οι αυστηροί όροι ε-
πιδιόρθωσης των κατεστραµµένων καταστηµάτων και κυρίως η αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση έθιγαν εποµένως κυρίως τη δική τους επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η ίδια η απόφαση της απαλλοτρίωσης ερµηνεύτηκε από τους Εβραίους ως µια 
κυβερνητική απόπειρα ριζικού αποεβραϊσµού της πόλης. Στο σηµείο αυτό, η αρνητι-
κή στάση τους παρακολουθούσε εκείνη των αλλοεθνών συναδέλφων τους. Το σύνολο 
του επιχειρηµατικού κόσµου της πόλης, ανεξαρτήτως εθνοτικών καταβολών, αντιµε-
τώπιζε απολύτως αρνητικά το κυβερνητικό σχέδιο ανοικοδόµησης, το οποίο στηριζό-
ταν στη χωροθέτηση και δηµοπράτηση µεγάλης έκτασης οικοπέδων. Λόγω της οικο-
νοµικής δυσπραγίας που αντιµετώπιζε, το στρώµα αυτό αδυνατούσε να καταβάλει τα 
ασυνήθιστα υψηλά αντίτιµα που απαιτούνταν για την αγορά των εκτεταµένων δηµο-
πρατούµενων οικοπέδων στα πιο προνοµιούχα τµήµατα της πυρίκαυστης ζώνης. Συ-
νακόλουθα, στις ενέργειες της κυβέρνησης διέβλεπε την πρόθεση να εξυπηρετηθεί 
οµάδα ισχυρών αθηναίων κεφαλαιούχων στην αγορά και οικοδόµησή τους. Παρά τις 
επανειληµµένες διαψεύσεις του Παπαναστασίου και τις πρόνοιες του νόµου, τουλά-
χιστον µέχρι και το 1919 εκφράζονταν φόβοι ότι η κυβέρνηση «ἐργάζεται νά ἱδρύση 
ὅµιλον τῶν ἐν Ἀθήναις κεφαλαιούχων… Τοιοῦτος ξένος πρός τήν πόλιν ὅµιλος, θά 
τήν ὑποδουλώση οἰκονοµικῶς, καί θά καταθλίβη τό ἐµπόριον τοῦ τόπου, ὅπως 
ἐπιτύχη ὅσον τό δυνατόν πλειότερα κέρδη»89. 

Οι εβραίοι ιθύνοντες, ιδιοκτήτες και επιχειρηµατίες, υιοθετούσαν επίσης την ί-
δια επιχειρηµατολογία προσδίνοντάς της όµως ένα ευδιάκριτο εθνοτικό πρόσηµο. Με 
δεδοµένη την ταύτιση της εβραϊκής κοινότητας µε την πόλη, και δη µε την πόλη ως 
εµπόριο, ο φόβος της αθηναϊκής διείσδυσης και επικράτησης µεταγραφόταν σε φόβο 
αποεβραϊσµού της Θεσσαλονίκης. Στο λόγο τους, ο αντιαθηναϊκός τοπικισµός µετα-
πλάθονταν σε ρητορική καταγγελία του αντιεβραϊσµού. Η αναγκαστική απαλλοτρίω-
ση και η πώληση των οικοπέδων σε αθηναίους επιχειρηµατίες ερµηνεύθηκε ως µέσο 
εξελληνισµού. Επιπρόσθετα, αποτελούσε «τέχνασµα» για την εξασθένιση της δεσπό-
ζουσας θέσης των Εβραίων στο εµπόριο της Βαλκανικής προς όφελος των εµπόρων 
του Πειραιά και του λιµανιού του90. Στερηµένοι από τα καταστήµατα και τα ακίνητά 
τους, αποκοµµένοι από κάθε δεσµό µε τη γενέθλια γη της Θεσσαλονίκης, οι εβραίοι 
έµποροι, όπως και οι υπόλοιπες επαγγελµατικές τάξεις, θα αδυνατούσαν να συνεχί-
σουν τη δραστηριότητά τους. “Ils seraient aussi acculés à l’exil”, σηµείωνε ο Νεχα-
µά.. “Salonique sera ainsi dépeuplée”, “La communauté israélite aura été anéantie par 
                                                 
87 Για περιπτώσεις επενδύσεων εµπόρων σε ακίνητα, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 47-49, 51-52, 72. 
88 Σύµφωνα µε τον Νεχαµά, “Les 4/5 de ces immeubles sont la propriété des israélites et ils représen-
tent les 2/3 de la fortune immobilière de nos coreligionnaires de Salonique”. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) 
προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.09.1917), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
89 Το Φως 03.12.1919. Βλέπε και τις δηλώσεις του βουλευτή Νικόλαου Γερµανού στη σχετική συζή-
τηση στη Βουλή. Το Φως (07.12.1919). Εκτενής ανάλυση της αντιαθηναϊκής ρητορικής που χαρακτή-
ριζε την περίοδο εκείνη το δηµόσιο λόγο γίνεται εδώ, Κεφάλαιο 9, σσ. 366-369. 
90 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.09.1917), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
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un double fléaux: l’incendie duée à des contingences fatales, et l’expropriation, fruit 
de la cupidité de quelque tripsteurs[?] et de l’ostracisme haineux de certains fanati-
ques”91. 

 
Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος επηρέασε πολλαπλά την οικονοµία της Θεσσαλονί-
κης. Η πολεµική κινητοποίηση και η διεύρυνση της κρατικής παρέµβασης συνδυά-
στηκαν µε την παρουσία του στρατού της Ανατολής και την εγκαθίδρυση παράλλη-
λων και ενίοτε ανταγωνιστικών κέντρων εξουσίας. Το αποτέλεσµα του συγκερασµού 
αυτών των παραγόντων ήταν η διατήρηση των εθνοτικών ιεραρχιών στο χώρο της 
αγοράς. Η οργάνωση της πολεµικής οικονοµίας δεν συνέβαλε ούτε στην οργανικότε-
ρη ενσωµάτωση των µη ελλήνων επιχειρηµατιών στην εθνική οικονοµία ούτε όµως 
και στην περιθωριοποίησή τους. Αντίθετα, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρά-
τησαν στη Θεσσαλονίκη, οι οικονοµικές εξελίξεις στο χώρο της αγοράς έτειναν µάλ-
λον προς τη διεύρυνση της απόστασης που χώριζε πρωτίστως τους εβραίους εµπό-
ρους από το ελληνικό κράτος. Η πυρκαγιά του 1917 και η τροπή που πήρε η διαδικα-
σία της ανοικοδόµησης της πόλης µετέτρεψαν την απόσταση αυτή σε πραγµατικό 
χάσµα. 

Με το τέλος του πολέµου το εµπόριο της πόλης βρέθηκε εκ νέου αντιµέτωπο µε 
µια πολύπλευρη κρίση. Η αναχώρηση των συµµαχικών στρατευµάτων σήµανε την 
παύση των χρηµατικών εισροών στη Μακεδονία, η σταδιακή επιστροφή µέρους των 
θρακών και µικρασιατών προσφύγων προς τις περιοχές που είχε καταλάβει ο ελληνι-
κός στρατός έκαµψε την τοπική κατανάλωση92 και η σηµαντική καθυστέρηση στο 
πρόγραµµα της ανοικοδόµησης επέτεινε την ύφεση. Παράλληλα, η πόλη µαστιζόταν 
από χρόνια επισιτιστική κρίση, οι εξαγωγές προς τις βαλκανικές χώρες εξακολουθού-
σαν να τελούν υπό απαγόρευση ή έλεγχο93, η Ανατολική Μακεδονία είχε ερηµώσει 
από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είχε υποσκελι-
στεί από τον Πειραιά. 

Οι έλληνες και εβραίοι θεσσαλονικείς έµποροι είδαν την οικονοµική τους ισχύ 
να µειώνεται και τη θέση τους στην αγορά (της πόλης, της περιφέρειας και της εθνι-
κής επικράτειας) να υποχωρεί. Για τους Εβραίους όµως το µέλλον προβλεπόταν ακό-
µη περισσότερο δυσοίωνο. Η επέκταση του ελληνικού κράτους στη Θράκη και στη 
Μικρά Ασία χαιρετίστηκε ως θετική εξέλιξη καθώς διεύρυνε δυνητικά το πεδίο της 
επιχειρηµατικής τους δράσης94. Αλλά οι διαρκείς δυσκολίες στο διαµετακοµιστικό 
εµπόριο επανήλθαν, όπως και οι τάσεις εξελληνισµού της αγοράς. Στις αρχές του 
1919 τέθηκε το ζήτηµα της τήρησης των εµπορικών βιβλίων αποκλειστικά στα ελλη-
νικά95, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους το Υπουργείο Οικονοµικών εισήγαγε την Κυ-
ριακή αργία των κουρείων96. Παρόλο που και τα δύο ζητήµατα διευθετήθηκαν τελικά 
κατά τρόπο ευνοϊκό για τους εβραίους εµπόρους97, εντούτοις προοικονοµούσαν µια 

                                                 
91 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.09.1917), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
92 Το Φως 30.11.1919. 
93 Το Φως 07.11.1918. 
94 Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης προς ΥΠΕΞ (17.10.1919), New Archive of the History of Jews in 
Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1.  
95 L’Indépendant 20.2.1919. Consulat de France à Salonique. Annexe a la dépêche du Consulat de 
France à Salonique à la Direction Politique no. 31 du 01.03.1919. “Situation économique et politique 
de la Macédoine”, Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Αρχείο Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μικροφίλµ 418. 
96 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας προς Βενιζέλο (24.07.1919), New Archive of the History of Jews in 
Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1. 
97 Βλέπε την άµεση παρέµβαση του Βενιζέλου για την ακύρωση της απόφασης περί Κυριακής αργίας. 
Βενιζέλος (Παρίσι) προς Υπουργείο Εξωτερικών (08.07.1919), New Archive of the History of Jews in 
Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1. 
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περισσότερο επιθετική µεταπολεµική στρατηγική του ελληνικού κράτους. Μια τέτοια 
στρατηγική δεν είχε αποκλειστικό στόχο την ενσωµάτωση των Εβραίων, αλλά την 
ευρύτερη εθνικοποίηση του ελληνικού οικονοµικού χώρου, καθώς προέβλεπε και την 
κρατικοποίηση όλων των ξένων επιχειρήσεων στη Μακεδονία98. Περιστέλλοντας 
όµως την οικονοµική επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάµεων, αφαιρούσε ταυτόχρονα 
από τους εβραίους επιχειρηµατίες ένα ιστορικά αποτελεσµατικό δίχτυ προστασίας. Οι 
εβραίοι έµποροι έβλεπαν τώρα την ισχύ τους, την οποία είχαν διατηρήσει καθόλη τη 
διάρκεια του πολέµου, να εξασθενεί. Στο νέο µεταπολεµικό επιχειρηµατικό περιβάλ-
λον, η θέση τους σταδιακά θα περιθωριοποιείτο –τόσο ως Εβραίων όσο όµως και ως 
Θεσσαλονικιών. 
 

                                                 
98 Βλέπε τις εκτιµήσεις του γάλλου προξένου για τη µεταπολεµική οικονοµική στρατηγική των ελληνι-
κών κυβερνήσεων. Annexe à la dépêche du consulat de France à Salonique no. 7 (09.01.1918), MAE 
CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 275. 

 296



Κεφάλαιο Όγδοο 
Προς τον εξελληνισµό 

∆ηµογραφικές µεταβολές, επιχειρηµατικοί αναπροσανατολισµοί και 
η σταδιακή ανασύνθεση του εµποροβιοµηχανικού κόσµου της πόλης 

 
 
Όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι διαφορετικοί και συχνά αντίρροποι 
τρόποι που ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος επηρέασε το επιχειρηµατικό στρώµα της 
Θεσσαλονίκης άφησαν σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητες τις εθνοτικές ισορροπίες που 
το διέκριναν. Ωστόσο, η κληρονοµιά του πολέµου αποδείχτηκε τελικά εξαιρετικά 
βραχύβια. Η έλευση της ειρήνης συνοδεύτηκε από την ενεργοποίηση διαδικασιών οι 
οποίες και µετέβαλαν τα δοµικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού στρώµατος της 
πόλης. Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει σε τρεις κύριες όψεις αυτής της µεταβολής. Πρώ-
τον, τα µεταναστευτικά ρεύµατα προς αλλά κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, διακριτικό 
γνώρισµα ολόκληρης της πολεµικής δεκαετίας 1912-1922, εντάθηκαν µετά το 1918 
επιδρώντας πολλαπλά στην εθνοτική σύνθεση του θεσσαλονικιώτικου εµποροβιοµη-
χανικού κόσµου. ∆εύτερον, οι Έλληνες και οι Εβραίοι, οι δύο κυρίαρχες εθνοτικές 
οµάδες, ακολούθησαν διαφορετικές επιχειρηµατικές στρατηγικές, οι οποίες και αντα-
νακλούσαν τη διαφορετική τους θέση στην υπό διαµόρφωση µεταπολεµική εθνική 
οικονοµία. Και τρίτον, κατά τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια καταγράφεται µια σταδι-
ακή ανανέωση του επιχειρηµατικού δυναµικού της πόλης. Αυτή η ανανέωση δεν α-
φορούσε µόνο στους εβραίους αλλά και στους έλληνες επιχειρηµατίες. Μάλιστα η ι-
σχυροποίηση της θέσης των τελευταίων ήταν και απότοκο σηµαντικών µεταβολών 
στο εσωτερικό τους. Σηµαίνοντες έλληνες έµποροι της υστεροθωµανικής περιόδου 
είδαν τη θέση τους να υποχωρεί, την ίδια στιγµή που οι προοπτικές της τοπικής αγο-
ράς έλκυαν επιχειρηµατίες από την Παλαιά Ελλάδα. 

Απόληξη των εξελίξεων αυτών ήταν η γενικότερη εξασθένιση της πολυεθνοτι-
κής σύνθεσης που διέκρινε το επιχειρηµατικό στρώµα της πόλης και η παράλληλη 
ενδυνάµωση των ελλήνων εµπόρων και, κυρίως, βιοµηχάνων ήδη πριν από το 1922. 
Ένα µεγάλο µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας υποβαθµίζει ή αγνοεί τη σηµασία 
των διεργασιών αυτών και στέκεται αποκλειστικά στην καταλυτική επίδραση που 
άσκησε στην οικονοµία της πόλης και στις εθνοτικές συντεταγµένες της η ανταλλαγή 
των πληθυσµών και η εγκατάσταση των προσφύγων1. Ωστόσο, οι αλλαγές κατά τη 
δεκαετία 1912-1922 και κυρίως η δυναµική που χαρακτηρίζει τη µεταπολεµική τε-
τραετία 1919-1922, υποδεικνύουν ότι τελικά ο µετασχηµατισµός του επιχειρηµατικού 
στρώµατος της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε µια διαδικασία περισσότερο σύνθετη και µε 
αφετηρίες αρκετά πιο πρώιµες από ό,τι µια συµβατική, εξωτερική περιοδολόγηση 
αφήνει να διαφανεί. 
 
Οι πολλαπλές συνέπειες των µεταναστεύσεων 
Κατά τη δεκαετία 1912-1922 η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο αλλεπάλληλων 
µετακινήσεων πληθυσµών αποτελώντας το σηµείο αναχώρησης ή τον τόπο άφιξης 
πολλών και εθνοτικά διαφορετικών προσφυγικών οµάδων. Αν και κάθε µία από τις 
µετακινήσεις αυτές επηρέασε µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθµό το ε-
πιχειρηµατικό στρώµα της πόλης, ως σύνολο συνέτειναν τελικά σε µια πρώτη µετα-
βολή των υστεροθωµανικών εθνοτικών ιεραρχιών. Τις παραµονές της Μικρασιατικής 

                                                 
1 Οι σηµαντικότερες µεταξύ αυτών είναι των Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα, Ma-
zower, Salonica, city of ghosts. 
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καταστροφής, η έκλειψη των Βουλγάρων και η δηµογραφική αποδυνάµωση των 
µουσουλµάνων και των εβραίων επιχειρηµατιών συνδυάζονταν µε την οριακή ενί-
σχυση των Ελλήνων και σηµατοδοτούσε την αναδιάταξη των ισορροπιών µεταξύ των 
τριών εθνοτικών οµάδων που είχαν αποµείνει στο χώρο της αγοράς. 

Οι βούλγαροι έµποροι, η πιο µικρή, αλλά και η πιο επίφοβη πολιτικά εθνοτική 
οµάδα, ήταν η πρώτη που οδηγήθηκε στην οριστική και πλήρη απαλοιφή της από τον 
εθνολογικό χάρτη της πόλης. Ο ∆εύτερος Βαλκανικός Πόλεµος κατέστησε δύσκολη, 
αν όχι ανυπόφορη, την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, οι Βούλγαροι 
αποτέλεσαν τη µόνη εθνοτική οµάδα εµπόρων απέναντι στην οποία το ελληνικό κρά-
τος έλαβε διοικητικά µέτρα. Τον Ιούλιο του 1913 οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν ορι-
σµένους από τους σηµαντικότερους βούλγαρους επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης µε 
την ανυπόστατη κατηγορία της συµµετοχής στην επαναστατική οµάδα του Τσουρα-
πτσίεφ. Κάποιοι φυλακίστηκαν, άλλοι εκτοπίστηκαν στην Παλαιά Ελλάδα (στην Α-
θήνα και στην Ιθάκη) και ένας, ο επιφανής έµπορος Σπύρο Σουροντζίεφ, πέθανε από 
τις κακουχίες της φυλακής και της εξορίας2. Το Νοέµβριο του 1915 πάλι, ένα πλήθος 
από πολιτικά ενεργούς βουλγαρίζοντες εµπόρους και προύχοντες της Μακεδονίας ε-
κτοπίστηκαν στη Σαντορίνη, τη Σύρο και την Αµοργό3. Μέσα σε διάστηµα τριών ε-
τών, η βουλγαρική εµπορική παρουσία στη Θεσσαλονίκη είχε πλέον πάψει να υφί-
σταται. 

Όσον πάλι αφορά στους µουσουλµάνους και κυρίως στους ντονµέ εµπόρους, η 
περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από τη δραστική περιστολή της παρουσίας 
τους. Το Εµπορικό Εγκόλπιο που εξέδωσε το 1921 το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Ε-
πιµελητήριο Θεσσαλονίκης περιλάµβανε ελάχιστα µουσουλµανικά ονόµατα και σχε-
δόν κανέναν από τους σηµαίνοντες ντονµέ επιχειρηµατίες της υστεροθωµανικής πε-
ριόδου. Οι µεγάλες οικογένειες των Καπαντζί, Καρακάς και Ιπεκτσί ήταν ολοκληρω-
τικά απούσες, έστω και αν µέλη τους παρέµεναν ακόµη στην πόλη. Ακόµη και αν συ-
νέχιζαν να δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά, η απουσία της καταγραφής τους δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική µόνο των πολιτικών αποκλεισµού και της ανάδειξης 
του ελληνικού χαρακτήρα της πόλης, που χαρακτηρίζουν εν γένει την απογραφική 
λογική του Επιµελητηρίου. Αντίθετα, δηλώνει την ευρύτερη περιθωριοποίησή τους 
από την τοπική οικονοµική ζωή. 

Η περιορισµένη παρουσία των µουσουλµάνων και των ντονµέ εµπόρων υπήρξε 
κυρίως απόρροια της µετανάστευσής τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Guide de Sa-
lonique, το 1918 στη Θεσσαλονίκη κατοικούσαν 10.000 Μουσουλµάνοι και 7.000 
Ντονµέ, µόλις ο µισός πληθυσµός σε σύγκριση µε την ύστερη οθωµανική περίοδο4. 
Ορισµένοι ντονµέ έµποροι, όπως ο καπνέµπορας Κιαζίν Εµίν, εκµεταλλεύτηκαν την 
ξένη υπηκοότητα που κατείχαν καθώς και τα εκτεταµένα επιχειρηµατικά δίκτυα που 

                                                 
2 O’Reilly (Sofia) προς Grey (22.08.1913), FO 371/1843. Lamb προς Grey (28.08.1913), FO 371/1843. 
Morgan προς Grey (04.09.1913), FO 371/1843. Το τέλος της βουλγαρικής κοινότητας της Θεσσαλονί-
κης δεν έχει ακόµη απασχολήσει την ελληνική ιστοριογραφία έρευνα εξακολουθεί να παραµένει ζήτη-
µα ταµπού. Για µια σύντοµη ιστορική επισκόπηση της βουλγαρικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, που 
όµως αποσιωπά πλήρως τις συνθήκες εξαφάνισής της, βλ. Iakovos D. Michailidis, “From Christians to 
Members of an Ethnic Community: Creating Borders in the City of Thessaloniki (1800-1912)”, στο 
Luda Klusáková & Laure Teulières (επιµ.), Frontiers and identities: cities in regions and nations (Πί-
ζα, 2008), σσ. 169-180. Μια πρώτη ιχνογράφηση της βουλγαρικής κοινότητας κατά την ύστερη οθω-
µανική περίοδο επιχειρεί ο Γιάννης Μέγας. Μέγας, Οι «Βαρκάρηδες» της Θεσσαλονίκης, σσ. 213-225. 
3 Comité de Secours aux réfugiés de Castoria, Florina et Kailar en Bulgarie προς Les déléguées de 
l’Union Internationale de la Croix-Rouge de Genève (Σόφια) (17.05.1917), FO 371/2890. 
4 Παρατίθεται στην L’Indépendant 19.07.1918. Ωστόσο, ο Darques υποστηρίζει ότι µέχρι το 1917 είχε 
αναχωρήσει µόνο το ένα τέταρτο του µουσουλµανικού πληθυσµού της πόλης. Darques, Salonique au 
XXe siècle, σ. 64. 
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είχαν δηµιουργήσει και µετανάστευσαν στη δυτική και κεντρική Ευρώπη όταν η έ-
λευση των συµµαχικών στρατευµάτων το Σεπτέµβριο του 1915 κατέστησε δυσχερή 
την παραµονή τους στη Θεσσαλονίκη5. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος των ντονµέ 
εµπόρων µετοίκησε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (και πιο συγκεκριµένα στην 
Κωνσταντινούπολη) αµέσως µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, όταν η Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου σήµανε το τέλος των προσπαθειών για την αυτονόµηση της Μακεδο-
νίας. Η αυθαίρετη βία που ασκούσε η ελληνική εξουσία ωθούσε προς την έξοδο6, αλ-
λά όπως υποδεικνύει το παράδειγµα του Μουσταφά Σιαµλή, οι στενές σχέσεις µε το 
νεοτουρκικό κοµιτάτο και η προηγούµενη δραστηριοποίησή τους στην αγορά της 
Κωνσταντινούπολης καθιστούσαν ταυτόχρονα τη µετάβαση επιχειρηµατικά αποδε-
κτή7. 

Η µετανάστευση δεν αφορούσε µόνο τους εµπόρους, αλλά και τους εργοστα-
σιάρχες, όπως τον Μολά Ζιά, ο οποίος στις αρχές του 1914 µετέφερε το εργοστάσιο 
φανελών που διηύθυνε από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη8. Με εξαίρεση 
όσους εµπόρους ήταν παράλληλα και µεγαλοκτηµατίες, ο µόνος άλλος κλάδος που 
δεν επηρεάστηκε τόσο έντονα από τη µετανάστευση ήταν πιθανότατα η ιδιαίτερα ε-
πικερδής κατεργασία καπνού, όπου το σηµαντικό καπνεργοστάσιο του Χασάν Ακίφ 
συνέχισε να λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
για τους πιο σηµαντικούς ντονµέ επιχειρηµατίες µεταξύ όσων αναχώρησαν, η µετοί-
κιση δεν σήµανε την πλήρη παύση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στην α-
γορά της Θεσσαλονίκης. Κατά τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, οι Ρουστή και Μετζήτ 
Καρακάς, οι Αδελφοί Μπαλτζή και ο ∆ιλµπέρ Ζαδέ συνδύασαν τη µεταφορά της έ-
δρας τους στην Κωνσταντινούπολη µε τη διατήρηση υποκαταστηµάτων στη Θεσσα-
λονίκη και την παραµονή σε αυτήν ενός αριθµού συγγενών υπεύθυνων για τη λει-
τουργία τους9. Ωστόσο, ήδη από το 1915, η µετανάστευση είχε πλέον οδηγήσει τους 
ντονµέ επιχειρηµατίες σε τέτοια δηµογραφική απίσχναση, ώστε η από µέρους τους 
διεκδίκηση οποιουδήποτε ρόλου στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης να είναι 
πια αδύνατη10. 

Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 1912-1922 αντίρροπες πληθυσµιακές µετακι-
νήσεις από, αλλά και προς, τη Θεσσαλονίκη συνετέλεσαν στο δηµογραφικό µετασχη-
µατισµό και του ανώτερου εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµατος. Κατά τη διάρκεια 
του ∆εύτερου Βαλκανικού και του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου η Θεσσαλονίκη 
αποτέλεσε έναν από τους κύριους πόλους έλξης για τους χειµαζόµενους εβραϊκούς 
πληθυσµούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της νέας Σερβίας. Οι εβραϊκές κοινότη-
τες των Σερρών, της ∆ράµας, της Καβάλας και του Μοναστηρίου βρέθηκαν στη ζώνη 
των πολεµικών συγκρούσεων. Οι σερραίων και µοναστηριώτες Εβραίοι ιδιαίτερα δο-
κιµάστηκαν σκληρά από την ολοσχερή καταστροφή των Σερρών το 1913 και τους 
                                                 
5 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς πρέσβυ (Αθήνα) (17.05.1918), MAE CADN, Consulat général 
de France à Salonique, Série B, Carton 139. 
6 “La situation des musulmans en Macédoine” (26.03.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 74. 
7 Σηµαίνων έµπορος ειδών νεωτερισµού της Θεσσαλονίκης κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, ο 
ντονµέ Μουσταφά Σαµλή είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στην Κωνσταντινούπολη συστή-
νοντας εκεί υποκατάστηµα της επιχείρησής του. Μετά τη µετοίκισή του δραστηριοποιήθηκε στους κύ-
κλους των Νεότουρκων συµµετέχοντας στη σύσταση συνδέσµου-παραρτήµατος της Επιτροπής «Ένω-
σις και Πρόοδος». Όπως ανέφερε ο έλληνας πρέσβυς, ο σύνδεσµος είχε στόχο την εµπορική ενίσχυση 
των Τούρκων και την καταστροφή των Ελλήνων. ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, Φάκελος 21. 
Έκθεση σχετικά µε την ανθελληνική δράση των εβραϊκής καταγωγής µουσουλµάνων (ντονµέδων) (χ.χ. 
ca. 1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. 
8 Υπουργείο Εξωτερικών προς Γ∆Μ (14.05.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. 
9 Υπουργείο Εξωτερικών προς Γ∆Μ (14.05.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 64. 
10 Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς πρέσβυ (Αθήνα) (10.05.1915), MAE CADN, Ambassade de 
France à Athènes, Fonds A, Carton 277. 
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επανειληµµένους βοµβαρδισµούς του Μοναστηρίου κατά τον Μεγάλο Πόλεµο. Απο-
τέλεσµα αυτών των εξελίξεων ήταν η µετακίνηση ενός σηµαντικού αριθµού εύπορων 
εβραίων εµπόρων προς τη συγκριτικά ασφαλέστερη Θεσσαλονίκη και προς άλλες πό-
λεις της Παλαιάς Ελλάδας11. 

Μια τέτοια µετακίνηση αντανακλούσε τους πολλαπλούς επιχειρηµατικούς δε-
σµούς που ένωναν τις εβραϊκές κοινότητες της µακεδονικής ενδοχώρας µε τη σεφα-
ραδίτικη µητρόπολη και υπογράµµιζε την κεντρική θέση που ιστορικά κατείχε η τε-
λευταία στην εβραϊκή οικονοµική τοπογραφία της Μακεδονίας. Ήδη από τα µέσα του 
δέκατου ένατου αιώνα, το εβραϊκό επιχειρηµατικό στρώµα της Θεσσαλονίκης α-
ντλούσε δηµογραφικά και από την έλευση νέων επιχειρηµατιών από το εσωτερικό 
της Μακεδονίας, µε εκπροσώπους µοναστηριώτικων οικογενειών όπως οι Καλδερόν 
να δραστηριοποιούνται στην αγορά της πόλης12. Είναι όµως αµφίβολο αν κάτι τέτοιο 
συνέβη στην ίδια κλίµακα και κατά την πολεµική δεκαετία του 1910. Η υπάρχουσα 
κατάσταση της έρευνας δεν επιτρέπει την εξαγωγή στέρεων συµπερασµάτων σχετικά 
µε το µόνιµο ή προσωρινό χαρακτήρα της εγκατάστασης των εβραίων µακεδόνων 
εµπόρων, όπως και για το εύρος και το βαθµό της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησής 
τους. Με βάση ωστόσο τα διαθέσιµα αποσπασµατικά στοιχεία για τη σηµαντικότερη 
οµάδα, αυτή των Μοναστηριωτών, φαίνεται ότι από τους περίπου 1.250 που κατέφυ-
γαν στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο του Μεγάλου Πολέµου, ένας σηµαντικός α-
ριθµός επέστρεψε στο Μοναστήρι µετά το τέλος των εχθροπραξιών13. Όσοι παρέµει-
ναν, ενσωµατώθηκαν στην οικονοµία και στην εβραϊκή κοινωνία της πόλης διατηρώ-
ντας παράλληλα την ιδιαίτερη τοπική τους ταυτότητα, όπως υποδεικνύει η οικοδόµη-
ση της συναγωγής των Μοναστηριωτών το 192614. Και ενδεχοµένως ορισµένοι, όπως 
ο Χαΐµ Σ. Αροέστι, σηµαίνων παραγγελιοδόχος και κύριος χρηµατοδότης της συνα-
γωγής, να µπόλιασαν µε την παρουσία τους το ανώτερο εβραϊκό επιχειρηµατικό 
στρώµα της Θεσσαλονίκης15. 

Ωστόσο επρόκειτο για µια αναιµική ενίσχυση που δεν µπόρεσε να ισοσταθµίσει 
ούτε κατ’ελάχιστο τα διαδοχικά κύµατα εβραϊκής µετανάστευσης από τη Θεσσαλονί-
κη. Οι διαδοχικοί πόλεµοι, η απώλεια της ενδοχώρας, το νέο δασµολογικό καθεστώς, 
η σηµαντική καθυστέρηση στην προώθηση του σχεδίου της ελεύθερης ζώνης, η πυρ-
καγιά του 1917, το σχέδιο ανοικοδόµησης, ο αναµενόµενος εξελληνισµός του χώρου 
της αγοράς και τέλος οι προβληµατικές µεταπολεµικές οικονοµικές προοπτικές της 
πόλης δηµιούργησαν ένα ασφυκτικό για την εβραϊκή επιχειρηµατικότητα καθεστώς 
και αποτέλεσαν τους κύριους λόγους που ώθησαν τους εβραίους εµπόρους και επι-
χειρηµατίες στη µετοίκιση. 

Για ορισµένους από αυτούς η µετανάστευση συνιστούσε πράξη εξελληνισµού. 
Ήδη πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο ένας αριθµός θεσσαλονικιώτικων εβρα-

                                                 
11 Για τη µετακίνηση των Εβραίων της Ανατολικής Μακεδονίας, βλέπε Ριτζαλέος, «Οι εβραϊκές κοινό-
τητες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη», σσ. 33-34. Για εκείνη από το Μοναστήρι, βλέπε 
American Red Cross Mission to Greece, Report no. 30. Investigation of the needs of the Jewish Com-
munities of Greece (01.06.1919), Ιδιωτικό αρχείο Ρένας Μόλχο. 
12 Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, σ. 39. Οι µετεγκαταστάσεις αυτές δεν πήραν βέβαια ποτέ την έκτα-
ση, το βάθος και τις επιπτώσεις που χαρακτήριζαν τη µετακίνηση των ελληνορθόδοξων εµπόρων προς 
τη Θεσσαλονίκη.  
13 Mark Cohen, Last century of a Sephardic Community. The Jews of Monastir, 1839-1943 (Νέα Υόρ-
κη, 2003), σ. 139. 
14 Αλβέρτος Ναρ, Οι συναγωγές της Θεσσαλονίκης. Τα τραγούδια µας. Μελετήµατα γύρω από την ιστο-
ρία και παράδοση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 1985), σ. 78. 
15 Εµπορικό Εγκόλπιο 1921 (Θεσσαλονίκη, 1921), σ. 255. Cohen, Last century of a Sephardic Commu-
nity. The Jews of Monastir, σ. 134. 
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ϊκών εµπορικών οίκων είχε ιδρύσει υποκαταστήµατα στον Πειραιά16, ενώ η εβραϊκή 
κοινότητα της πρωτεύουσας αριθµούσε ανάµεσα στα µέλη της µια όχι ευκαταφρόνη-
τη “colonie salonicienne”17. Ο βοµβαρδισµός της Θεσσαλονίκης από γερµανικά Ζέπ-
πελιν το 1916 και η πυρκαγιά του 1917 πιθανότατα ενίσχυσαν την τάση αυτή. Το 
1916, κάποιες εκατοντάδες οικογένειες αναζήτησαν καταφύγιο στην Παλαιά Ελλά-
δα18, ενώ µετά την πυρκαγιά η Γενική ∆ιοίκηση Θεσσαλονίκης επέτρεψε τη µετάβα-
ση σε Αθήνα και Λάρισα σε 4.000 «παθόντες πλουσίους» της πόλης19. Τέλος, η κα-
τάληψη της Σµύρνης και η προοπτική της επέκτασης της ελληνικής κυριαρχίας στον 
οικονοµικό χώρο της Μικράς Ασίας ώθησαν εµπόρους, όπως τον Αβράµ Μπενβενί-
στε, να δοκιµάσουν την τύχη τους στην άλλη πλευρά του Αιγαίου20. 

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των εβραίων µεταναστών κατευθύνθηκε ε-
κτός ελληνικών συνόρων. Ένα πρώτο κύµα φυγής εκδηλώθηκε σχεδόν αµέσως µετά 
τους Βαλκανικούς Πολέµους, όταν οι µεγάλοι εµπορικοί οίκοι επιχείρησαν να αντι-
µετωπίσουν τη νέα κατάσταση είτε ανοίγοντας υποκαταστήµατα στα διάφορα βαλκα-
νικά κράτη είτε µεταφέροντας αλλού το σύνολο των δραστηριοτήτων τους21. Μέχρι 
τον Ιούνιο του 1913, 120 σηµαίνοντες εβραίοι έµποροι της πόλης είχαν ήδη εγκατα-
σταθεί στη Σόφια22. Ήταν όµως η Οθωµανική Αυτοκρατορία, “terre bénie des com-
merçants”, που αποτέλεσε την πρώτη τους επιλογή23. Το 1913, ένας µεγάλος αριθµός 
εβραίων εµπόρων έκανε χρήση του ιραδέ της οθωµανικής κυβέρνησης, που προέβλε-
πε την ατελή εισαγωγή του συνόλου των αποθεµάτων τους στην Οθωµανική Αυτο-
κρατορία, και εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη για τη Σµύρνη και κυρίως για την Κων-
σταντινούπολη24. Ήδη τον Ιούλιο του 1913 διακόσιοι θεσσαλονικείς Εβραίοι είχαν 
αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη µέσα σε διάστηµα µιας µόλις εβδοµάδας25. Μάλι-
στα, η τάση φυγής έτεινε να πάρει τέτοιες ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ώστε τον Ιούνιο 
του 1914 οι κατά τόπους εβραϊκές στοές Μπενέ Μπερίτ αποφάσισαν σε κοινή τους 
σύσκεψη στην Κωνσταντινούπολη να συστήσουν γραφεία µετανάστευσης, αντίστοι-
χα µε εκείνα που λειτουργούσαν στη Ρωσία, προκειµένου να διευκολύνουν τη µετοί-
κιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας26. “If more merchants have 
not left up to the present, the reason may be found partly in the fact that they can 
hardly reconcile themselves to the idea that the present division of the Balkans is 
permanent”, σηµείωνε ο άγγλος πρόξενος το Μάρτιο του 1914, αποτυπώνοντας την 
απελπισία και αναστάτωση που διακατείχε τον εµπορικό κόσµο της πόλης27. 

Το ρεύµα µετανάστευσης των εβραίων εµπόρων ανακόπηκε προσωρινά λόγω 
των δυσκολιών που προκάλεσε στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ο Πρώτος Παγκόσµιος 
Πόλεµος αλλά και των νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών που αυτός δηµιούργησε στην 
                                                 
16 J. Saias, La Grèce et les Israélites de Salonique, σ. 38. 
17 L’Indépendant 03.08.1918, όπου και αναφορά στο θάνατο του Ραφαήλ Μοδιάνο στην Αθήνα και 
στην παρουσία στην κηδεία του όλης της “colonie salonicienne”. Γενικότερα για την τάση εγκατάστα-
σης σεφαραδιτών Εβραίων στην Αθήνα πριν και µετά από την υπό εξέταση περίοδο, βλέπε Fleming, 
Greece. A Jewish history, κεφάλαιο 3. 
18 “Réponse au questionnaire de la mission Hoover” (01.04.1919), Αρχείο AIU Grèce II C 53. 
19 Το Φως 15.08.1917. 
20 Προφορική συνέντευξη Μάρι Άλβο (το γένος Μπενβενίστε) (02.04.2006). 
21 Morgan (Salonica) προς Mallet (Constantinople) (21.03.1914), FO 286/580. 
22 American Jewish Yearbook (1914), σ. 196. Ο αριθµός είναι µάλλον υπερβολικός, αλλά υποδεικνύει 
µια ενδιαφέρουσα τάση φυγής και προς τη Βουλγαρία. 
23 Leon Rousso (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (27.03.1914), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
24 Morgan (Salonica) προς Mallet (Constantinople) (21.03.1914), FO 286/580. American Jewish Year-
book (1914), σ. 255. 
25 American Jewish Yearbook (1914), σ. 197. 
26 American Jewish Yearbook (1914), σσ. 197, 255. 
27 Morgan (Salonica) προς Mallet (Constantinople) (21.03.1914), FO 286/580. 
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πόλη28. Ωστόσο, διογκώθηκε εκ νέου µετά την πυρκαγιά του 1917 και ιδίως έπειτα 
από τον τερµατισµό των εχθροπραξιών29. Ήδη το 1919 το ∆ελτίο του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ζητούσε τη λήψη άµεσων µέτρων «διά νά σταµατήση 
αὐτό τό φυλλορρόηµα τοῦ ἀειθαλοῦς ἄλλοτε δένδρου τοῦ ἐµπορίου Θεσσαλονί-
κης»30. Ανάλογα, το 1920 ο Εµπορικός Σύλλογος ανέφερε στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας ότι «πολλοί ἐκ τῶν µελῶν τοῦ Συλλόγου διέλυσαν τά καταστήµατα τῶν 
οἱ µέν περισσότεροι ὡς ἀποδηµήσαντες ἀλλαχοῦ»31. 

Πιο συγκεκριµένα, κατά την περίοδο 1917-1922 οι εβραίοι έµποροι µετέβησαν 
µαζικά προς την Αµερική και τη δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα δε προς την Ιταλία και τη 
Γαλλία32. Μέχρι το 1921 περίπου 3.000-4.000 Θεσσαλονικείς είχαν ήδη µεταναστεύ-
σει µόνο στο Παρίσι33. Η πλειονότητα των µεταναστών ανήκε και στην περίπτωση 
αυτή στο ανώτερο εισοδηµατικό στρώµα. Την αποτελούσαν κεφαλαιούχοι και µεγα-
λέµποροι που ανησυχούσαν για τη συρρίκνωση των επιχειρηµατικών τους δραστηρι-
οτήτων στη Θεσσαλονίκη34. Το στρώµα αυτό κατευθύνθηκε προς τα µεγάλα γαλλικά 
λιµάνια, τη Νίκαια, τη Μασσαλία και την Τουλούζη, αλλά πρωτίστως προς το Παρί-
σι35. Το 1920 ο τραπεζίτης Αβραάµ Αµάρ εγκατέλειψε τη διοίκηση του πιστωτικού 
του ιδρύµατος και εγκαταστάθηκε εκεί, ενώ την ίδια χρονιά ο Ζωζέφ Μισραχί έφυγε 
για τη Μασσαλία36. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είχε προηγηθεί η µετοίκιση των 
νεώτερων µελών της οικογένειας και η σταδιακή µεταφορά των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Οι πρεσβύτεροι ήταν οι τελευταίοι που αναχώρησαν 
από τη Θεσσαλονίκη37. Το αποτέλεσµα του οικογενειακού χαρακτήρα των µετακινή-
σεων αυτών ήταν η σχεδόν πλήρης έκλειψη της παρουσίας σηµαντικών εβραϊκών οι-

                                                 
28 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (03.11.1916), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202d. Νεχα-
µά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (15.10.1917), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
29 Σύµφωνα µε την L’Indépendant, τα κυριότερα αίτια του νέου αυτού µεταναστευτικού ρεύµατος ήταν 
η έλλειψη κατοικιών και καταστηµάτων µετά την πυρκαγιά, η ακρίβεια του βίου, οι δυσκολίες που α-
ντιµετώπιζε το εµπόριο και το άδηλο οικονοµικό µέλλον της πόλης. L’Indépendant 21.01.1920. Ανά-
λογη ήταν και η εκτίµηση του Εµπορικού Συλλόγου. Εµπορικός Σύλλογος προς Γενική ∆ιοίκηση Θεσ-
σαλονίκης (20.03.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». Η 
L’Opinion διαπίστωνε επίσης ότι η πυρκαγιά ανάγκασε ένα µεγάλο αριθµό Θεσσαλονικέων να µετα-
ναστεύσουν. L’Opinion 17.08.1920. 
30 ∆ελτίο ΕΒΕΘ 5-6 (15.12.1919), σ. 1. 
31 Εµπορικός Σύλλογος προς Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (04.05.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». 
32 Για τη µετανάστευση θεσσαλονικέων Eβραίων στη Νάπολη, βλέπε Samuel Varsano, « Des Juifs de 
Salonique à Naples (1917-1940): un témoignage”, στο Elie Carasso (επιµ.), Les voix de la mémoire 
(Ταρασκόν, 1997), σσ. 95-102. Για τη µετανάστευση στις Ηνωµένες Πολιτείες, βλέπε Devin E. Naar, 
“From the ‘Jerusalem of the Balkans’ to the Goldene Medina: Jewish immigration from Salonika to the 
United States”, American Jewish History 93/4 (2007), σσ. 435-473. Aviva Ben-Ur, Sephardic Jews in 
America: A Diasporic History (Νέα Υόρκη, 2009). Για τη µετανάστευση στη Γαλλία, βλέπε Annie 
Benveniste, Le Bosphore à la Roquette: la communauté judéo-espagnol à Paris (1914-1940) (Παρίσι, 
1989). Η Nadia Malinovich υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου 35.000 Εβραίοι από 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία, µε τους Θεσσαλονικείς να απαρτίζουν 
την ισχυρότερη πληθυσµιακά υποοµάδα. Nadia Malinovich, “Salonican Jews in Paris in the 1920s” (α-
νακοίνωση στο συνέδριο της Association for Jewish Studies, Σικάγο, 1999), σ. 1. 
33 Ιωάννης Σκούρτης, «Μετανάστευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη Γαλλία κατά τον Μεσοπό-
λεµο», Θεσσαλονίκη 3 (1992), σ. 236. 
34 Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα, σσ. 103, 117. 
35 Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρίτο, σσ. 1519, 1526, 1583. 
36 Le Judaisme Sephardi 8/70 (04.1939), σ. 57. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι), Αρχείο 
AIU Grèce VII B 27. 
37 Όταν φεύγουν από την πόλη, ο Αβραάµ Αµάρ είναι 70 ετών και ο Ζωζέφ Μισραχί 71. 
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κογενειών από την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης38. Ήδη το 1920, ο Ζω-
ζέφ Νεχαµά αναφερόταν στον “négociant notable” Ντίνο Φερνάντεζ ως “l’un des ra-
res représentants de l’ancienne aristocratie juive de Salonique” που διέµεναν ακόµη 
στην πόλη, αν και όχι για πολύ39. 

Όπως και στην περίπτωση των µουσουλµάνων εµπόρων, αλλά για µια πολύ µα-
κρύτερη χρονικά περίοδο, η µετακίνηση αυτή δεν σήµαινε πάντοτε την οριστική ρήξη 
των επιχειρηµατικών δεσµών µε την πόλη. Παρά την αναχώρηση του Σαούλ Αµάρ το 
1920, το υποκατάστηµα της οµώνυµης Τράπεζας συνέχισε να λειτουργεί καθόλη τη 
διάρκεια του µεσοπολέµου40. Αντίστοιχα µακροχρόνια ήταν και η λειτουργία της κα-
πνεµπορικής επιχείρησης Commercial Company of Salonica των Ζωζέφ, Λάζαρου 
και Ερρίκου Μισραχί41. Ο δε Ντίνο Φερνάντεζ, αν και κάτοικος πλέον Παρισίων, κα-
τείχε το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της νέας εταιρείας που προήλθε από τη 
συγχώνευση των ζυθοποιείων «Όλυµπος» και «Νάουσα» το 192042. 

Ωστόσο, η διατήρηση ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη Θεσ-
σαλονίκη αδυνατούσε να εξισορροπήσει τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που είχε 
η µετανάστευση ενός τόσο σηµαντικού αριθµού εβραίων εµπόρων στην ηγεµονία που 
ασκούσε το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της κοινότητας. Καθώς συνοδεύτηκε 
από τη σηµαντική µεταφορά κεφαλαίων, η µετανάστευση εξασθένισε σηµαντικά την 
εβραϊκή κεφαλαιακή βάση στην πόλη. Ήδη κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέµου 
αρκετοί έµποροι είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν στη Γαλλία τα κέρδη που είχαν 
συγκεντρώσει από τις πληρωµές του Στρατού της Ανατολής σε γαλλικά φράγκα, προ-
ετοιµάζοντας πιθανότατα µε αυτόν τον τρόπο τη µελλοντική τους µετεγκατάσταση43. 
Μετά τον πόλεµο, η ίδια η µετακίνηση σήµανε και τη φυγή µεγάλου µέρους των ε-
βραϊκών κεφαλαίων. Μόνον οι 4.000 Θεσσαλονικείς που µετανάστευσαν στο Παρίσι 
µέχρι το 1921 µετέφεραν µαζί τους γύρω στα 120 εκατοµµύρια φράγκα44. Καθώς µά-
λιστα η εβραϊκή επιχειρηµατικότητα και η τοπική οικονοµία διαπλέκονταν διαχρονι-
κά σε ένα ενιαίο συνεχές, ο αντίκτυπος της φυγής αυτής ήταν ευρύτατος. Στις αρχές 
του 1920 ο έλληνας πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου ανέφερε µε έκδηλη ανησυχία 
στη Γενική ∆ιοίκηση Θεσσαλονίκης ότι η διαρροή κεφαλαίων είχε ήδη προκαλέσει 
«µεγίστην ζηµίαν τῆς οἰκονοµικῆς θέσεως τῆς πόλεώς µας»45. Αναµφισβήτητα, η 
υποχώρηση της κεφαλαιακής ισχύος των εβραίων επιχειρηµατιών οδηγούσε προς α-

                                                 
38 Ανάλογη ήταν και η περίπτωση της οικογένειας του σηµαίνοντα υφασµατέµπορου Νεχαµά Μαλλάχ. 
Μεταξύ του 1913 και του 1920 τέσσερα από τα πέντε παιδιά του είχαν µεταναστεύσει στη Ζυρίχη και 
κυρίως στο Παρίσι. Rychner, Les Mallah, σσ. 15-22. 
39 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.06.1920), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
40 Συνεδρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ (29.05.1920), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικής Επιτροπής (1920). Χεκίµογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη, σσ. 105, 132-133, 
136. 
41 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 21. 
42 Στο ίδιο, σ. 22. Ανάλογα, η µετανάστευση δεν σήµαινε ρήξη µε την ταυτότητα του θεσσαλονικέα 
ούτε στο επίπεδο των νοοτροπιών. Αντίθετα, η «θεσσαλονικιότητα» παρέµεινε ισχυρή καθώς µετα-
φέρθηκε και καλλιεργήθηκε στους νέους τόπους εγκατάστασης. Έτσι, το 1919 θεσσαλονικείς Εβραίοι 
ίδρυσαν στο Παρίσι την Association Amicale des Israelites Saloniciens. Malinovich, “Salonican Jews 
in Paris in the 1920s”, σσ. 7-8. 
43 Αλεξάνδρα Καραδήµου-Γερόλυµπου & Ευάγγελος Χεκίµογλου, «Η Θεσσαλονίκη του Πρώτου Πα-
γκοσµίου Πολέµου», Θεσσαλονικέων Πόλις 7 (2002), σ. 176. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικό-
τητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 19. 
44 Σκούρτης, «Μετανάστευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη Γαλλία κατά τον Μεσοπόλεµο», σ. 
236. 
45 Εµπορικός Σύλλογος προς Γενική ∆ιοίκηση Θεσσαλονίκης (20.03.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». 
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ναδιάταξη των τοπικών εθνοτικών ιεραρχιών. Ωστόσο, ο κοµβικός ρόλος που οι ίδιοι 
διαδραµάτιζαν στην τοπική πολυεθνοτική οικονοµία της Θεσσαλονίκης σήµαινε ότι η 
αποχώρησή τους συµπαρέσυρε προς την ύφεση το σύνολο του επιχειρηµατικού κό-
σµου της πόλης, ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης. 

Παράλληλα, η µετανάστευση ενός σηµαντικού αριθµού εβραίων επιχειρηµα-
τιών πρώτης γραµµής µέσα σε ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα διερρύγνυε τα 
κοινωνικά δίκτυα τα οποία επέτρεπαν στο ανώτερο εβραϊκό επιχειρηµατικό στρώµα 
να ασκεί την ηγεµονία του στην τοπική αγορά και ευρύτερα στο χώρο της πόλης. Με-
ταξύ του 1918 και του 1920 τέσσερα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορι-
κού Επιµελητηρίου, ο αντιπρόεδρος Σαούλ Αµάρ και οι Ζωζέφ Μισραχί, Αβράµ Σα-
πόρτα και Ούγκω Μοσσέρι, παραιτήθηκαν λόγω αναχώρησης για την Ευρώπη46. Η 
µετοίκιση του Μισραχί είχε ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ως γάλλος υπήκοος αποτελού-
σε επίλεκτο µέλος της γαλλικής παροικίας47. Οι αποχωρήσεις αυτές, σε συνδυασµό 
µε την ταυτόχρονη παραίτηση από το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελη-
τηρίου και του Γιακώβ Καζές, σηµαίνοντος εµπόρου και του σηµαντικότερου εκείνη 
την περίοδο στελέχους της κοινότητας,48 περιέστειλαν δραστικά το εύρος των σύνθε-
των, εκτεταµένων αλλά έντονα προσωποπαγών εβραϊκών κοινωνικών δικτύων, δί-
κτυα τα οποία στήριζαν την εβραϊκή επιχειρηµατικότητα, διευκόλυναν την πρόσβαση 
σε ποικίλα κέντρα εξουσίας, θεµελίωναν τη διεθνοτική επικοινωνία και συνεννόηση 
και προσέδιδαν εντέλει κοινωνική ισχύ στο ανώτερο στρώµα των εβραίων επιχειρη-
µατιών. Τη θέση των επώνυµων εβραίων επιχειρηµατιών κατέλαβαν είτε χριστιανοί 
είτε άλλοι εβραίοι έµποροι –µικρότερου όµως πλέον οικονοµικού διαµετρήµατος και 
πιο περιορισµένης κοινωνικής ορατότητας. 

Αυτές οι αναχωρήσεις επηρέασαν επίσης και τις ενδοκοινοτικές πολιτικές ισορ-
ροπίες. Η µετανάστευση προς τη Γαλλία οδήγησε στην απίσχναση των κοινωνικών 
συσσωµατώσεων και στην εξασθένιση της πολιτικής ισχύος της µερίδας των αλιαν-
σίστ. Μέσα στο 1916 σχεδόν εκατό µέλη της Ένωσης των Παλαιών Μαθητών της 
Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής είχαν εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση του 
σωµατείου είχε φτάσει να είναι τόσο άσχηµη, ώστε µόνο η οικονοµική ενίσχυση του 
γαλλικού προξενείου απέτρεψε τελικά τη διάλυσή του49. Ανάλογα προβλήµατα αντι-
µετώπιζε πιθανότατα και η Ένωση των Παλαιών Μαθητών της Αλιάνς. Παράλληλα, 
µόνο µέσα στο 1920 αναχώρησαν επτά από τα µέλη της τοπικής διοικητικής επιτρο-
πής των σχολείων της Αλιάνς50. Οι αναχωρήσεις αυτές στερούσαν από τη µερίδα των 
αλιανσίστ την οικονοµική ισχύ, τα ηγετικά στελέχη και το κοινωνικό κύρος που τους 
παρείχε η ενεργή υποστήριξη του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος της κοινότη-
τας καθώς και τις δυνατότητες διάπλασης και αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπι-
κού της. Η αναχώρηση ειδικά του Ζωζέφ Μισραχί, ενεργού µέλους της τοπικής επι-

                                                 
46 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (27.12.1918), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Βιβλίο Πρώτο, 1914-1919. Συνεδρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ 
(14.01.1920), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικής Επιτροπής (1920). Συνε-
δρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ (29.05.1920), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικής Επιτροπής (1920). 
47 Παρασηµοφορηµένος από τη γαλλική κυβέρνηση, ο Μισραχί συµµετείχε στην τοπική επιτροπή της 
Alliance Française, της Mission Laïque και του γαλλικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ η σύζυγός του προή-
δρευε της τοπικής Comité des Femmes de France. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) 
(15.03.1919), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
48 Συνεδρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ (16.05.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Βιβλίο ∆εύτερο, 1914-1919. 
49 Association des Anciens Eleves de la Mission Laique Francaise προς γάλλο πρόξενο (Θεσσαλονίκη) 
(15.11.1916), MAE CADN, Consulat général de France à Salonique, Série B, Carton 87. 
50 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (14.06.1920), Αρχείο AIU Grèce XVII E 202c. 
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τροπής της Αλιάνς από την ίδρυσή της το 1873 και προέδρου της για σειρά ετών, ά-
φηνε κατά τον Νεχαµά “un grand vide dans notre comité ainsi que dans la commu-
nauté Israélite elle-même”. “Notre bien aimé président”, σηµείωνε, “a acquis, au 
cours d’un demi-siècle d’activité, un prestige et une autorité qui faisaient de lui le 
guide et le conseiller de la population israélite”51. 

Αντίθετα, τα διαδοχικά κύµατα µετανάστευσης δεν έπληξαν στον ίδιο βαθµό τη 
µερίδα των σιωνιστών. Την περίοδο αυτή ο σιωνισµός δεν αποτελούσε στρατηγική 
εξόδου, αλλά κυρίως πολιτικό κίνηµα διεκδίκησης της ισονοµίας και εξασφάλισης 
της εθνοτικής επιβίωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης –ως πολιτών όµως του ελ-
ληνικού κράτους. Τέτοιες επιλογές αντικατοπτρίζονταν και στην οργανωτική του δο-
µή. Οι πολιτιστικοί και γυµναστικοί σύλλογοι ανδρών, νέων και γυναικών, φορείς 
καλλιέργειας ενός πολιτισµικού εθνικισµού της διασποράς, αφθονούσαν. Αντίθετα, 
απουσίαζαν οι θεσµικοί µηχανισµοί και τα εταιρικά σχήµατα που θα διευκόλυναν την 
επένδυση ή την εγκατάσταση στην Παλαιστίνη52. ∆εδοµένων δε και των πολεµικών 
συνθηκών, ελάχιστοι Θεσσαλονικείς σχεδίασαν ή πραγµατοποίησαν τελικά τη µετα-
νάστευση προς την Παλαιστίνη ακόµη και µετά την εκεί εγκατάσταση της αγγλικής 
διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύνολο των ηγετών του σιωνιστικού κινήµατος της Θεσ-
σαλονίκης παρέµεινε στην πόλη, εδραιώνοντας τη θέση του στα ενδοκοινοτικά πράγ-
µατα και αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα στον εβραϊκό δηµόσιο χώρο καθόλη 
τη διάρκεια των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. Το 1919 οργανώθηκε στη Θεσσα-
λονίκη το πρώτο, ιδιαίτερα επιτυχηµένο, πανελλήνιο σιωνιστικό συνέδριο, ενώ στις 
κοινοτικές εκλογές του ίδιου έτους εκλέχτηκε πρόεδρος ο φιλοσιωνιστής Γιακώβ Κα-
ζές53. 

Μετανάστευση και ενδοκοινοτικές εξελίξεις βρίσκονταν εποµένως σε σχέση 
στενής αλληλεξάρτησης. Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, ο έλεγχος της κοινό-
τητας συµπλήρωνε τις επιχειρηµατικές στρατηγικές των εβραίων µεγαλεµπόρων. Ε-
νίσχυε την οικονοµική τους δύναµη, προσέδιδε σε αυτήν τα χαρακτηριστικά του κοι-
νωνικού και συµβολικού κεφαλαίου και εξασφάλιζε την ηγεµονία τους στην πόλη54. 
Ωστόσο, η άνοδος των σιωνιστών και η επακόλουθη αµφισβήτηση της κοινοτικής η-
γεµονίας των αλιανσίστ επιχειρηµατιών µετέτρεψε τον κοινοτικό έλεγχο από πηγή 
εξουσίας σε πεδίο έντονων συγκρούσεων. Ταυτόχρονα, η διπλή µεταπολεµική προο-
πτική του εξελληνισµού και του οικονοµικού µαρασµού της Θεσσαλονίκης αναιρού-
σε τη σηµασία της κοινότητας στη διασφάλιση της αστικής ηγεµονίας. Η διαχείριση 
των κοινοτικών υποθέσεων αποτελούσε πλέον επικίνδυνο ρίσκο χωρίς µάλιστα ορατά 
οφέλη. Καθώς η κοινότητα και η πόλη µετατρέπονταν σταδιακά από βάση της οικο-
νοµικής ισχύος του ανώτερου στρώµατος των εβραίων επιχειρηµατιών σε τροχοπέδη, 
η µετανάστευση προέβαλε ως η ενδεδειγµένη λύση. 

Με τη σειρά της, η µετανάστευση επέτεινε τις εξελίξεις αυτές. Συντέλεσε στην 
πολιτική περιθωριοποίηση της µερίδας των αλιανσίστ και στην έµµεση ενίσχυση των 
σιωνιστών οδηγώντας στην αποδυνάµωση του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος 
της κοινότητας. ∆ηµογραφικά ασθενές, µε περιορισµένη κεφαλαιακή βάση, µε τα ο-
                                                 
51 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (01.03.1920), Αρχείο AIU Grèce VII B 27. 
52 Το πρώτο και σηµαντικότερο από αυτά, η ανώνυµη εταιρεία «Θεσσαλονίκη-Παλαιστίνη», ιδρύθηκε 
το 1924. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατι-
κότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 23. 
53 “Note sur la communauté Israélite” (22.01.1919), MAE CADN, Consulat général de France à Salo-
nique, Série B, Carton 23. Βλέπε αναλυτική περιγραφή των εργασιών του συνεδρίου στο σιωνιστικό 
περιοδικό Pro Israel 42 (21.03.1919), σσ. 1-7. Για τη γενικότερη σιωνιστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη 
την επαύριο του Μεγάλου Πολέµου, βλέπε Molho, “The Zionist movement in Thessaloniki”, σσ. 347-
350. 
54 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 81-94. 
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ριζόντια διεθνοτικά κοινωνικά του δίκτυα περιορισµένα και τις κάθετες ενδοκοινοτι-
κές του σχέσεις σε αµφισβήτηση, το στρώµα αυτό στερείτο πλέον και τους τέσσερις 
πυλώνες πάνω στους οποίους είχε θεµελιώσει την υστεροθωµανική αστική του ηγε-
µονία. 

Εν κατακλείδι, η οριακή δηµογραφική ενίσχυση των Ελλήνων ολοκλήρωσε τις 
αλλαγές που επέφερε η έξοδος των µουσουλµάνων, ντονµέ και εβραίων εµπόρων 
στην πολυεθνοτική φυσιογνωµία του επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης. Οι Βαλ-
κανικοί Πόλεµοι, ο Πρώτος Παγκόσµιος και οι βιαιότητες κατά των ελληνορθόδοξων 
πληθυσµών στη Βουλγαρία, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία προκάλεσαν ένα ευρύ κύ-
µα προσφύγων προς τη Θεσσαλονίκη και τόνωσαν πληθυσµιακά την ελληνική πα-
ρουσία στην πόλη. Στους πρόσφυγες αυτούς, που προέρχονταν κυρίως από αστικά 
κέντρα, πρέπει να συµπεριλάµβανονταν και αρκετοί έµποροι. Ωστόσο, επειδή τα α-
κριβή στοιχεία λανθάνουν και το πεδίο παραµένει ακόµη αχαρτογράφητο, είναι αδύ-
νατο να προσµετρηθεί µε ακρίβεια το µέγεθος, ο βαθµός και ο τρόπος ενσωµάτωσής 
τους στην οικονοµική ζωή της Θεσσαλονίκης. Είναι πιθανόν λόγω του βίαιου και ε-
σπευσµένου χαρακτήρα της µετακίνησης η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη να µην συ-
νοδεύτηκε και από την αντίστοιχη µεταφορά κεφαλαίων. Στη µεγάλη τους πλειοψη-
φία, και τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, οι πρόσφυγες έµποροι ενδέχεται να απα-
σχολήθηκαν σε χειρωνακτικά επαγγέλµατα ή στο µικρεµπόριο, δηλαδή να κινήθηκαν 
στην καλύτερη περίπτωση στις παρυφές της αγοράς. Προς την υπόθεση αυτή οδηγεί 
και το γεγονός ότι ο Θρακικός και ο Μικρασιατικός Σύλλογος που συστήθηκαν τότε 
στη Θεσσαλονίκη συνεργάστηκαν πολιτικά µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών και το Λαϊκό 
Κόµµα, όπως και το ότι µέλη των διοικητικών τους συµβουλίων δεν εντοπίζονται στα 
αντίστοιχα διοικητικά συµβούλια των κυριότερων επαγγελµατικών συλλόγων της πό-
λης55. Επιπρόσθετα, η παρουσία τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να ή-
ταν προσωρινή, καθώς η κατάπαυση των εχθροπραξιών το 1918 και η εδαφική επέ-
κταση της Ελλάδας στη Θράκη και τη Μικρά Ασία κατά το επόµενο έτος ίσως να ο-
δήγησε αρκετούς από αυτούς στην παλιννόστηση. 

Ωστόσο, κατά την περίοδο 1912-1922 φαίνεται ότι συγκεκριµένες οµάδες προ-
σφύγων εµπόρων εντάχθηκαν οργανικότερα στην τοπική οικονοµία. Καταρχήν, έ-
µποροι µε σηµαντική περιουσία στον τόπο καταγωγής τους µπόρεσαν να την αναδη-
µιουργήσουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Γρηγόριος Καραγιαννίδης διατηρούσε στη Φιλιπ-
πούπολη εργοστάσιο κυτοποιίας και επεξεργασίας καπνών, κατείχε ακίνητα και δρα-
στηριοποιείτο στο εµπόριο καπνόφυλλων. Αν και οι Βούλγαροι τον εξόρισαν στις αρ-
χές του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το µεγα-
λύτερο µέρος των κεφαλαίων του, ο Καραγιαννίδης κατάφερε να επαναδραστηριο-
ποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο γνώριµο για τον ίδιο και επικερδές την περίοδο του 
πολέµου (λόγω της παρουσίας της Στρατιάς της Ανατολής) εµπόριο καπνόφυλλων56. 

Ακόµη πιο εντυπωσιακή ήταν η ενσωµάτωση της οικογένειας Μαρίντσογλου µε 
καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία. Έχοντας αναπτύξει µια πολυσχιδή επιχειρη-
µατική δράση στη νότια Βουλγαρία (κεφαλαιακή συµµετοχή στη σιδηροδροµική 
γραµµή Στενηµάχου-Σόφιας, µονάδα παραγωγής ηλιελαίου, µονάδα παραγωγής οί-
νου, συµµετοχή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι αδελφοί Γεώργιος, Κυριάκος και 
Αχιλλέας Μαρίντσογλου είδαν τους Βούλγαρους να καταστρέφουν το σύνολο της πε-
ριουσίας τους και αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στη Θεσσαλονίκη. Αφού εκµε-
ταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές συνθήκες του πολέµου, οι Μαρίντσογλου κατάφεραν να 
                                                 
55 Μακεδονία 18.10.1915. Ο Θρακικός Σύλλογος συστήθηκε στις αρχές του 1914, ενώ ο Μικρασιατι-
κός λίγους µήνες αργότερα, το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. Μακεδονία 10.05.1914, 10.09.1914. 
56 Γρηγόριος Καραγιαννίδης προς Υπουργείο Εξωτερικών Προσωρινής Κυβέρνησης (09.05.1917), Ι-
στορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσσαλονίκης Ε/10. 1916. 
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δραστηριοποιηθούν στο εµπόριο οίνου και να συστήσουν «βιοµηχανικόν κατάστηµα» 
στο οποίο απασχολούσαν δώδεκα πρόσφυγες εργάτες από την Αγχίαλο57. Το 1920 
επεκτάθηκαν στο εµπόριο οίνων, σιτηρών και αποικιακών, στις προµήθειες και στις 
αντιπροσωπείες58. Ο δε Αχιλλέας Μαρίντσογλου, «διευθυντής της εταιρείας» 
το191759, εντάχθηκε αµέσως στα βενιζελικά κοινωνικά δίκτυα της πόλης –αδύναµα 
έως τότε, αλλά γοργά αναπτυσσόµενα µετά το 1916. Συµµετείχε σε επιτροπές του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διετέλεσε γραµµατέας της οργάνωσης «Αδελφή του 
Στρατιώτου» και αποτέλεσε ιδρυτικό µέλος και µέλος του δ.σ. της Λέσχης των Φιλε-
λευθέρων60. Το 1919 ο Αχιλλέας Μαρίντσογλου ήταν πλέον µέλος του δ.σ. του Ε-
µπορικού Συλλόγου61, ενώ δύο χρόνια αργότερα συµµετείχε σε δύο επιχειρήσεις, µια 
γεωργικών µηχανηµάτων και ένα εργοστάσιο ξυλουργικής62. Η ενσωµάτωσή του στο 
ανώτερο ελληνικό κοινωνικό στρώµα υπήρξε εντυπωσιακά γρήγορη και υποδεικνύει 
ενδεχοµένως τόσο τη ρευστότητα που χαρακτήριζε το στρώµα αυτό σε περιόδους ρα-
γδαίων ανακατατάξεων όσο και τη σηµασία των πολιτικών δικτύων στην επιχειρηµα-
τική και κοινωνική καταξίωση των νεήλυδων εµπόρων. 

Η δεύτερη διακριτή οµάδα προσφύγων επιχειρηµατιών που εγκαταστάθηκε στη 
Θεσσαλονίκη αφορά στους ελληνόφωνους Βλάχους της Πελαγονίας και κυρίως του 
Μοναστηρίου. Η ένταξη αυτής της περιοχής στη σερβική επικράτεια µετά τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους προκάλεσε ένα πρώτο κύµα µετανάστευσης του ελληνόφωνου 
πληθυσµού προς την Ελλάδα. Ένα δεύτερο, εντονότερο κύµα ακολούθησε κατά τη 
διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου λόγω της σερβικής επιστράτευσης και 
στη συνέχεια και της βουλγαρικής κατοχής. Τέλος, η µετοίκιση ολοκληρώθηκε (λαµ-
βάνοντας πλέον µόνιµα χαρακτηριστικά) µετά τις πολιτικές εκσερβισµού που ακο-
λούθησε η κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας την επαύριο του πολέµου63. Η γεωγραφι-
κή διασπορά αυτών των πληθυσµών στην Ελλάδα αντανακλούσε την κοινωνική τους 
θέση, µε τους πιο ευκατάστατους εµπόρους να επιλέγουν ως έδρα τους τη Θεσσαλο-
νίκη και σε µικρότερο βαθµό την Αθήνα και τη Φλώρινα. Μεταξύ των προσφύγων 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης, οι Μοναστηριώτες αποτέλεσαν µια συµπαγή οµάδα που 
χαρακτηριζόταν από έναν διακριτό, αντιβενιζελικό και βασιλόφρονα, πολιτικό προ-
σανατολισµό όπως και τη διατήρηση της εθνοτοπικής τους ταυτότητας και την καλ-
λιέργεια αλυτρωτικών επιδιώξεων µέσα από το Σύλλογο Μοναστηριωτών η «Καρτε-
ρία»64. 

Οι βλάχοι βορειοµακεδόνες έµποροι αποτελούσαν ένα από τα πιο δυναµικά 
στοιχεία του σώµατος των ελλήνων επιχειρηµατιών ήδη από τα τέλη του δέκατου έ-

                                                 
57 Αδελφοί Μαρίντσογλου προς Υπουργείο Εξωτερικών Προσωρινής Κυβέρνησης (09.05.1917), Ιστο-
ρικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Θεσσαλονίκης Ε/10. 1916. 
58 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 214. 
59 Αδελφοί Μαρίντσογλου προς Εµπορικό Σύλλογο (16.01.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
60 Το Φως 07.08.1918, 01.06.1917, 13.04.1919. Αδελφοί Μαρίντσογλου προς Εµπορικό Σύλλογο 
(16.01.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
61 Εµπορικός Σύλλογος προς Σύλλογο Εµπόρων και Προµηθευτών εγχωρίων προϊόντων (11.04.1919), 
Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
62 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 214-216. Ας σηµειωθεί ότι ο Αχιλλέας Μαρίντσογλου είχε παντρευτεί 
την Ιφιγένεια Καραγιαννίδου, κόρη του Γρηγόριου Καραγιαννίδη. Η κίνηση αυτή µαρτυρεί τη σηµα-
σία της κοινής εντοπιότητας στη διαµόρφωση των γαµήλιων και επιχειρηµατικών στρατηγικών των 
προσφύγων εµπόρων. 
63 Κουκούδης, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι, σ. 112. Χασιώτης, «Προσφυγικές οµάδες και εξωτερική 
πολιτική», σσ. 217-219. 
64 Χασιώτης, «Προσφυγικές οµάδες και εξωτερική πολιτική», σ. 218. 
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νατου αιώνα και ήταν πλήρως ενταγµένοι στις κοινοτικές και επιχειρηµατικές δοµές 
της πόλης. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη θυλάκων υποδοχής, η ενσωµάτωση των νεοει-
σερχοµένων εµπόρων δεν φαίνεται να υπήρξε µια βραχύβια διαδικασία. Με βάση τα 
υπάρχοντα αποσπασµατικά στοιχεία, στους επαγγελµατικούς θεσµούς και στις συλ-
λογικές συσσωµατώσεις της πόλης αντιπροσωπεύονταν κυρίως παλαιότεροι βορειο-
µακεδόνες έµποροι, όπως ο µοναστηριώτης Αλέξανδρος Κράλλης. Όπως και στην 
περίπτωση των µικρασιατών και θρακών προσφύγων, µέλη των διοικητικών συµβου-
λίων των συναφών βορειοµακεδονικών σωµατείων, της «Καρτερίας», του συλλόγου 
Στρωµνιτσιωτών «Τιβεριούπολις» και του συλλόγου Γευγελιωτών «Η Ειδοµένη», δεν 
απαντώνται συνήθως στα διοικητικά συµβούλια του Εµπορικού Επιµελητηρίου ή του 
Εµπορικού Συλλόγου65. Αντίθετα, ορισµένες φορές, η διοίκηση των παραπάνω προ-
σφυγικών συλλόγων ανατίθονταν για προφανείς λόγους στην παλαιότερη γενιά των 
καθιερωµένων βορειοµακεδόνων εµπόρων. Αυτό συνέβη µε τον έµπορο αποικιακών, 
παλαιό γραµµατέα της Νέας Λέσχης και πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων, Σπυρί-
δωνα ∆ούµα, πρόεδρο του Συλλόγου Μοναστηριωτών το 1917, και τον Κωνσταντίνο 
Τορνιβούκα, πρόεδρο του Συλλόγου Κλεισουριέων το 191866. Πέρα από το εύλογο 
χρονικό διάστηµα που απαιτούσε η ενσωµάτωση στον κοινωνικό και επαγγελµατικό 
ιστό της πόλης, ενδεχοµένως να έπαιξε ανασταλτικό ρόλο και η αβεβαιότητα που χα-
ρακτήριζε για κάποια χρόνια την παραµονή των βορειοµακεδόνων εµπόρων στη 
Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 1920 και την επίταση της πολιτικής εκσερβισµού της γιου-
γκοσλαβικής κυβέρνησης, πολλοί, µοναστηριώτες κυρίως, πρόσφυγες στη Θεσσαλο-
νίκη διατήρησαν τη σερβική τους υπηκοότητα και δεν προχώρησαν στη ρευστοποίη-
ση της περιουσία τους στο Μοναστήρι, αναµένοντας αντίθετα την αναδιευθέτηση των 
συνόρων και την επιστροφή τους στην παλιά πατρίδα µετά το τέλος του πολέµου και 
την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης67. 

Εποµένως, η σηµαντική αύξηση του ελληνικού πληθυσµού της πόλης κατά την 
περίοδο 1912-1922 δεν συνοδεύτηκε από µια ανάλογη πύκνωση του ανώτερου στρώ-
µατος των ελλήνων επιχειρηµατιών. Πορείες όπως αυτές του Αχιλλέα Μαρίντσογλου 
αποτέλεσαν την εξαίρεση µάλλον παρά τον κανόνα. Ωστόσο, στο τέλος της περιόδου 
η θέση τους στην αγορά της πόλης ήταν σαφώς ενισχυµένη. Η δηµογραφική εξασθέ-
νιση των µουσουλµάνων, ντονµέ και εβραίων εµπόρων σε συνδυασµό µε τη δική 
τους οριακή ενδυνάµωση οδηγούσε προς µια µετατόπιση των εθνοτικών ισορροπιών. 
Αριθµητικά, η εβραϊκή κυριαρχία δεν είχε ακόµη ανατραπεί. Όµως ήδη πριν από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών, οι Έλληνες συνι-
στούσαν πια το µόνο δηµογραφικά δυναµικό τµήµα του επιχειρηµατικού κόσµου της 
πόλης. 

 
Επιχειρηµατικές στρατηγικές και εθνοτικές µεταβολές 
Τις παραπάνω δηµογραφικές τάσεις ενίσχυε η µεταβολή του επιχειρηµατικού προσα-
νατολισµού των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων. Η άνοδος των ελλήνων εµπόρων 
πραγµατοποιήθηκε καταρχήν µέσα από τη βελτίωση της αριθµητικής τους παρουσίας 
στο σύνολο σχεδόν των επαγγελµατικών κατηγοριών68. Οι ποσοτικοί συσχετισµοί µε-
ταξύ Ελλήνων, Εβραίων και Mουσουλµάνων άλλαξαν εµφανώς. Ωστόσο, η µεταβολή 

                                                 
65 Φάκελος «Σύλλογος Στρωµνιτσιωτών η ‘Τιβεριούπολις’», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
66 Πρακτικά συνεδρίασης διοικητικού συµβουλίου (20.09.1917), Αρχείο Συνδέσµου Μοναστηριωτών 
«Η Καρτερία», Βιβλίο Πρακτικών διοικητικού συµβουλίου (1917-1921). Φάκελος «Σύλλογος των α-
πανταχού Κλεισουριέων ‘Ο Άγιος Μάρκος’», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
67 Χασιώτης, «Προσφυγικές οµάδες και εξωτερική πολιτική», σ. 219. 
68 Orly C. Meron, “Jewish Entrepreneurship in Salonica (1912-1921): An Overview” (Κείµενο εργασί-
ας, Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας, Τµήµα Οικονοµικών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2007). 
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της εθνοτικής ιεραρχίας είχε λιγότερο ποσοτικά και περισσότερο ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά. Η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας οφείλεται κυρίως στην έντο-
νη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στους κύριους κλάδους της τοπικής και της εθνι-
κής οικονοµίας και ιδίως στον τοµέα της µεταποίησης. Με άλλα λόγια, η επενδυτική 
συµπεριφορά των ελλήνων εµπόρων και βιοµηχάνων λάµβανε πια τα χαρακτηριστικά 
µιας πλειοψηφούσας εθνικής αστικής τάξης. Αντίθετα, Μουσουλµάνοι και Ντονµέ 
περιορίζονταν τώρα σε πιο παραδοσιακούς τοµείς του εµπορίου. Όσο για τους Ε-
βραίους, αυτοί έτειναν, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, προς µια οικονοµική συµπερι-
φορά που προσιδίαζε κυρίως σε µειονότητα, παρόλο που συνέχιζαν να αποτελούν το 
αριθµητικά κυρίαρχο στοιχείο στην αγορά της πόλης69. 

Το 1921 οι εβραϊκές επιχειρήσεις ανέρχονταν στο 52% του συνόλου των επιχει-
ρήσεων της πόλης, οι ελληνικές στο 36,6%, ενώ οι µουσουλµανικές και ντονµέ στο 
αµελητέο 3,4%70. Αν και σε σχέση µε την ευρύτερη εθνοτική κατανοµή του πληθυ-
σµού της Θεσσαλονίκης, οι Εβραίοι συνέχισαν να υπερεκπροσωπούνται και να κυρι-
αρχούν στην αγορά της πόλης, οι καθοδικές τάσεις ήταν ήδη εµφανείς. Τα πρώτα δέ-
κα χρόνια της ελληνικής κυριαρχίας το ποσοστό των εβραϊκών επιχειρήσεων είχε 
µειωθεί κατά 6%, από 57,8% το 1912 σε 52% το 1921. Αντίθετα, κατά την ίδια περί-
οδο οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν διπλασιαστεί, περνώντας από το 17,6% το 1912 
στο 36,6% το 1921. Ταυτόχρονα, οι έλληνες επιχειρηµατίες επέκτειναν τη δραστη-
ριότητά τους σε περισσότερους επαγγελµατικούς κλάδους, ενώ αντίθετα σηµειώθηκε 
µια πρώτη συρρίκνωση της κατά κλάδο κατανοµής των εβραϊκών επιχειρήσεων71. 

Αναλυτικότερα, οι εβραίοι επιχειρηµατίες απώλεσαν τον έλεγχο που ασκούσαν 
έως τότε σε βασικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας. Ο έλεγχος του πιστωτικού συ-
στήµατος πέρασε στις ελληνικές τράπεζες72. Επιπλέον, η προστατευτική πολιτική των 
βενιζελικών κυβερνήσεων και η αναδιανοµή της γης περιόρισαν τις εξαγωγές σιτη-
ρών και το ρόλο των εβραίων µεσαζόντων. Από την άλλη πλευρά, η εβραϊκή παρου-
σία στο εµπόριο αποικιακών ειδών, κύριο κλάδο του εισαγωγικού εµπορίου της πό-
λης, περιορίστηκε στην εξυπηρέτηση του εγκατεστηµένου στα περίχωρα της πόλης 
πυροπαθούς εβραϊκού καταναλωτικού κοινού. Η εβραϊκή επιχειρηµατική κυριαρχία 
εντοπιζόταν τώρα σε συγκεκριµένους τοµείς, στο εµπόριο ειδών πολυτελείας και κυ-
ρίως έτοιµων προϊόντων. Η δραστηριοποίησή τους στο εµπόριο κινητών αγαθών υ-
ψηλής αξίας αντανακλούσε την αβεβαιότητα για το οικονοµικό τους µέλλον, την 
προτίµησή τους για βραχυπρόθεσµες επενδύσεις που δεν προϋπέθεταν την τοποθέτη-
ση και δέσµευση µεγάλων κεφαλαίων και τη στροφή προς κλάδους οι οποίοι βασίζο-
νταν στην άµεση επαφή µε τον καταναλωτή και όχι στην κρατική επιχορήγηση ή τη 
θεσµική υποστήριξη. Αυτές οι επιχειρηµατικές στρατηγικές προσιδίαζαν σε µια εθνο-
τική οµάδα που είχε ήδη αποδεχτεί την προσωρινότητα της παρουσίας της, την περι-
θωριακή της θέση και το ενδεχόµενο αναγκαστικής µετοίκησης και που οργάνωνε 
ανάλογα τις επιχειρηµατικές της κινήσεις73. Εξέφραζαν δηλαδή τη νοοτροπιακή µε-
ταβολή των Εβραίων σε µειονότητα. 

Αντίθετα, οι έλληνες επιχειρηµατίες ισοσκέλισαν τους Εβραίους σε βασικούς 
κλάδους του τοπικού εµπορίου και κυριάρχησαν στον κρίσιµο τοµέα της µεταποίη-
σης. Στο εισαγωγικό εµπόριο βασικών αγαθών (όπως η ζάχαρη, ο καφές και το τσάι), 
η µεγάλη αύξηση του ελληνικού πληθυσµού σε συνδυασµό µε την οργάνωση απο-

                                                 
69 Η ανάλυση των εθνοτικά διαφορετικών επιχειρηµατικών στρατηγικών που ακολουθεί, επιβεβαιώνει 
και εµπλουτίζει το ερµηνευτικό σχήµα που πρότεινε η Meron. Στο ίδιο. 
70 Στο ίδιο, σ. 16. 
71 Στο ίδιο, σ. 21. 
72 Για τα αίτια της µετατόπισης αυτής, βλέπε Στο ίδιο, σσ. 22-25. 
73 Στο ίδιο, σσ. 26-32. 
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κλειστικά ελληνικών συνεταιρισµών ενίσχυσε την ελληνική παρουσία. Ωστόσο, ο 
βασικός ενδείκτης της µεταβολής της οικονοµικής συµπεριφοράς των ελλήνων επι-
χειρηµατιών ήταν ο έλεγχος που απέκτησαν στην τοπική βιοµηχανία. Αυτή η εξέλιξη 
υποδήλωνε τον µετασχηµατισµό τους από µια µικρή και οικονοµικά δευτερεύουσα 
οµάδα µιας πολυεθνοτικής αυτοκρατορικής πόλης στην κυρίαρχη οµάδα στο πλαίσιο 
µιας εθνικής οικονοµίας. Παρά τη συνεχιζόµενη αριθµητική υπεροχή των Εβραίων, οι 
Έλληνες είχαν υιοθετήσει την οικονοµική συµπεριφορά της εθνικής πλειονότητας 
ήδη πριν από το 1922. Έχοντας εξασφαλίσει την πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια, 
δραστηριοποιούνταν στο βασικό τοµέα της τοπικής και εθνικής οικονοµίας, επεξερ-
γάζονταν πρώτες ύλες και προέβαιναν σε µακροπρόθεσµες και ευµεγέθεις επενδύσεις 
για την ανέγερση σχετικά µεγάλων εργοστασιακών µονάδων74. 

Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς συνέβη µέσα σε µικρό 
χρονικό διάστηµα. Η αλλαγή στην επενδυτική στρατηγική των Ελλήνων διαπιστώνε-
ται ήδη από την επαύριο των Βαλκανικών Πολέµων όταν έλληνες επιχειρηµατίες κι-
νήθηκαν για την αγορά χρεοκοπηµένων βιοµηχανικών επιχειρήσεων75. Την επόµενη 
διετία κάποια ελληνικά κεφάλαια επενδύθηκαν επίσης και στον τοµέα της επεξεργα-
σίας καπνού76. Ωστόσο, ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος απέτρεψε την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και πάγωσε τις εξελίξεις. Οι ρυθµοί σύστασης ελληνικών βιοµηχανιών 
εντάθηκαν εποµένως µόνο µετά τη λήξη του όταν µια πλειάδα επιχειρήσεων ιδρύθη-
καν µεταξύ του 1918 και του 1922. Μέσα σε τέσσερα µόλις χρόνια οι έλληνες επιχει-
ρηµατίες είχαν καταφέρει σε µεγάλο βαθµό να κυριαρχήσουν στον τοµέα της µετα-
ποίησης. 

Η κυριαρχία τους ήταν συνισταµένη τριών διακριτών εξελίξεων. Κατά πρώτον, 
οφειλόταν στην επιβίωση των ελληνικών βιοµηχανιών που είχαν ιδρυθεί κατά την 
ύστερη οθωµανική περίοδο. Το σύνολο σχεδόν των σηµαντικών ελληνικών εργοστα-
σίων συνέχισε τη λειτουργία του παρά τις σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετώπισε 
µετά τους Βαλκανικούς και κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. 
Αντίθετα, σηµαντικές επιχειρήσεις ντονµέ και εβραϊκών συµφερόντων οδήγηθηκαν 
σε διακοπή των εργασιών τους77. Κατά δεύτερο, τις χρεοκοπηµένες αυτές επιχειρή-
σεις τις εξαγόρασαν έλληνες επιχειρηµατίες στα τέλη της δεκαετίας του 1910. Και 
τέλος κατά τρίτον, οι Έλληνες ήταν οι µόνοι που προέβησαν σε συστάσεις νέων βιο-
µηχανικών εταιρειών αµέσως µετά το τέλος του πολέµου. Την ίδια περίοδο την εβρα-
ϊκή βιοµηχανία διέκρινε στασιµότητα και υποχώρηση αφενός λόγω των καταστροφών 
που είχε προκαλέσει η πυρκαγιά σε εβραϊκά εργοστάσια και αφετέρου λόγω της α-
πουσίας επενδύσεων –είτε επρόκειτο για την ανανέωση του εξοπλισµού των παλιών 
βιοµηχανικών µονάδων είτε για τη σύσταση νέων. Χαρακτηριστική των νέων συσχε-
τισµών θα πρέπει να θεωρηθεί και η συγχώνευση των δύο ζυθοποιείων της πόλης. Το 
1920, ο «Όλυµπος» των Φερνάντεζ-Μισραχί συνενώθηκε µε τη «Νάουσα» των Τσί-

                                                 
74 Στο ίδιο, σ. 32. 
75 Το 1913, οι Χατζηλαζάρου και Μακρής ενδιαφέρθηκαν για την απόκτηση της Ανώνυµης Οθωµανι-
κής Εταιρείας Φεσιών και Υφασµάτων, ενώ ο Αθανάσιος Σωσσίδης εξαγόρασε το εργοστάσιο των α-
δελφών Χατζηνικολάκη. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: 
Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 17. 
76 Συγκεκριµένα, το 1915 συστήθηκαν το Καπνεργοστάσιο «Άτλας» και η Ανώνυµη Μετοχική Εται-
ρεία Καπνού και Σιγαρέττων «Νέστος». Νέα Αλήθεια 19.01.1915. «Βασιλικό ∆ιάταγµα περί εγκρίσεως 
της συστάσεως ανωνύµου εταιρείας υπό την επωνυµίαν ‘Ανώνυµος Μετοχική Εταιρεία καπνών και σι-
γαρέττων Νέστος’», Εφηµερίς της Κυβερνήσεως φύλλο 296 (31.08.1915). 
77 Με κυριότερες την Ανώνυµη Οθωµανική Εταιρεία Φεσιών των Καπαντζί-Γιαχιέλ και την Nouvelle 
Filature των Τόρρες-Μισραχί (η οποία και έκλεισε το 1914). Αλέξανδρος ∆άγκας, Συµβολή στην έρευ-
να για την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: οικονοµική δοµή και κοινωνικός κατα-
µερισµός της εργασίας, 1912-1940 (Θεσσαλονίκη, 1998), σ. 64. 
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τση-Γεωργιάδη στην ανώνυµη εταιρεία «Όλυµπος-Νάουσα». Στη νέα εταιρεία οι Ε-
βραίοι διαχειρίζονταν το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών και υπερτερούσαν αριθ-
µητικά στο διοικητικό συµβούλιο78. Ωστόσο, η συγχώνευση υποδεικνύει επίσης τη 
σηµασία που αποκτούσε πλέον η συνεργασία µε έλληνες επιχειρηµατίες για την ε-
δραίωση και επέκταση της θέσης µιας εβραϊκής επιχείρησης σε µια εθνική αγορά. 

Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί σε ορισµένες ενδιαφέρουσες ιστοριογραφικές και 
µεθοδολογικές διαπιστώσεις. Η υπάρχουσα ιστοριογραφία τείνει να προτείνει µια πε-
ριοδολόγηση της διαδικασίας του εξελληνισµού της Θεσσαλονίκης που επιµένει στη 
χρονική προτεραιότητα των πολιτικών και θεσµικών διεργασιών. Εστιάζοντας στην 
περίοδο µετά το 1922 καθως και σε µια µακροσκοπική ανάλυση του ρόλου του ελλη-
νικού κράτους, συγκροτεί ένα ερµηνευτικό σχήµα όπου οι εθνοτικές ανακατατάξεις 
στο πεδίο της τοπικής οικονοµίας θεωρούνται ύστερο απότοκο των κρατικών παρεµ-
βάσεων στον ευρύτερο χώρο της ανοικοδοµούµενης πόλης και στην οργάνωση του 
πεδίου της αγοράς. Η σκλήρυνση της φορολογικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνη-
σης, η θέσπιση της υποχρεωτικής Κυριακής αργίας το 1924 και η επιβολή της τήρη-
σης των εµπορικών βιβλίων στα ελληνικά το 1925 θεωρούνται για το λόγο αυτό κοµ-
βικές στιγµές και οι οικονοµικές τους συνέπειες κρίσιµες79. Σύµφωνα µε αυτό το 
σχήµα, η περιστολή της οικονοµικής κυριαρχίας των Εβραίων έπεται της πολιτικής 
και κοινωνικής τους περιθωριοποίησης και αποτελεί παρακολούθηµά τους. Ταυτό-
χρονα, ο µετασχηµατισµός τους σε µειονότητα συντελείται καταρχήν στο πεδίο της 
πολιτικής, αποτελώντας συγχρόνως εξωτερική προς αυτούς διαδικασία την οποία υ-
φίστανται και τελικά αναγκάζονται να αποδεχτούν. 

Ωστόσο, η εστίαση στη δεκαετία 1912-1922 και η επικέντρωση στις διεργασίες 
που αναπτύσσονται ενδογενώς στο πεδίο της τοπικής οικονοµίας επιτρέπει µια πιο 
σύνθετη θεώρηση της διαδικασίας εξελληνισµού της Θεσσαλονίκης. Υπό το πρίσµα 
αυτό, η παρακολούθηση των µετατοπίσεων στην επιχειρηµατική στρατηγική και στην 
οικονοµική συµπεριφορά Ελλήνων και Εβραίων υποδεικνύει ότι στο χώρο της αγο-
ράς ο εξελληνισµός ανέπτυξε µια ιδιαίτερη δυναµική. Μια τέτοια δυναµική ήταν κα-
ταρχήν χρονικά πρώιµη, καθώς προηγήθηκε εκείνων των πολιτικών εξελίξεων που 
οδήγησαν στην περιθωριοποίηση του εβραϊκού πληθυσµού της πόλης. Επιπρόσθετα, 
την διέκρινε µια σχετική αυτονοµία. Ο εξελληνισµός της αγοράς δεν συνιστούσε την 
αναπόφευκτη απόρροια των δηµογραφικών µεταβολών ούτε και εξαρτήθηκε απο-
κλειστικά από τον ρυθµιστικό, παρεµβατικό ρόλο του ελληνικού κράτους –ρόλο υ-
παρκτό, αλλά αρκετά άνευρο κατά την πρώτη δεκαετία της ελληνικής κυριαρχίας. 
Αντίθετα, αποτέλεσε µια ποιοτική κυρίως παρά ποσοτική εξέλιξη, η οποία προωθή-
θηκε µέσα από την αναπροσαρµογή των στρατηγικών των ίδιων των επιχειρηµατιών. 
Με την έννοια αυτή, η παράλληλη διαδικασία της µετατροπής των Εβραίων σε µειο-
νότητα συντελούνταν ήδη στο πεδίο των οικονοµικών συµπεριφορών προτού ακόµη 
οι ίδιοι απωλέσουν την αριθµητική τους υπεροχή στο χώρο της αγοράς. Ως εκ τούτου, 
η «µειονοτικοποίηση» τούς ενέπλεξε όχι µόνο ως παθητικούς δέκτες αλλά και ως 
δρώντα υποκείµενα καθώς η επικέντρωση σε συγκεκριµένους κλάδους αποτελούσε 
µια στρατηγική προσαρµογής τους στις νέες συνθήκες που επέβαλε η λειτουργία στα 
πλαίσια µιας εθνικής οικονοµίας. 

                                                 
78 “Société Anonyme Brasseries Olympos-Naoussa” (10.1920), MAE CADN, Consulat général de 
France à Salonique, Série B, Carton 44. 
79 Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα, σσ. 187-195. Rozen, The Last Ottoman Century 
and Beyond: the Jews in Turkey and the Balkans, 1808-1945 (µετάφραση Karen Gold, Τελ Αβίβ, 
2005), σ. 262. Naar, “From the ‘Jerusalem of the Balkans’ to the Goldene Medina”, σ. 456. Molho, Sa-
lonica and Istanbul, σ. 25. 
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Η τάξη συνιστά εποµένως µια κρίσιµη µεταβλητή στη διερεύνηση των πολλα-
πλών διαστάσεων του εξελληνισµού και της µειονοτικοποίησης. Η επαγγελµατική και 
η εθνοτική ταυτότητα αλληλοδιαπλέκονται συγκροτούµενες και µεταλλασσόµενες 
στην αµοιβαιότητά τους. Το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της Θεσσαλονίκης δεν 
υπήρξε µόνο µία από τις πρώτες κοινωνικές οµάδες όπου οι υστεροθωµανικές εθνοτι-
κές ισορροπίες έτειναν να ανατραπούν. Ήταν ταυτόχρονα και ένας χώρος όπου οι 
ταυτότητες των εµπόρων και βιοµηχανών µετασχηµατίστηκαν. Τόσο ως Ελλήνων και 
κυρίως ως Εβραίων όσο όµως και ως επιχειρηµατιών. 
 
Έλληνες επιχειρηµατίες, θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες; 
Η ενδυνάµωση της θέσης των ελλήνων επιχειρηµατιών στους κυριότερους κλάδους 
της τοπικής οικονοµίας και ιδίως στη µεταποίηση συνοδεύτηκε από τη µερική ανα-
νέωση στη σύνθεσή τους. Ήδη το 1922 το ανώτερο ελληνικό επιχειρηµατικό στρώµα 
διέφερε αισθητά από εκείνο που δραστηριοποιούνταν στην πόλη τις παραµονές των 
Βαλκανικών Πολέµων. Η µεταβολή των εθνοτικών ισορροπιών στο χώρο της αγοράς 
δεν συνέβη εποµένως αποκλειστικά µέσα από την ενίσχυση της θέσης των παλιών 
θεσσαλονικέων ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών. Υπήρξε µια πολύ πιο σύνθετη δια-
δικασία όπου η έκλειψη της παρουσίας ηγετικών επιχειρηµατικών µορφών της ύστε-
ρης οθωµανικής περιόδου συνδυάστηκε µε την ανάδυση ή την έλευση και δραστηρι-
οποίηση στην πόλη νέων εµπόρων και βιοµηχάνων. Η δυναµική της σταδιακής ενσω-
µάτωσης της Θεσσαλονίκης στην εθνική οικονοµία ωθούσε προς τον εξελληνισµό 
της αγοράς, αλλά παράλληλα και προς την ανασύνθεση της οµάδας των ελλήνων επι-
χειρηµατιών. Όµως καθώς το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της πόλης εξελληνιζό-
ταν γίνονταν ταυτόχρονα και κάπως λιγότερο θεσσαλονικιώτικο. 

Η ενδεικτική εξέταση περιπτώσεων ελλήνων θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών µε 
σηµαντική δράση κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο φανερώνει την ύπαρξη αντίρ-
ροπων τάσεων στη διαδροµή αυτής της οµάδας κατά τη δεκαετία 1912-1922. Όπως 
αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, µέχρι το 1912 επιφανείς επιχειρηµατίες όπως οι Χα-
τζηλαζάρου, ή ανερχόµενοι έµποροι όπως ο Αθανάσιος Μακρής, προτιµούσαν να να 
ανοιχθούν στο χώρο της µεταποίησης εκτός Θεσσαλονίκης, επενδύοντας στη σύστα-
ση βιοµηχανικών µονάδων στον οικονοµικά ελληνοκρατούµενο χώρο της Κεντρικής 
Μακεδονίας, στη Νάουσα και στην Έδεσσα80. Η δραστηριοποίηση στην περιοχή αυ-
τή δεν διακόπηκε µετά το 191281. Ωστόσο, τώρα πλέον συνδυαζόταν µε την ίδρυση 
βιοµηχανικών µονάδων και στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ 1919 και 1922 ο δραστήριος 
Αθανάσιος Μακρής συνεταιρίστηκε µε άλλους επιχειρηµατίες της πόλης και ίδρυσε 
την ανώνυµη υφαντουργική εταιρεία «Εργάνη» και την «Γαλλοελληνική Εταιρεία 
Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων». Ταυτόχρονα, υπήρξε µέλος της «Πρώτης Οικοδοµικής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης» και των «Ψυγείων Θεσσαλονίκης»82. Υστεροθωµανοί έλ-
ληνες θεσσαλονικείς έµποροι όπως ο Μακρής, µετεξελίχθηκαν σε βιοµήχανους και 
πέτυχαν µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να εδραιώσουν την πρωτοκαθεδρία τους 
στην οικονοµία της πόλης και ευρύτερα της Μακεδονίας. 

Εντούτοις, για ορισµένα από τα πιο επιφανή στελέχη της οµάδας αυτής, η µετά-
βαση από το οθωµανικό στο ελληνικό καθεστώς δεν οδήγησε τελικά στην καθιέρωσή 
τους ως επιχειρηµατικών ηγετών ολόκληρης της Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση του 

                                                 
80 Και οι δύο συµµετείχαν στην ίδρυση της «Έρια» το 1907. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικό-
τητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 202. 
81 Το 1921 ο Αθανάσιος Μακρής πρωτοστάτησε στην ίδρυση εταιρείας στη Βέροια, µε την επωνυµία 
Βέρµιον, η οποία εκτός από κλωστήριο και υφαντήριο διέθετε και εργοστάσιο ηλεκτροφωτισµού. Στο 
ίδιο, σ. 204. 
82 Στο ίδιο, σσ. 20, 200-202. 
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Κλέωνα Χατζηλαζάρου είναι από την άποψη αυτή η πιο εµβληµατική. ∆ιευθυντής 
της Τράπεζας της Ανατολής και µέτοχος της «Έρια», ανελίχθηκε µετά την ενσωµά-
τωση της πόλης σε πρόεδρο της Αγγλοελληνικής Εταιρείας και σε διευθύνοντα σύµ-
βουλο της Εταιρείας Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού. Παράλληλα, βασιζόµενος 
στις στενές σχέσεις που τον συνέδεαν µε τη βασιλική οικογένεια και στην πολύχρονη 
παρουσία της οικογένειάς του στην κοινοτική αλλά και στην πολυεθνοτική κοινωνική 
ζωή της πόλης, αναδείχθηκε σε σηµαίνουσα µορφή του εξελληνισµού των παλιών 
οθωµανικών θεσµών και της εγκαθίδρυσης των νέων και «ελληνικών» στο δηµόσιο 
χώρο83. Ήδη στα µέσα του 1915 διατελούσε µέλος του νοµαρχιακού συµβουλίου, 
πρόεδρος του νεοσύστατου ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, µέλος της επιτροπής του 
Φθισιατρείου και της επιτροπής των προσφύγων, ενώ στις αρχές του 1917 εξελέγη 
πρώτος έλληνας πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου84. 

Η ανοδική πορεία του Κλέωνα Χατζηλαζάρου και η ανάδειξή του σε ένα από τα 
πιο προβεβληµένα µέλη της τοπικής αρχηγεσίας υποδεικνύει τη σηµασία των πολλα-
πλών συµβολικών κεφαλαίων για την εξασφάλιση της κοινωνικής ηγεµονίας στη 
Θεσσαλονίκη των πρώτων µεταοθωµανικών χρόνων. Ο Χατζηλαζάρου ενίσχυσε τη 
θέση του γιατί συγκέντρωνε (πέρα από την αναγνώριση των τοπικών ελληνικών κύ-
κλων) τόσο την επιδοκιµασία της ανώτερης ελληνικής αρχής –της βασιλικής οικογέ-
νειας– όσο όµως και την εµπιστοσύνη της εβραϊκής κοινοτικής και επιχειρηµατικής 
αρχηγεσίας. Η τελευταία έβλεπε στο πρόσωπό του έναν γνώστη των συµφερόντων 
της καθώς το 1911 ο Χατζηλαζάρου είχε κινηθεί ως διευθυντής της Τράπεζας της 
Ανατολής για τη διάσωση της Τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο, ενώ το 1913, ως προϊστά-
µενος επιτροπής του Εµπορικού Επιµελητηρίου είχε ταχθεί υπέρ της µετατροπής της 
Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι85. Σε µια περίοδο µεγάλης ρευστότητας και εθνο-
τικής έντασης, η ευρύτατη, πολυεθνοτική κοινωνική δικτύωση του Χατζηλαζάρου 
υπενθυµίζει ότι ο εξελληνισµός του δηµόσιου χώρου δεν προωθήθηκε µόνο µέσα από 
διαδικασίες επιβολής, περιθωριοποίησης και σύγκρουσης, αλλά και µέσα από την ε-
ξασφάλιση της συναίνεσης του ισχυρού τοπικού εβραϊκού επιχειρηµατικού στρώµα-
τος. 

Ωστόσο, η πορεία του συγκεκριµένου εµπόρου έµεινε τελικά µετέωρη. Στις αρ-
χές του 1917 η επιχειρηµατική του βάση κλονίστηκε όταν µετά το θάνατο του πατέρα 
του ο εκλιπών ουσιαστικά τον απέκλεισε από τη διανοµή της περιουσίας του86. Την 

                                                 
83 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Θεσσαλονίκη και µέχρι τη δολοφονία του ο βασιλιάς 
Γεώργιος κατέλυσε στην οικία Χατζηλαζάρου. Ενώ ο διάδοχος Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει την κόρη 
του Κλέωνα Χατζηλαζάρου. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σ. 249, σηµ. 74. Ο πατέρας του Κλέωνα, Περι-
κλής Χατζηλαζάρου ήταν για χρόνια πρόεδρος της Λέσχης Θεσσαλονίκης. Νέα Αλήθεια 20.05.1915. 
Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 3, σ. 189. 
84 Νέα Αλήθεια 21.05.1915. Συνεδρίαση διοικητικού συµβουλίου ΕΒΕΘ (22.02.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, 
Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Βιβλίο Πρώτο, 1914-1919. 
85 Βλέπε εδώ, Κεφάλαια 2 (σ. 118) και 5 (σ. 223-226). Χεκίµογλου, Υπόθεση Μοδιάνο, σσ. 38-46. Το 
1915 ο Κλέων Χατζηλαζάρου εκλέχτηκε επίσης πρώτος πρόεδρος του νεοσύστατου, πολυεθνοτικού 
Συνδέσµου Κτηµατιών, γεγονός δηλωτικό των στενών του σχέσεων µε το στρώµα των ισχυρών µου-
σουλµάνων γαιοκτηµόνων· ενώ αµέσως µετά την κατάληψη της πόλης από τα ελληνικά στρατεύµατα 
και σε συνεννόηση µε ανώτερους εβραϊκούς κύκλους είχε κινηθεί για τη σύσταση ελληνοεβραϊκού 
συνδέσµου. Ο δε πατέρας του ως πρόεδρος της Λέσχης Θεσσαλονίκης είχε επίσης κινηθεί για τη συ-
γκρότηση επιτροπών επίλυσης των ελληνοεβραϊκών διαφορών κατά τη διάρκεια της ∆εύτερης Συ-
νταγµατικής Περιόδου. Φάκελος «Κτηµατικός Σύνδεσµος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 109. Εδώ, Κεφάλαιο 3, σ. 189. 
86 L’Indépendant 19.01.1917. Το Φως 06.02.1917. Τα αίτια του αποκλεισµού του από τη διανοµή της 
πατρικής περιουσίας παραµένουν άγνωστα. Επιπλέον, ο Χατζηλαζάρου είχε παραιτηθεί από τη διεύ-
θυνση του υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ανατολής ήδη από το Φεβρουάριου του 1916 επίσης 
για άγνωστους λόγους. Το Φως 08.02.1916. 
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ίδια περίοδο, η µεταβολή των πολιτικών συνθηκών και η εγκαθίδρυση της Προσωρι-
νής Κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη δυσχέραναν την παρουσία στην πόλη ενός τόσο 
προβεβληµένου βασιλόφρονα και τον ανάγκασαν να την εγκαταλείψει. Μετά από σύ-
ντοµη παραµονή στο εξωτερικό εγκαταστάθηκε τελικά οριστικά στην Αθήνα όπου 
και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηµατικά87. 

Οι διαφορετικές πορείες των Μακρή και Χατζηλαζάρου δείχνουν εποµένως ότι 
αν ένα τµήµα των υστεροθωµανών ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης κα-
τόρθωσε να ωφεληθεί από τη µετάβαση και να ισχυροποιήσει τη θέση του, για κάποι-
ους άλλους η ρευστότητα που χαρακτήριζε τη δεκαετία του 1910 οδήγησε στην έ-
κλειψή τους. Οι επιπτώσεις της ρευστότητας δεν ήταν πάντως µονοσήµαντες για τη 
διαµόρφωση της µεταοθωµανικής οµάδας των ελλήνων εµπόρων και βιοµηχάνων. Οι 
εξελίξεις που πυροδότησε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος και ο εθνικός διχασµός 
στην πόλη επέτρεψαν ταυτόχρονα τη δραστηριοποίηση νέων ελλήνων θεσσαλονικέ-
ων επιχειρηµατιών. Η παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής πρόσφερε νέες ευκαιρίες 
πλουτισµού και η συστράτευση µε τον Βενιζέλο την απαραίτητη πολιτική στήριξη για 
την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών ανοιγµάτων στον κλάδο της µεταποίησης. Στα 
τέλη του 1918, ο προµηθευτής των συµµαχικών στρατευµάτων Θεαγένης Τροµπέτας 
επένδυσε τα συσσωρευµένα κέρδη του στην ίδρυση εργοστασίου οινοπνευµατοποιίας 
µε την επωνυµία «Η Εθνική Άµυνα»88. Ανάλογα, το 1919 οµάδα ελλήνων επιχειρη-
µατιών βενιζελικών φρονηµάτων (µεταξύ των οποίων οι Αλέξανδρος και Κωνσταντί-
νος Ζάννας και ο Στυλιανός Νεγρεπόντης) σύστησε τη «Γαλλοελληνική Εταιρεία Βι-
οµηχανικών Επιχειρήσεων»89. 

Παρά την ανάπτυξη της οµάδας των ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονί-
κης που περιγράφηκε παραπάνω, το µικρό αριθµητικά µέγεθος που την χαρακτήριζε 
κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο και η χαµηλή κεφαλαιακή της βάση καθιστού-
σαν αδύνατη την παγίωση της θέσης της, ιδίως σε τοµείς έντασης κεφαλαίων όπως η 
µεταποίηση. Εποµένως ήταν απαραίτητη η σηµαντική µεταφορά κεφαλαίων από άλ-
λες περιοχές90. Η ισχυροποίηση του ανώτερου ελληνικού επιχειρηµατικού στρώµατος 
δεν αποτέλεσε µια αποκλειστικά ενδογενή διαδικασία. Αντίθετα, ο σταδιακός εξελ-
ληνισµός των βασικών κλάδων της τοπικής οικονοµίας επιτεύχθηκε κυρίως µέσα από 
την έλευση και δραστηριοποίηση στην πόλη µη θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών. 

Μεταξύ αυτών, οι ναουσαίοι επιχειρηµατίες αποτελούσαν την πιο ευδιάκριτη, 
αλλά ταυτόχρονα και την πιο οικεία οµάδα. Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο η 
αξιοσηµείωτη ελληνορθόδοξη δραστηριότητα στον κλάδο της µεταποίησης επικε-
ντρωνόταν κυρίως στις πόλεις της κεντρικής Μακεδονίας, στη Νάουσα, και, σε µι-
κρότερο βαθµό, στην Έδεσσα και στη Βέροια. Όµως η µετατροπή των ναουσαίων ε-
πιχειρηµατιών σε µια αστική τάξη εθνικής (δηλαδή οθωµανικής) εµβέλειας εξαρτιό-
ταν πρωτίστως από την υπέρβαση των κοινοτικών ορίων και την επέκταση τους στο 
µείζον αστικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, τη Θεσσαλονίκη.  Την προοπτική 

                                                 
87 Το Φως 14.08.1917. Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου», σ. 42. 
88 Θεαγένης Γ. Τροµπέτας προς Εµπορικό Σύλλογο (14/27.12.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
89 Η εταιρεία αγόρασε τις εγκαταστάσεις του γαλλικού στρατού στην περιοχή Καραµπουρνάκη και 
προχώρησε στη σύσταση µονάδων βυρσοδεψείας, καρφοβελονοποιείου, ξυλουργείου και πιλοποιείου. 
Παναγιώτης Γεωργούλης, Η βιοµηχανική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης, από τον 19ο αιώνα µέχρι τα 
µέσα του 20ού (Θεσσαλονίκη, 2005), σ. 106. Από το 1920 οι Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Ζάννας 
συνεργάστηκαν επίσης µε τον Επαµεινώνδα Χαρίλαο στην εκµετάλλευση των Ψυγείων Θεσσαλονίκης. 
Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 20. 
90 Darques, Salonique au XXe siècle, σ. 205. 
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αυτή απέτρεπε κυρίως η εβραϊκή επιχειρηµατική κυριαρχία91. Συνακόλουθα, αν και 
ναουσαίοι επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη ήδη πριν από το 
1912, η παρουσία τους ήταν συγκριτικά περιορισµένη και περιοριζόταν κυρίως σε µι-
κρής κλίµακας επικουρικές και εµπορικές επιχειρήσεις92. 

Η εγκαθίδρυση της ελληνικής κυριαρχίας µετέβαλε το γεωγραφικό πλαίσιο της 
δράσης τους και επέτρεψε το µερικό επαναπροσδιορισµό των επιχειρηµατικών τους 
στρατηγικών. Κατά τη δεκαετία του 1910 η Κεντρική Μακεδονία παρέµεινε σηµα-
ντικός βιοµηχανικός πυρήνας της ναουσαίικης και ευρύτερα της ελληνικής µακεδονι-
κής επιχειρηµατικότητας. Βιοµηχανικές µονάδες συνέχισαν να ιδρύονται ή να επε-
κτείνονται93, παρόλο που όταν αναπτυσσόµενες εταιρείες όπως η «Έρια» µετατρέπο-
νταν σε ανώνυµες έδρα οριζόταν πλέον η Θεσσαλονίκη94. Ωστόσο, µετά το 1912 οι 
ναουσαίοι επιχειρηµατίες κινήθηκαν ενεργότερα και στη θεσσαλονικιώτικη αγορά. 
Μέλη της δεύτερης γενιάς συµµετείχαν ως µέτοχοι σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, 
ενώ άλλοι επέκτειναν τις δραστηριότητές τους από το εµπόριο και τα ακίνητα στη µε-
ταποίηση95. Ταυτόχρονα, εντάθηκε η ίδρυση βιοµηχανικών µονάδων στην πόλη από 
αµιγώς ναουσαίους επιχειρηµατίες, είτε στον γνώριµο τοµέα της νηµατουργίας είτε 
σε άλλους τοµείς που εµφάνιζαν προοπτικές ανάπτυξης. Το 1921 οι γιοι του πρωτο-
πόρου της ναουσαίικης υφαντουργίας Γρηγορίου Τσίτση συνεργάστηκαν µε τους α-
δελφούς Κύρο και Παναγή Κύρτση και συνέστησαν µια νέα κάθετη βιοµηχανική µο-
νάδα παραγωγής βαµβακερών νηµάτων στην περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκης96. ∆υο 
χρόνια νωρίτερα, το 1919 ο Ηρακλής Χατζηδηµούλας είχε επεκτείνει τις βιοµηχανι-
κές του δραστηριότητες πέρα από την υφαντουργία ιδρύοντας στη Θεσσαλονίκη τη 
«Βιοµηχανική Εστία» µε αντικείµενο την παραγωγή γεωργικών εργαλείων97. 

Αναµφίβολα, οι µεταβαλλόµενες αλλά στενές σχέσεις που συνέδεαν επιχειρη-
µατικά τη Θεσσαλονίκη µε τη Νάουσα κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο είχαν σε 
σηµαντικό βαθµό καταστήσει τους ναουσαίους βιοµήχανους τµήµα του ελληνικού ε-
πιχειρηµατικού κόσµου της πόλης ήδη πριν από το 191298. Η µεταφορά κεφαλαίων 
και η ενεργότερη δραστηριοποίηση των Ναουσαίων δεν σήµαινε εποµένως και την 
έλευση ενός ολοκληρωτικά νέου επιχειρηµατικού δυναµικού. Ωστόσο, την περίοδο 
1912-1922 δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ένας αριθµός επιχειρηµατιών 
από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο οποίος και επένδυσε στους 
πιο σηµαντικούς κλάδους της τοπικής οικονοµίας. Ο εγκατεστηµένος στη Βιέννη σια-
τιστινός δερµατέµπορος ∆ούκας Σαχίνης µετέφερε τις δραστηριότητές του στη Θεσ-
σαλονίκη και ίδρυσε το καπνεργοστάσιο «Άτλας» στις αρχές του 191599, την ίδια 
χρονιά που οι ισχυροί ξανθιώτες καπνέµποροι Αθανάσιος Στάλιος και Μιλτιάδης Πε-
                                                 
91 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 46-49. Lapavitsas, “Social origins of Ottoman industrialization”, σ. 4. 
92 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, 46-49. Αυτό αφήνει άλλωστε να διαφανεί και η κατάταξή τους στην τρίτη 
και τέταρτη κατηγορία των µελών του Εµπορικού Επιµελητηρίου. Modiano, Annuaire Commercial & 
Administratif du Vilayet de Salonique, σσ. 35-46. 
93 Η Έρια µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία το 1915 αυξάνοντας το κεφάλαιο της από 36.000 σε 
60.000 λίρες, ενώ το 1921 ιδρύθηκε στη Βέροια η εταιρεία Βέρµιον, η οποία εκτός από κλωστήριο και 
υφαντήριο διέθετε και εργοστάσιο ηλεκτροφωτισµού. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας 
στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σσ. 21, 204. 
94 Στο ίδιο, σ. 443. 
95 Οι Ιωάννης Πλατσούκας και Θρασύβουλος Τουρπάλης ήταν µέτοχοι του Οινοπνευµατοποιείου 
«Πρωτεύς» των Αδελφών Γεωργιάδου (1918). Ο δε Κύρος Κύρτσης συµµετείχε στην ίδρυση της Γαλ-
λοελληνικής Εταιρείας Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Α.Ε. (1919). Στο ίδιο, σσ. 123, 
178-179. 
96 Η µονάδα περιλάµβανε στριπτήριο, βαφείο και λευκαντήριο. Στο ίδιο, σ. 300. 
97 Στο ίδιο, σ. 468. 
98 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 46-49. 
99 Νέα Αλήθεια 19.01.1915, 24.05.1915. 
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τρίδης σύστηναν στην πόλη, σε συνεργασία µε τον Κωνσταντίνο Τορνιβούκα, την 
ανώνυµη εταιρεία καπνού «Νέστος»100. Η τάση αυτή εντάθηκε µετά τον πόλεµο. Η 
οικογένεια Πιερράκου, κάτοχοι νηµατουργείου στον Πειραιά, αγόρασαν την εβραϊκή 
“Nouvelle Filature” των Τόρρες και Σίδες και δηµιούργησαν το 1919 την οµόρρυθµη 
εταιρεία «Πιερράκος, Οικονοµόπουλος & Σία» µετακινούµενοι επιχειρηµατικά στη 
Θεσσαλονίκη101. Ανάλογα κινήθηκε και η οικογένεια Φιλίππου, µε µακρύ ιστορικό 
δράσης στην κεραµοπλινθοποιία στη Σύρο, η οποία εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονί-
κη το 1919 και σύστησε κεραµουργείο αµφισβητώντας το µονοπώλιο της κεραµοποι-
ίας Αλατίνι102. 

Ωστόσο, οι σηµαντικότερες επενδύσεις στην πόλη πραγµατοποιήθηκαν από τον 
αθηναίο επιχειρηµατία Επαµεινώνδα Χαρίλαο στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Το 
1920 ο Χαρίλαος αγόρασε τα ψυγεία του γαλλικού στρατού και ίδρυσε την εταιρεία 
«Ψυγεία Θεσσαλονίκης» συνεργαζόµενος µε την πειραϊκή παγοποιία των αδελφών 
Σιφναίου και µε τους θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες Αθανάσιο Μακρή και Αλέξανδρο 
Ζάννα. Την ίδια χρονιά προχώρησε επίσης στην ίδρυση της «Πρώτης Οικοδοµικής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης». Η εταιρεία, µε πρόεδρο τον ίδιο και µετόχους σηµαντι-
κούς αθηναίους κεφαλαιούχους (όπως οι Στρίγγος, Εµπειρίκος, Νικολετόπουλος και 
∆έλτας), εκµεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που πρόσφερε η ανοικοδόµηση της πόλης και 
δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή οικιών103. 

Όπως εποµένως συνέβη και κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, η ισχυροποί-
ηση του ελληνικού επιχειρηµατικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης διαπλέχθηκε µε 
την ανανέωσή του –έστω και σε µικρότερο βαθµό. Η αναπαραγωγή του υπήρξε µια 
ενδογενής όσο όµως και µια εξωγενής διαδικασία. Για το λόγο αυτό, ο σταδιακός ε-
ξελληνισµός των σηµαντικότερων κλάδων της τοπικής οικονοµίας έθετε εκ νέου το 
ζήτηµα της «θεσσαλονικοποίησης» του στρώµατος αυτού, της οργανικής δηλαδή έ-
νταξης των νέων επήλυδων επιχειρηµατιών στο θεσµικό πλαίσιο της τοπικής αγοράς 
και στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Για κάποιους µακεδόνες επιχειρηµατίες, όπως ο 
∆ούκας Σαχίνης, η ύπαρξη θυλάκων συντοπιτών στη Θεσσαλονίκη καθώς και η ε-
γκόλπωση της θεσσαλονικιότητας σε µια ευρύτερη, ισχυρή ελληνοµακεδονική ταυτό-
τητα (η οποία και λειτουργούσε ουσιαστικά σαν µια ποιητική της οµοιότητας), επέ-
τρεπαν τη γρήγορη και οµαλή ενσωµάτωσή τους στα πολιτικά, κοινωνικά και επαγ-
γελµατικά δίκτυα της πόλης104. Όµως η ελληνοµακεδονικότητα δεν κάλυπτε τους επι-
χειρηµατίες από την Παλαιά Ελλάδα. Αυτοί βρίσκονταν αντιµέτωποι µε έναν δηµό-
σιο λόγο, ο οποίος φοβόταν και αποδοκίµαζε µια ανεξέλεγκτη, µαζική έλευση Πα-
λαιοελλαδιτών στη Μακεδονία105. Με δεδοµένο ότι η εγκατάσταση επιχειρηµατιών 
από την Παλαιά Ελλάδα ουσιαστικά ξεκίνησε µετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσµί-
ου Πολέµου, για να συνεχιστεί κατά τη δεκαετία του 1920, η εκτίµηση της επίδρασης 

                                                 
100 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 21. 
101 Στο ίδιο, σσ. 240-242. 
102 Γεωργούλης, Η βιοµηχανική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης, σ. 104. 
103 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 314-330. 
104 Μέσα στον πρώτο χρόνο της εγκατάστασής του στη Θεσσαλονίκη, ο σιατιστινός ∆ούκας Σαχίνης 
ήταν αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, µέλος σε επιτροπές καπνο-
βιοµηχάνων και υποψήφιος µε το συνδυασµό των Ανεξάρτητων στις εκλογές του Μαΐου 1915. Νέα 
Αλήθεια 07.02.1915, 14.04.1915, 01.05.1915, 24.05.1915. 
105 Μετά την πυρκαγιά του 1917 το σύνολο του τύπου της Θεσσαλονίκης προδίκαζε ότι η πολιτική της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που προωθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου θα οδηγούσε στην οικονοµική 
καταστροφή της πόλης καθώς εξυπηρετούσε την έλευση αθηναίων κεφαλαιούχων στην αγορά ακινή-
των της πυρικαύστου ζώνης. Ενδεικτικά, L’Indépendant 08.09.1917, Το Φως 16.09.1917. 
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που άσκησαν οι αντιλήψεις αυτές στον «γηγενή» επιχειρηµατικό κόσµο της πόλης, 
καθώς και ο προσδιορισµός του τρόπου, του βαθµού και του χρόνου ενσωµάτωσής 
των παλιοελλαδιτών επιχειρηµατιών εκφεύγει από τα χρονικά όρια αυτής της µελέτης 
καθώς εκτυλίσσεται µετά το 1922. Αν πάντως δηλώνει κάτι η εκλογή των Νικόλαου 
και Ιωάννη Πιερράκου στο τριακονταµελές διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης µόλις το 1928, δέκα δηλαδή χρόνια µε-
τά τη δραστηριοποίησή τους στη Θεσσαλονίκη, τότε για τους παλαιοελλαδίτες επι-
χειρηµατίες η ενσωµάτωση ενδεχοµένως να υπήρξε µια πιο µακρόχρονη διαδικα-
σία106. 
 
Κατά τη δεκαετία 1912-1922 το ανώτερο στρώµα των εµπόρων και βιοµηχάνων της 
Θεσσαλονίκης εισήλθε σε µια σύνθετη διαδικασία µετασχηµατισµού. Η έξωση των 
Βουλγάρων και η µετανάστευση σηµαντικού αριθµού µουσουλµάνων, ντονµέ και ε-
βραίων επιχειρηµατιών µετέβαλε τις υστεροθωµανικές εθνοτικές δηµογραφικές ισορ-
ροπίες στο εσωτερικό του και το κατέστησε λιγότερο πολυεθνικό. Η σηµαντική φυγή 
γηγενών, κυρίως εβραϊκών, ιδιωτικών κεφαλαίων σε συνδυασµό µε την εισροή ελλη-
νικών και τη σταδιακή παγίωση της θέσης των ελληνικών τραπεζών στην πιστωτική 
αγορά της πόλης αναπροσδιόριζε σταδιακά την κεφαλαιακή ισχύ των διαφορετικών 
εθνοτικών συνιστωσών του. Ταυτόχρονα, η κρυστάλλωση της µετάβασης από µια 
αυτοκρατορική σε µια εθνική οικονοµία αναπροσάρµοζε τη σχέση ανάµεσα στην επι-
χειρηµατικότητα, την εθνοτική ταυτότητα και τις κοινοτικές δοµές. Η µεταβολή των 
επιχειρηµατικών στρατηγικών των Εβραίων σηµατοδοτούσε την έναρξη µετατροπής 
τους σε µειονότητα· ενώ η µαζική αναχώρηση αλιανσίστ επιχειρηµατιών στέρησε από 
την εναποµείνασα εβραϊκή επιχειρηµατική αρχηγεσία τον έλεγχο της κοινότητας. 
Από πυλώνα της εβραϊκής κυριαρχίας σε ολόκληρη την αγορά της πόλης κατά την 
ύστερη οθωµανική περίοδο, η κοινότητα µεταβαλλόταν πλέον (λόγω και των νέων 
χωροθετήσεων του εβραϊκού πληθυσµού που επέβαλε η πυρκαγιά) αποκλειστικά σε 
µια κλειστή αγορά καταναλωτών, σε θύλακα. ∆ηλαδή, σε έναν από τους σταδιακά 
ολοένα και πιο περιορισµένους χώρους επικέντρωσης της εβραϊκής επιχειρηµατικής 
δράσης. 

Αυτές οι διαδικασίες ωθούσαν προς τον εξελληνισµό αναδιατάσσοντας ωστόσο 
τις ισορροπίες και στο εσωτερικό του τοπικού ελληνικού επιχειρηµατικού στρώµα-
τος. Όπως συνέβη και κατά τη δεκαετία του 1870, έτσι και την επαύριο του Μεγάλου 
Πολέµου η έκλειψη επιφανών ελληνορθόδοξων επιχειρηµατικών οικογενειών της ύ-
στερης οθωµανικής περιόδου συνοδεύτηκε από την άνοδο τοπικών εµποροβιοµηχά-
νων και την εγκατάσταση ή εντονότερη δραστηριοποίηση στην πόλη ελλήνων µακε-
δόνων ή παλιοελλαδιτών επιχειρηµατιών. Επρόκειτο για επιχειρηµατικές διαδροµές 
που τις καθόρισε σε µεγάλο βαθµό η πολιτική συγκυρία –ο εθνικός διχασµός, η πα-
ρουσία της Στρατιάς της Ανατολής και οι µεταπολεµικές ευκαιρίες που πρόσφερε η 
εκτεταµένη ανοικοδόµηση της πόλης. Με τη σειρά τους όµως, οι διαδροµές αυτές έ-
τειναν επίσης προς έναν επαναπροσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στο τοπικό και στο 
εθνικό, ανάµεσα στη «θεσσαλονικιότητα» και στην «ελληνικότητα» επιτείνοντας την 
αµφισηµία που χαρακτήριζε τη µεταξύ τους σχέση. Το 1922 το ανώτερο επιχειρηµα-
τικό στρώµα της Θεσσαλονίκης ήταν αισθητά διαφορετικό από εκείνο της ύστερης 
οθωµανικής περιόδου τόσο στα ποσοτικά όσο κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του. Έτεινε προς τον εξελληνισµό µέσα όµως από την εσωτερική ανανέωσή του. Η 
εγγενής ρευστότητα που το διέκρινε ευνοούσε εποµένως την ανάπτυξη αντίρροπων 

                                                 
106 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (30.07.1928), Βιβλίο Παρουσιάσεως Συµβούλων ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (1925-1932), Αρχείο ΕΒΕΘ. 
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δυναµικών. Η Θεσσαλονίκη εξελληνιζόταν µέσα από µια διπλή διαδικασία. Η φυγή 
των εβραίων επιχειρηµατιών ενίσχυε εξ αντικειµένου τους ντόπιους Έλληνες, αλλά 
οδηγούσε ταυτόχρονα και στον οικονοµικό µαρασµό ολόκληρης της πόλης –
συµπεριλαµβανοµένων και των ίδιων των Ελλήνων. Παράλληλα, η σταδιακή άφιξη 
επιχειρηµατιών από την Παλαιά Ελλάδα συνοδευόταν από σηµαντικές επενδύσεις 
κεφαλαίων. Κινδύνευε ωστόσο να καταλήξει στον εκτοπισµό των ντόπιων ελλήνων 
θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών. Το αποτέλεσµα ήταν ότι όσο η «θεσσαλονικιότητα» 
των επιχειρηµατιών προσδενόταν σταδιακά στην «ελληνικότητα» τόσο εντεινόταν 
και η ένταση ανάµεσα στις δύο αυτές ταυτοτικές κατηγορίες107. Καθώς οι επιχειρη-
µατίες της πόλης γίνονταν περισσότερο Έλληνες, µετατρέπονταν ταυτόχρονα και σε 
περισσότερο Θεσσαλονικείς. 
 

                                                 
107 Η συγχώνευση των δύο θεσσαλονικιώτικων ζυθοποιείων, του εβραϊκού «Όλυµπος» και της ελλη-
νοµακεδονικής «Νάουσας» το 1919, µπορεί να θεωρηθεί εµβληµατική των αντίρροπων αυτών τάσεων. 
Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σ. 22. 
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Κεφάλαιο Ένατο 
Οι ταξικές διαστάσεις του Μεγάλου Πολέµου 

 
 
Ήδη από την επαύριο της αποβίβασης των αγγλικών και γαλλικών στρατευµάτων, το 
Σεπτέµβριο του 1915, µια πληθώρα δηµοσιευµάτων επανέγραψε τη Θεσσαλονίκη στο 
οριενταλιστικό αφήγηµα φιλοτεχνώντας αυτή τη φορά την εικόνα µιας πολύβουης, 
«κοσµοπολίτικης» πόλης, σηµείο συνάντησης µιας «άχρονης» Ανατολής µε τις α-
κραίες πραγµατικότητες της εµπόλεµης ∆ύσης1. Το δυτικό βλέµµα πολυάριθµων 
γάλλων, άγγλων, ιταλών και ρώσων στρατιωτών, διπλωµατών, νοσοκόµων και δηµο-
σιογράφων, ανδρών και γυναικών, παρά την όποια εσωτερική ποικιλία που το διέκρι-
νε, εστίαζε τώρα όχι µόνο στο περίπλοκο µωσαϊκό των εθνοτήτων που κατοικούσαν 
τη µεταοθωµανική πόλη, αλλά κυρίως στην εκπληκτική και συνάµα αντιστικτική πο-
λυχρωµία που διέκρινε το δηµόσιο χώρο της, χώρο όπου οι εθνότητες αυτές συγχρω-
τίζονταν πλέον µε µια εξίσου πολύχρωµη ∆ύση –ευρωπαϊκή αλλά και αποικιακή2. Η 
συναρπαστική εικόνα µιας διαπολιτισµικής «συνάντησης» in extremis φιλοτεχνήθηκε 
καταρχήν επιτόπου και ταυτόχρονα στις λογοτεχνικές απόπειρες των συντελεστών 
των Balkan News και της Revue Franco-Macédonienne, για να εµπλουτιστεί στη συ-
νέχεια κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου από µια πληθώρα αποµνηµονευµάτων, τα-
ξιδιωτικών εντυπώσεων και στρατιωτικών αναµνήσεων και να παγιωθεί τελικά στα 
µεταπολεµικά χρόνια χάρη στις σελίδες του Mosquito, της περιοδικής έκδοσης των 
βρετανών βετεράνων της British Salonika Force3. Οπτικοποιηµένη στις πολυάριθµες 
καρτ-ποστάλ της εποχής, η εικόνα της «κοσµοπολίτικης» Θεσσαλονίκης του Μεγά-
λου Πολέµου κυριάρχησε στη δηµόσια µνήµη, τόσο ευρωπαϊκή όσο και τοπική4, για 

                                                 
1 Βλέπε την πολύ παραστατική περιγραφή του στρατιώτη William Knott (η υπογράµµιση δική µου): 
«My word, what a change in Salonica and its surroundings. Besides 4 new divisions 22, 26, 27, & 28 
landing, also thousands of French, the roads were lined with base hospitals, ammunition stores, supply 
stores of huge stacks some 40ft high of bully beef, biscuits, milk, jam and other necessaries, huge bak-
eries, long strings of motor lorries, ASC convoys, infantry limbers, while the harbour is packed with 
hospital ships, transports, warships, launches for the staff, in fact it is a revolution for Orientalism into 
military organization». Αναφέρεται στο Alan Wakefield & Simon Moody, Under the devil’s eye. Brit-
ain’s forgotten army at Salonika, 1915-1918 (Στράουντ, 2004), σ. 44. 
2 Το συγχρωτισµό αυτό περιγράφει γλαφυρά η ∆ήµητρα Βακά: “Tables and chairs overflowed the 
streets, at which sat the fighting men of twenty different tribes, from three continents, in their various 
uniforms, talking their own languages and drinking their accustomed drinks. There were French, Eng-
lish, Scotch, Serbs, Italians, Greeks, Cretans, Indo-Chinese, and Senegalese; and of civilians, Turks, 
Jews, Greeks, and a sprinkling of almost every other nationality. It was the most marvelous show we 
had seen”. Demetra Vaka, In the heart of German intrigue (Βοστόνη, 1918), σσ. 247-248. Για µια εν-
δελεχή διαπραγµάτευση του τρόπου αναπαράστασης της Θεσσαλονίκης από το δυτικό περιηγητικό 
βλέµµα και των µεταβολών του στο χρόνο, βλ. Mazower, “Travellers and the Oriental city, c. 1840-
1920”. 
3 The Balkan News 26.03.1916, 31.03.1916 (µεταξύ άλλων). Για δύο παραδείγµατα από τη Revue 
Franco-Macédonienne, Jean de Tournes, “Contes et Nouvelles: Lidoire et Azyade”, Revue Franco-
Macédonienne 1 (04.1916), σσ. 26-28. Capitaine D… (du 1er Régiment de marche d’ Afrique), “Im-
pressions d’Orientaliste. L’âme musulmane en Macédoine”, Revue Franco-Macédonienne 2 (05.1916), 
σσ. 49-60. Για µια πρώτη, συνοπτική παρουσίαση της εργογραφίας της Θεσσαλονίκης του Μεγάλου 
Πολέµου µε παρατηρήσεις σχετικά µε τον οριενταλιστικό χαρακτήρα των αποµνηµονευµάτων και α-
ναµνήσεων, βλέπε Λουκιανός Ι. Χασιώτης, «Μακεδονικό Μέτωπο, 1915-1918. Μια πρώτη ιστοριο-
γραφική προσέγγιση», Βαλκανικά Σύµµεικτα 8 (1996), σσ. 164-178. 
4 Βλέπε Γιώργος Θ. Βαφόπουλος, «Στον Παγκόσµιο Πόλεµο», στο Gilles Veinstein (επιµ.), Θεσσαλο-
νίκη 1850-1918. Η «πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων (µετάφραση Γιώργος Καλα-
µαντής, Αθήνα, 1994), σσ. 277-279. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, σσ. 381-382. Γιώργος 
Βαφόπουλος, Το παραµύθι της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 1992), σσ. 46-51. 
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να επηρεάσει τελικά υπόρρητα τις ελάχιστες πρόσφατες ιστοριογραφικές αποτιµήσεις 
της περιόδου5. 

Ωστόσο, η ηγεµονική αυτή εικόνα δεν οφείλεται µόνο στην αναπαραστατική ι-
σχύ του µακροσκοπικού δυτικού βλέµµατος. Η καταστρεπτική πυρκαγιά του 1917 
και η ανταλλαγή των πληθυσµών το 1922-1923 συνέβαλαν εξίσου στον καθορισµό 
της θέσης της Θεσσαλονίκης του Μεγάλου Πολέµου στην ιστορική µνήµη. Το τέλος 
της εβραϊκής παρουσίας στο κέντρο της πόλης, η έξοδος των µουσουλµάνων κατοί-
κων της και η εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων σήµαναν µια απότοµη ε-
θνική οµοιογενοποίηση του αστικού χώρου που οδηγούσε ανακλαστικά στον ανα-
δροµικό υπερτονισµό των πολυεθνοτικών χαρακτηριστικών της αµέσως προηγούµε-
νης περιόδου. Παραβλέποντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσέδιδε στην πόλη 
η πολεµική συγκυρία, η Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου καταγρά-
φηκε ως η ύστατη αναλαµπή της «κοσµοπολίτικης» υστεροθωµανικής πόλης. Ταυτό-
χρονα, η τραυµατική εµπειρία της προσφυγιάς συνέβαλε στην εξιδανίκευση των ό-
σων είχαν µόλις προηγηθεί. Η επενέργειά της υπήρξε µνηµονικά δραστική γιατί η 
προσφυγιά αυτή ήταν ουσιαστικά διπλή: οι αφικνούµενοι Μικρασιάτες έρχονταν 
στην πραγµατικότητα να προστεθούν στους πολυάριθµους εβραίους πυροπαθείς. Ε-
κτοπισµένοι από τις γειτονιές του κέντρου, οι τελευταίοι είχαν πλέον εγκατασταθεί σε 
πρόχειρους συνοικισµούς στις παρυφές του αστικού ιστού και είχαν γίνει αυτοί, πριν 
από όλους τους άλλους, πρόσφυγες στην ίδια τους την πόλη. Οι τροµακτικές δυσκο-
λίες που αντιµετώπισαν αυτοί οι δύο προσφυγικοί πληθυσµοί στην ανασυγκρότηση 
των ζωών τους και η έντονη φτώχεια που χαρακτήριζε γενικότερα τις συνθήκες δια-
βίωσης των κατώτερων στρωµάτων στη µεσοπολεµική Θεσσαλονίκη προσδιόρισαν 
τη µνηµονική ανάκληση της πολεµικής περιόδου, ιδίως από τους Εβραίους, ως µιας 
τελευταίας εποχής ευηµερίας την οποία είχε τροφοδοτήσει η εκµετάλλευση των επι-
χειρηµατικών ευκαιριών που πρόσφερε η παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής. 

Απόρροια της σύγκλισης των διεργασιών αυτών, η κρατούσα θεώρηση της 
Θεσσαλονίκης του Μεγάλου Πολέµου από τη δηµόσια µνήµη και από την ιστοριο-
γραφία οργανώνεται εποµένως γύρω από δύο αφηγηµατικά µοτίβα. Αφενός, η αφή-
γηση στέκεται προνοµιακά στις πολύπλοκες διεθνοτικές και διαπολιτισµικές µορφές 
άτυπης κοινωνικότητας που αναπτύχθηκαν στο δηµόσιο χώρο6. Κατά συνέπεια, η α-
                                                 
5 Για το πιο χτυπητό ίσως παράδειγµα, βλέπε Mazower, Salonica, city of ghosts. Επίσης, Wakefield, 
Under the devil’s eye. Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις του Λουκιανού Χασιώτη, ο οποίος στέκεται 
κυρίως στο γεγονός ότι «η περίοδος του Μακεδονικού Μετώπου ήταν ουσιαστικά η τελευταία περίο-
δος µιας πολυεθνικής Μακεδονίας». Χασιώτης, «Μακεδονικό Μέτωπο, 1915-1918», σ. 178. Οι Χεκί-
µογλου και Γερόλυµπου αναφέρονται επίσης στην «πολυεθνική δοµή της πόλης» και υπογραµµίζουν 
την «ιδιότυπη, εύθυµη και απροσδιόριστη» όψη της, την οποία δίνουν το «πέρασµα προσφύγων, τυχο-
διωκτών και συνωµοτών» και η «πληµµυρίδα των ξένων στρατιωτικών, που ξεπερνούν αριθµητικά τον 
πληθυσµό της πόλης, [και] σφραγίζουν το υφιστάµενο σκηνικό». Ωστόσο, είναι οι µόνοι που δίνουν 
µια πιο ισορροπηµένη και πλήρη εικόνα της κοινωνίας της περιόδου. Καραδήµου-Γερόλυµπου, «Η 
Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου». Χαρακτηριστικό της αντοχής του σχήµατος της 
«κοσµοπολίτικης» Θεσσαλονίκης του Μεγάλου Πολέµου (που ανατροφοδοτείται από την πρόσφατη 
αναβίωση του ενδιαφέροντος για το «πολυπολιτισµικό» παρελθόν της πόλης), είναι το γεγονός ότι η 
ιστοριογραφική και βιβλιογραφική παραγωγή επικεντρώνεται σήµερα σε έργα που αναδεικνύουν τον 
πολυεθνοτικό της χαρακτήρα. Ενδεικτικά: Miltiade Hatzopoulos & V. Hautefeuille, “Le journal intime 
de Léon Rey: un témoignage exceptionnel sur le service archeologique de l’Armée d’ Orient et sur la 
vie dans le camp retranché de Salonique”, στο Yannis Mourelos (επιµ.), La France et la Grèce dans la 
Grande Guerre, (Θεσσαλονίκη, 1992), σσ. 191-199. Marcelle Tinayre, Ένα καλοκαίρι στη Θεσσαλονί-
κη. Απρίλιος-Σεπτέµβριος 1916 (µετάφραση Αλεξάνδρα Νεστοροπούλου, Αθήνα, 2008). 
6 Wakefield, Under the devil’s eye, σσ. 158-179. Mazower, Salonica, city of ghosts, σσ. 311-314. Χα-
σιώτης, «Μακεδονικό Μέτωπο, 1915-1918», σ. 168. Καραδήµου-Γερόλυµπου, «Η Θεσσαλονίκη του 
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου», σ. 172. Palmer, The gardeners of Salonika, σσ. 155, 253. Νεχαµά, Ι-
στορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρίτο, σ. 1571. 
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ναλυτική κατηγορία της εθνότητας προτείνεται υπόρρητα ως το ερµηνευτικό κλειδί 
για την κατανόηση της εµπειρίας του πολέµου στην πόλη και προσδιορίζεται ως ο 
κύριος άξονας συγκρότησης των επιµέρους κοινωνικών ταυτοτήτων. Αφετέρου, η 
επαναλαµβανόµενη, ανεκδοτολογική και µονοµερής, αναφορά στις πληθωρικές κα-
ταναλωτικές ανάγκες των 200.000 στρατιωτών της Αντάντ, όπως και στην απότοµη 
και ολοκληρωτική απώλεια των συσσωρευµένων πολεµικών κερδών λόγω της πυρ-
καγιάς, οδηγεί την ιστορική ανάλυση στην αναγόρευση του Πρώτου Παγκοσµίου 
Πολέµου στην τελευταία περίοδο οικονοµικής άνθισης που γνώρισε η πόλη7. 

Ωστόσο, αν κάτι χαρακτήριζε τη ζωή στην πόλη κατά τα χρόνια 1914-1919 δεν 
ήταν µια αίσθηση ευηµερίας αλλά τα έντονα επισιτιστικά προβλήµατα που αντιµετώ-
πιζε ο πληθυσµός της. Ο τοπικός τύπος κατέγραφε καθηµερινά και µε λεπτοµέρεια τις 
εξελίξεις –τα φορτία που έφταναν ή αναµένονταν, τις ατέρµονες συναντήσεις των ε-
µπλεκόµενων φορέων, τις επιτάξεις, τις απαγορεύσεις και τις κατασχέσεις. Στα γαλ-
λόγλωσσα εβραϊκά έντυπα, η “dhiatimissis” αναφερόταν ενίοτε ως επεξήγηση της 
“tarification”, ένδειξη του βαθµού που τα ζητήµατα αυτά είχαν επηρεάσει βαθιά τις 
γλωσσικές πραγµατικότητες στην πόλη διαµορφώνοντας µια κοινή διεθνοτική ιδιόλε-
κτο8. Τα πολυάριθµα ρεπορτάζ, ανακοινωθέντα και ειδήσεις γραφόµενα συχνά σε τό-
νο πολεµικό, υιοθετώντας µια ρητορική µάχης και δίνοντας έµφαση στις έντονες α-
ντιπαραθέσεις µεταξύ αντίπαλων συµφερόντων καθώς και στις επιχειρήσεις της α-
στυνοµίας, µετέτρεπαν το ζήτηµα του επισιτισµού σε ένα δεύτερο µέτωπο. Το µέτω-
πο αυτό έφτασε µάλιστα να επισκιάσει ακόµη και τον ίδιο τον πόλεµο και να µονο-
πωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Όπως ανέφερε τον Ιούλιο του 1915 η 
Echo de Salonique, “depuis quelque temps on n’entend plus parler dans les journaux 
que des négociants en farine, des négociants en sucre et d’ autres gens de cet acabit. 
… Avant Varsovie et les Dardanelles, il faut qu’on nous rabache les oreilles avec la 
question du sucre. C’est une scie qui va finir par nous rendre tous diabétiques et neu-
rasthéniques”9. 

Το «επισιτιστικό», όπως κατέληξε να αναφέρεται, αποτέλεσε εποµένως αυτό 
καθεαυτό την κατεξοχήν «αρένα της πολιτικής» κατά την εύστοχη έκφραση της Mau-
reen Healy10. Προσδιόρισε τους δηµόσιους χώρους στους οποίους αυτή ασκούνταν, 
τους φορείς που την ασκούσαν, τις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών 
οµάδων, όπως και µεταξύ αυτών και των κρατικών αρχών. Το επισιτιστικό κλόνισε 
την κοινωνική συνοχή της πόλης, διαµόρφωσε νέες αναπαραστάσεις της κοινωνικής 
ιεραρχίας, ανασηµασιοδότησε παλιές συλλογικές ταυτότητες και συνέβαλε στη συ-
γκρότηση νέων –εφήµερων και µη. Η πρόσβαση ή µη στην τροφή αποτέλεσε τον νέο 
άξονα της κοινωνικής διάκρισης. Αυτός ο άξονας καθόρισε το περιεχόµενο των κοι-
νωνικών αντιπαραθέσεων, συνέτεινε στη συσπείρωση κοινωνικών οµάδων και πα-
ράλληλα κατέστησε περισσότερο ευδιάκριτα τα ταξικά χαρακτηριστικά τους. 

                                                 
7 Palmer, The gardeners of Salonika, σ. 69. Βουργουτζής, Έµποροι στο Θερµαϊκό, σσ. 85-87. Βακαλό-
πουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, σ. 381. Νεχαµά, Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης. Βιβλίο τρί-
το, σσ. 1571-1575. Katherine Elizabeth Fleming, “Becoming Greek: The Jews of Salonica, 1912-1917” 
(ανακοίνωση στο συνέδριο Religion, Identity, and Empire, Νιου Χέιβεν, 2005), σσ. 15-16. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες των Χεκίµογλου και Γερόλυµπου, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε 
µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση της πολεµικής οικονοµίας και των κοινωνικών συνεπειών της. Κα-
ραδήµου-Γερόλυµπου, «Η Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου», σσ. 176-178. Χεκίµο-
γλου, «Θεσσαλονίκη, 1912-1940: οικονοµικές εξελίξεις», σσ. 199-200. 
8 L’Indépendant 14.02.1919. 
9 Echo de Salonique 25.07.1915. 
10 Maureen Healy, Vienna and the fall of the Habsburg Empire. Total war and everyday life in World 
War I (Κέιµπριτζ, 2004), σ. 33. 
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Ταυτόχρονα, στο νέο πλαίσιο πολιτικής δράσης που όριζε το ζήτηµα του επισι-
τισµού, οι εθνοτικές αντιπαραθέσεις υποχώρησαν. Κάτω από την επιφάνεια της εθνο-
τικής πολυχρωµίας, στην οποία επιµένει η υπάρχουσα ιστοριογραφική θεώρηση, η 
εθνοτική διάσταση της ταυτότητας στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέµου υπο-
βαθµίστηκε. Τόσο στο πεδίο των αναπαραστάσεων όσο και σε εκείνο των συλλογι-
κών πρακτικών, ο λόγος της εθνοτικής διαφοράς δεν αποτέλεσε τον κεντρικό µηχανι-
σµό σηµασιοδότησης της πραγµατικότητας και της παραγωγής εµπρόθετης δράσης. 
Παρά τη δεδοµένη κυριαρχία των Εβραίων στο τοπικό εµπόριο, το επισιτιστικό δεν 
όξυνε τις ελληνοεβραϊκές σχέσεις ούτε και παρήγαγε νέες αρνητικές αναπαραστάσεις 
της εβραϊκότητας. Αντίθετα, η ρητορική του θύµατος που επικράτησε στο δηµόσιο 
λόγο για την κατάσταση του πληθυσµού της πόλης και η ανάδειξη της Αθήνας στον 
κύριο θύτη, υπεύθυνο για την επισιτιστική συµφορά που έπληττε τη Θεσσαλονίκη, 
διαµόρφωσε ένα λογοθετικό πεδίο σύγκλισης των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων 
καθώς πρόσφερε µια νόµιµη, αποδεκτή, κοινή γλώσσα της «θεσσαλονικιότητας» για 
την έκφραση των όποιων ιδιαίτερων αιτηµάτων τους. 

Οι έµποροι της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο επίκεντρο των διεργασιών αυτών. 
Παρά τη δυναµική εµπλοκή των ίδιων των εµπορικών συλλογικών συσσωµατώσεων 
στην υλοποίηση και ενίοτε στη διαµόρφωση της κρατικής πολιτικής, ο παρεµβατι-
σµός των ελληνικών κρατικών αρχών και οι συχνά βίαιες µέθοδοι που χρησιµοποιή-
θηκαν, όξυναν τις σχέσεις των εµπόρων µε τις αρχές και προσέδωσαν στοιχεία «κα-
ταδιωκώµενου» στην ταυτότητά τους. Ταυτόχρονα, το ζήτηµα του επισιτισµού επη-
ρέασε τις σχέσεις των εµπόρων µε τις υπόλοιπες κοινωνικές οµάδες. Τους αποξένωσε 
από τα αναδυόµενα εµποροϋπαλληλικά στρώµατα και περιέπλεξε κατά τρόπους συ-
χνά αντιφατικούς τις σχέσεις τους µε τις ποικίλες επαγγελµατικές συντεχνίες. Τέτοιες 
αντιπαραθέσεις αντλούσαν σε µεγάλο βαθµό από τη διάχυτη σύνδεση της εικόνας του 
εµπόρου µε την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, δύο έννοιες γύρω από τις οποίες 
διαµορφώθηκαν τα ηγεµονικά ερµηνευτικά σχήµατα της επισιτιστικής κρίσης στο 
δηµόσιο λόγο. Μέσα από τις πολλαπλές, ρευστές και µεταβαλλόµενες στο χρόνο 
µορφές αναπαράστασης της κοινωνικής ιεραρχίας που διακινούσε το ιδίωµα της αι-
σχροκέρδειας, οι έµποροι αποσυνδέθηκαν από την πόλη µε την οποία µέχρι τότε 
συµβολικά ταυτίζονταν. Ωστόσο, η αποσύνδεση αυτή δεν υπήρξε οριστική. Αν κατά 
τη διάρκεια του πολέµου ο δηµόσιος λόγος θυµατοποιούσε τον πληθυσµό της Θεσ-
σαλονίκης µετατρέποντας τον κερδοσκόπο έµπορο σε θύτη, προς το τέλος των συ-
γκρούσεων και κατά την αµέσως µεταπολεµική περίοδο ανάλογη θέση καταλάµβανε 
πλέον η Αθήνα και η κεντρική κυβέρνηση. Ο έντονα αντιαθηναϊκός λόγος κυριαρ-
χούσε τώρα στη ρητορική των ίδιων των εµπόρων και συνέβαλε στη συλλογική αυ-
τοπαρουσίασή τους ως θυµάτων. Συνακόλουθα, επέτρεψε τον συντονισµό τους µε το 
ευρύτερο δηµόσιο αίσθηµα και διευκόλυνε την αποκατάσταση των συµβολικών δε-
σµών τους µε την πόλη. 
 
«Ἡ αἰσχροκέρδεια ἔχει ἁπλώσει τούς πλοκάµους τῆς ἕως µέσα εἰς τήν καρδίαν 
τοῦ πτωχοκόσµου καί ροφᾶ ἠδονικῶς τό αἷµα της»11. Έµποροι και κερδοσκοπία 
στο συλλογικό φαντασιακό 
Με βάση τα ελάχιστα διαθέσιµα στοιχεία είναι αδύνατον να προσδιοριστεί έστω και 
κατά προσέγγιση η θέση της αισχροκέρδειας στο δηµόσιο λόγο και τα νοήµατα που 
αυτή διακινούσε κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο. Οπωσδήποτε, η ταχεία ανά-
πτυξη του εµπορίου και οι µεταβολές στις δοµές του πρόσφεραν τις κατάλληλες προ-

                                                 
11 Νέα Αλήθεια 02.09.1915. 
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ϋποθέσεις για την ανάπτυξη κερδοσκοπικών πρακτικών12. Προς το τέλος της περιό-
δου, το αντιαυστριακό µποϋκοτάζ του 1908 και ο ιταλοτουρκικός πόλεµος του 1911 
συνοδεύτηκαν επίσης από την εµφάνιση φαινοµένων αισχροκέρδειας13. Ταυτόχρονα, 
η ανταγωνιστική συνύπαρξη των νεοεισηγµένων αρχών της δυτικής πολιτικής οικο-
νοµίας µε τις τοπικές εθιµικές αντιλήψεις περί κέρδους (που απηχούσαν ενδεχοµένως 
την πολιτισµική λογική των παρηκµασµένων συντεχνιών) πρέπει να ωθούσε προς την 
καταδίκη του αθέµιτου πλουτισµού. Σε κάθε περίπτωση, στη σηµαντικότερη αναφο-
ρά που εντοπίστηκε, το Σεπτέµβριο του 1907 η πολυετής συνεργασία µιας οµάδας 
κορυφαίων αλευρεµπόρων του Ιστιρά καταγγέλθηκε δηµόσια ως “trust” ή “syndicat”. 
Η αντίδραση του τύπου της πόλης ήταν έντονη και καθολική και η απαίτηση για διά-
λυσή του οµόθυµη. Τόσο η µουσουλµανική Yeni Asr όσο και η εβραϊκή Journal de 
Salonique υιοθέτησαν πλήρως τη ρητορική της κοινωνικής αδικίας που διέτρεχε τη 
διαµαρτυρία των ίδιων των αλευρεµπόρων δεύτερης κατηγορίας. Αυτή η ρητορική 
έδινε έµφαση στον κίνδυνο για την επιβίωση “de plusieurs centaines de pères de fa-
mille” και η λειτουργία του «συνδικάτου» καταδικαζόταν ως “absolument contraire 
aux intérêts vitaux de toute une armée de travailleurs et gagne-petit”. Ωστόσο, η συ-
γκεκριµένη επιχειρηµατολογία δεν φαίνεται να αντανακλούσε απαραίτητα ούτε µια 
αντίληψη ηθικής οικονοµίας ούτε όµως και µια αντικαπιταλιστική δυτική ρητορική 
κατά του µεγάλου κεφαλαίου14. Στη Journal de Salonique η έκκληση υπέρ της επιβί-
ωσης των µικρεµπόρων συνοδευόταν από θετικές αναφορές στις αρχές της πολιτικής 
οικονοµίας, ενώ οι µονοπωλιακές πρακτικές καταδικάζονταν στη βάση της ασυµβα-
τότητάς τους µε την παραδεδεγµένη αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού και τις δυ-
σµενείς επιπτώσεις τους όχι στον µικρό παραγωγό ή έµπορο, αλλά στον καταναλω-
τή15. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως και στην Παλαιά Ελλάδα, όπως εύστοχα έχει 
υποδείξει ο Νίκος Ποταµιάνος16, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, στις παραµονές του Με-
γάλου Πολέµου η αισχροκέρδεια των εµπόρων συνδεόταν µε συγκυριακά φαινόµενα 
αθέµιτου πλουτισµού και όχι συνολικότερα µε τις υψηλές τιµές. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 
του 1913, η επέκταση του υψηλότερου ελληνικού δασµολογίου στις Νέες Χώρες προ-
κάλεσε ένα ευρύ κύµα αγανάκτησης στην πόλη όταν αποκαλύφθηκε ότι η ύψωση των 
δασµών δεν περιλάµβανε και όσα εµπορεύµατα είχαν µεν παραγγελθεί πριν από την 
έκδοση του βασιλικού διατάγµατος, δεν είχαν όµως ακόµη διατεθεί προς πώληση. Ο 

                                                 
12 Καθώς δεν διαφοροποιούνται σηµασιολογικά στον τύπο της εποχής, στο κεφάλαιο αυτό η «αισχρο-
κέρδεια» και η «κερδοσκοπία» χρησιµοποιούνται εναλλάξ και έχουν ταυτόσηµο εννοιολογικό περιε-
χόµενο. 
13 Αλήθεια 26.10.1908, Νέα Αλήθεια 16.04.1911, Μακεδονία 14.04.1912. 
14 Για την έννοια της «ηθικής οικονοµίας», βλέπε την µελέτη σταθµό του Edward Palmer Thompson, 
“The moral economy of the English crowd in the eighteenth century”, Past and Present 50 (1971), σσ. 
76-136. H έννοια της ηθικής οικονοµίας έχει χρησιµοποιηθεί και για την ανάλυση φαινοµένων αι-
σχροκέρδειας και ταραχών για την τροφή (food riots) κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και ευρύτε-
ρα κατά τον εικοστό αιώνα. Ωστόσο, η χρήση είναι συνήθως αδόκιµη και περιγραφική καθώς παρα-
γνωρίζεται η ιστορικότητα του συγκεκριµένου φαινοµένου και παραβλέπεται ο ρυθµιστικός ρόλος που 
αποκτά το κράτος τον εικοστό αιώνα. Βλέπε ενδεικτικά, Anthony James Coles, “The moral economy 
of the crowd: some twentieth-century food riots”, The Journal of British Studies 18/1 (1978), σσ. 157-
176. Barbara Alpern Engel, “Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Russia during World War I”, 
The Journal of Modern History 69 (1997), σσ. 696-721. 
15 Journal de Salonique (12.09.1907, 16.09.1907). Για µια ακόµη αναφορά σε ένα ανάλογο φαινόµενο 
«συνεταιρισµοῦ ἀσυνειδήτων τινῶν πωλητῶν εἰδῶν τῆς πρώτης ἀνάγκης, οἶον τοῦ ἄρτου, τοῦ κρέα-
τος, τῶν λαχανικῶν, τῶν ἀνθράκων» και «τᾶς στερήσεις, ἄς ἕνεκα τῆς αἰσχροκερδείας τῶν πωλητῶν 
τῶν εἰρηµένων εἰδῶν ὑφίσταται ὁ κόσµος», βλέπε Νέα Αλήθεια 26.06.1911. 
16 Νίκος Ποταµιάνος, Η παραδοσιακή µικροαστική τάξη της Αθήνας. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες, 1880-
1925 (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2011), κεφάλαιο 14. 
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Σύνδεσµος Συντεχνιών, σωµατεία και η µερίδα του τύπου που τα υποστήριζε κατήγ-
γειλαν ως «αισχροκέρδεια» τη διάθεσή των εµπορευµάτων αυτών σε «υπερτιµηµέ-
νες» τιµές, σε τιµές δηλαδή που ενσωµάτωναν τους µη φόρους του νέου δασµολογίου 
που δεν είχαν καταβληθεί17. Ωστόσο, υιοθετώντας µια «πατριωτική» στάση, οι φορείς 
αυτοί δεν απαιτούσαν τη µείωση των τιµών των προϊόντων στα προ του δασµού επί-
πεδα. Αντίθετα, επέµεναν στη φορολόγηση των αποθεµάτων ώστε τα πρόσθετα κέρ-
δη από την υπερτίµηση να καταλήξουν στο δηµόσιο ταµείο και να µην «εἰσρέουν 
θορυβωδῶς εἰς τά βαλάντια τῶν κερδοσκόπων ἀφαιµασσοµένου τοῦ λαοῦ»18 «Πρέ-
πει δέ νά µάθουν ὅλοι ὅτι οἱ Μακεδόνες στέργουν πάσαν θυσίαν, ἀρκεῖ νά εἶνε πε-
πεισµένοι ὅτι συντελοῦν εἰς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ∆ηµοσίου Ταµείου. Αὐτό ὅµως δέν τό 
βλέπουν καί δι’ αὐτό ἐξανίστανται καί θά ἐξακολουθήσουν τόν ἀγώνα µέχρις ὅτου 
θριαµβεύση τό δίκαιον», σηµείωνε η Νέα Αλήθεια19. Εποµένως, η µήνις του Συνδέ-
σµου Συντεχνιών και των σωµατείων, όπως και του εντύπου που τους υποστήριζε, 
δεν στράφηκε τόσο κατά του άδικου διατάγµατος αυτού καθεαυτού, ούτε και της ί-
διας της ύψωσης της τιµής, όσο εναντίον των κερδοσκοπούντων εµπόρων που αι-
σχροκερδούσαν, στη βάση µιας λογικής που διέκρινε το ηθικό από το νόµιµο, ταύτιζε 
το άγραφο δίκαιο µε το δηµόσιο συµφέρον και διερωτάτο «ποίος νόµος ἠθικός καί 
ποῖον δίκαιον, Ἑλληνικόν, Ρωµαϊκόν, ἤ Βυζαντινόν ἤ οἱονδήποτε ἄλλο, ἐπιτρέπει εἰς 
τούς διαφόρους ἐµπόρους νά ἐκµεταλλεύονται ὅλως ἀδίκως τούς καταναλωτᾶς»20. 
Παρά την αντεπιχειρηµατολογία του Υπουργού Οικονοµικών ∆ιοµήδη για το παρά-
νοµο οποιασδήποτε επέκτασης της νέας φορολογίας και στα αποθέµατα της αγοράς, η 
ρητορική του Συνδέσµου Συντεχνιών αποδείχτηκε τελικά πολιτικά δραστική: σε µια 
ενέργεια που χαιρετίστηκε ως «ὁ θρίαµβος τοῦ δικαίου» η αστυνοµία παρενέβη και 
επέβαλε διατίµηση στη βάση ακριβώς της πάταξης της αισχροκέρδειας21. 

Τελικά όµως, το σηµασιολογικό περιεχόµενο του λόγου περί αισχροκέρδειας 
πύκνωσε, οι κοινωνικές οµάδες στις οποίες αυτός αναφερόταν πλήθυναν και η ερµη-
νευτική του εµβέλεια διευρύνθηκε κυρίως λόγω του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου 
και των δυσεπίλυτων επισιτιστικών ζητηµάτων που έθεσε. 

Όπως και στην Αθήνα, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, το ιδίωµα της αισχροκέρδει-
ας αναβαθµίστηκε από ηθική απαξίωση του ατοµικού υπερβολικού κέρδους σε ευρύ-
τερο ερµηνευτικό σχήµα της γενικότερης έλλειψης και ακρίβειας των τροφίµων στην 
πόλη22. Το ιδίωµα αυτό δεν µονοπώλησε ποτέ πλήρως το δηµόσιο λόγο καθώς συχνά 
συνυπήρχε µε άλλες, ανταγωνιστικές ή παράλληλες, ερµηνείες. Η κυριότερη από αυ-
τές απέδιδε τις υψηλές τιµές στη φορολογία. Το «ιδίωµα των φόρων» είχε µακρά προ-
ϊστορία στην Παλαιά Ελλάδα ιδίως µετά τη θέσπιση των προστατευτικών δασµών για 
την ενθάρρυνση της εγχώριας βιοµηχανίας23. Ήταν όµως ανύπαρκτο στις Νέες Χώ-
ρες, όπου οι εισαγωγικοί δασµοί είχαν διατηρηθεί εξαιρετικά χαµηλοί καθόλη την 
ύστερη οθωµανική περίοδο –απότοκο των διεθνών πιέσεων, αλλά και της µακραίω-
νης πολιτικής της Υψηλής Πύλης να προτάσσει την εξασφάλιση χαµηλών τιµών για 
τα είδη πρώτης ανάγκης από τη µέριµνα για την ανάπτυξη της εγχώριας µεταποίησης. 

                                                 
17 Καθόλη τη διάρκεια του επεισοδίου, η Νέα Αλήθεια επέκρινε συστηµατικά τους εισαγωγείς εµπό-
ρους για αισχροκέρδεια, ενώ αντίθετα η Μακεδονία τους υποστήριζε. Μακεδονία 14.02.1914. 
18 Νέα Αλήθεια 24.01.1914. 
19 Νέα Αλήθεια 25.01.1914. 
20 Νέα Αλήθεια 15.01.1914. Βλέπε επίσης Νέα Αλήθεια 21.01.1914, 22.01.1914. 
21 Έστω και αν η διατίµηση αφορούσε τη λιανική τιµή πώλησης του προϊόντος και εποµένως δεν έθιγε 
τους εµπόρους χονδρικής. Νέα Αλήθεια 07.02.1914, Μακεδονία 08.02.1914. 
22 Για την Αθήνα, βλέπε Ποταµιάνος, «Η παραδοσιακή µικροαστική τάξη της Αθήνας», κεφάλαιο 14. 
23 Στο ίδιο. 
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Στον τοπικό δηµόσιο λόγο το ιδίωµα των φόρων δεν εµφανίστηκε εποµένως 
παρά µόνο µετά την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Ουσιαστικά α-
ποτέλεσε παρακολούθηµα της δασµολογικής αφοµοίωσης η οποία και ολοκληρώθηκε 
σε δύο φάσεις, στις αρχές και στα τέλη του 1914. Για το λόγο αυτό η σύντοµη διάχυ-
σή του κατά το δίµηνο ∆εκεµβρίου 1914-Ιανουαρίου 1915 µπορεί ενδεχοµένως να 
αποδοθεί στη δυναµική µιας συγκυρίας που οριζόταν από το συνδυασµό της απότο-
µης ύψωσης των τιµών των εισαγόµενων αλεύρων (τον οποίο και είχε προκαλέσει η 
δασµολογική αφοµοίωση) µε την οξεία έλλειψή τους λόγω του πολέµου. Την περίοδο 
αυτή, το αίτηµα της ελάττωσης του εισαγωγικού δασµού του σιταριού και των αλεύ-
ρων κυριάρχησε στο δηµόσιο λόγο ως η ενδεδειγµένη λύση στο πρόβληµα της έλλει-
ψης και της ακρίβειας του ψωµιού. Υποστηρίχτηκε από τις µεγαλύτερες ελληνικές 
και εβραϊκές εφηµερίδες24 και συσπείρωσε τους κυριότερους φορείς της πόλης, αν 
και όχι στη βάση µιας κοινής επιχειρηµατολογίας. Για το Σύνδεσµο Συντεχνιών η 
ύψωση των δασµών δεν αποσκοπούσε παρά µόνο στην προστασία των συµφερόντων 
λίγων παλαιοελλαδιτών αλευροβιοµηχάνων. Για το λόγο αυτό η ελάττωσή τους κρι-
νόταν απαραίτητη προκειµένου να «ἀνακουφισθεῖ» ο «λαός»25. Για τους εµπόρους 
αντίθετα, οι οποίοι µάλιστα προέβησαν και σε σχηµατισµό διεθνοτικής επιτροπής για 
το ζήτηµα, το αίτηµα της µείωσης υπαγορευόταν από µια ευρύτερη αντίληψη για το 
ρόλο των δασµών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Λαµβάνοντας ως δεδο-
µένο ότι η Ελλάδα δεν µπορούσε να µετατραπεί σε βιοµηχανική χώρα, οι έµποροι της 
Θεσσαλονίκης καταδίκαζαν τους υψηλούς δασµούς ως ανώφελους και εντέλει κατα-
στρεπτικούς για το ελληνικό εµπόριο26. 

Παρά την πρόσκαιρη ανάδυσή του, το ιδίωµα των φόρων εξαφανίστηκε σύντο-
µα από το δηµόσιο λόγο27. Ιδίωµα ανοίκειο καθότι χωρίς µακροχρόνια χρήση από 
φορείς και στρώµατα της πόλης, ήταν πιθανότατα και πολιτικά προβληµατικό τόσο 
για τις ελληνικές όσο και για τις εβραϊκές επαγγελµατικές της οµάδες. Ενάµιση µόλις 
χρόνο µετά την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος και µε την υψηλή 
φορολογία να αποκτά όπως είδαµε εθνικιστικές συνδηλώσεις ως πράξη συµβολής 
στην ισχυροποίηση του εµπόλεµου ουσιαστικά ακόµη κράτους, το αίτηµα για δασµο-
λογική µείωση έφερνε ενδεχοµένως αντιµέτωπους τους επαγγελµατίες και εµπόρους 
της πόλης µε το ελληνικό κράτος και τους εξέθετε σε κατηγορίες για αντιπατριωτική 
συµπεριφορά και σε αιτιάσεις για νοσταλγία του οθωµανικού καθεστώτος των διοµο-
λογήσεων και των χαµηλών δασµών. 

Αντίθετα, ήδη από την έναρξη του πολέµου και µε αµείωτη ένταση καθόλη τη 
διάρκειά του αλλά και αµέσως µετά, η αισχροκέρδεια αποτέλεσε το ηγεµονικό εννοι-
ολογικό µοτίβο κατανόησης των επισιτιστικών προβληµάτων της πόλης. Το λεξιλόγιο 
της αισχροκέρδειας υιοθετήθηκε από το σύνολο του τύπου ανεξαρτήτως πολιτικών 
προτιµήσεων ή εθνοτικών και κοινωνικών αναφορών. Με ιδιαίτερη ένταση απαντάται 
                                                 
24 Ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 03.12.1914, Μακεδονία 05.12.1914, 09.12.1914, Το Φως 22.01.1915, 
L’Indépendant 21.01.1915, 24.01.1915, 25.01.1915. 
25 Μακεδονία 05.12.1914, Νέα Αλήθεια 23.01.1915, 24.01.1915, Το Φως 23.01.1915, όπου και το πλή-
ρες υπόµνηµα του Συνδέσµου Συντεχνιών προς την κυβέρνηση. 
26 L’Indépendant 21.01.1915, 24.01.1915, 25.01.1915. 
27 Οι µεταγενέστερες αναφορές είναι ελάχιστες και σποραδικές. Τον Οκτώβριο του 1916 το Φως πρό-
τεινε την κατάργηση του δασµού του σίτου και των αλεύρων σε συνδυασµό µε µια βαρύτερη φορολο-
γία των πολεµικών κερδών των «πλουσίων τάξεων» συγκεραίνοντας µε τον τρόπο αυτό το ιδίωµα των 
φόρων µε αυτό της αισχροκέρδειας. Τρία χρόνια µετά, η Μακεδονία µε κύριο άρθρο της επανέρχεται 
µε ανάλογη επιχειρηµατολογία διαµαρτυρόµενη για την «κολοσσιαία φορολογία ἐπί τοῦ ψωµιοῦ» και 
υποστηρίζοντας ότι για την κάλυψη των ζηµιών του επισιτισµού υπάρχουν «κάλλιστα πλεῖστοι ἄλλοι 
τρόποι ὀλιγότερον ἐπαχθεῖς διά τόν λαόν καί περισσότερον ἀπό τούς ἐκµεταλλευθέντας τήν πολεµι-
κήν κατάστασιν καί πλουτίσαντας». Το Φως 30.10.1916, Μακεδονία 24.10.1919. 
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βέβαια στα έντυπα που αυτοπροβάλλονταν ως η φωνή των «λαϊκών στρωµάτων». Το 
Φως και η Νέα Αλήθεια περιλάµβαναν εντυπωσιακές αναφορές για τον «ληστευόµε-
νον κόσµον»28. Μάλιστα σε µια αξιοπρόσεκτη ερµηνεία, που αντλούσε από τη ρητο-
ρική της θείας δίκης και υπόρρητα και από βιβλικές αναφορές στα Σόδοµα και στα 
Γόµµορα, το Φως έφτανε να υποστηρίζει ότι «ἄν ὑπάρχει µία τιµωρία δίκαια εἰς τήν 
τροµερᾶν πυρκαϊᾶν αὐτή εἶνε ἡ καταστροφή καί κατασύντριψις αὐτῶν τῶν [αι-
σχροκερδών] παληανθρώπων»29. Η δε σταθερά βενιζελική Μακεδονία επισήµαινε ε-
πίσης ότι «η κερδοσκοπεία ἐκτελεῖ µέ ὅλην τήν δυνατήν εὐχέρειαν τό ἀπαισιώτατον 
ἔργον της»30. Ωστόσο, ανάλογες σε συχνότητα και ένταση αναφορές συναντά κανείς 
και στη φιλικά προσκείµενη προς τον Παπαναστασίου και την πιο ριζοσπαστική µε-
ρίδα του βενιζελικού στρατοπέδου Εφηµερίδα των Βαλκανίων, η οποία και µιλούσε 
για την «κυρά αἰσχροκέρδεια» και κατήγγειλε τις αποκρύψεις ειδών πρώτης ανάγκης 
«στά µυστηριώδη ὑπόγεια τῶν αἰσχροκερδῶν», ώστε αυτοί «να αποµυζήσουν ως το 
κόκκαλο τον δυστυχή κοσµάκη»31. Ακόµη και η συνήθως µετριοπαθής Indépendant, 
µε την προτίµηση στις ισορροπηµένες και σφαιρικές αναλύσεις και την προσεκτική 
διατύπωση, απέδιδε την ύψωση των τιµών όχι µόνο στα υψηλά µεταφορικά και στις 
υψωµένες εργατικές αµοιβές, αλλά κυρίως στους «intermédiaires qui, en passant du 
producteur au consommateur, provoquent ces bonds effrayants dans les prix». Αυτούς 
µάλιστα έφτασε στο σηµείο να τους αποκαλεί «βαµπίρ»32. 

Πέρα από τον τύπο, το λεξιλόγιο της αισχροκέρδειας καθόριζε το λόγο των 
συσσωµατώσεων όλων των κοινωνικοεπαγγελµατικών οµάδων της πόλης33. Συνδυά-
ζοντάς το µε το λεξιλόγιο της ταξικής ανάλυσης, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
επιτίθετο στις συντεχνίες και στη «µεγάλην ἀστικήν τάξιν» «ποῦ ἐγέµισαν τίς τσέπες 
τους ἀπό χιλιάρικα ἀπό τά ἔκτακτα κέρδη τοῦ πολέµου»34. Ο δε Σύνδεσµος Συντε-
χνιών συνήθιζε να καταγγέλλει το «σύνηθες τέχνασµα τῶν κερδοσκόπων ἐµπόρων 
διά νά ἐπιτύχουν ὕψωσιν τιµῶν»35, οικτίρε «τήν παροῦσαν ἀπελπιστικήν κατάστασιν 
ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀκρίβειαν τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, ὀφειλοµένην εἰς τήν 
αἰσχροκέρδειαν µερικῶν κεφαλαιούχων»36 και επισήµαινε την «ἐκµετάλλευσιν εἰς ἤν 

                                                 
28 Το Φως 06.07.1917, 23.05.1917, 24.10.1918, Νέα Αλήθεια 28.11.1914. 
29 Το Φως 15.08.1917. Η ερµηνεία της πυρκαγιάς ως θείας τιµωρίας για τον «πακτωλό» του εύκολου 
χρήµατος που είχε εισρεύσει στην πόλη φαίνεται ότι ήταν διαδεδοµένη: “Les jalousies s’exacerbaient 
et les malédictions qui pleuvaient dru sur les nouveaux ploutocrates ne pouvaient pas rester sans effet. 
Et la ville fut détruite et les richesses facilement accumulées transformées en cendres”, αναφέρει προ-
κειµένου να αντικρούσει η Indépendant. L’Indépendant 24.08.1917. 
30 Μακεδονία 26.07.1914. 
31 Εφηµερίς των Βαλκανίων 16.06.1919. 
32 L’Indépendant 09.01.1918. 
33 Όπως θα φανεί ευκρινέστερα παρακάτω στο κείµενο, οι κοινωνικοεπαγγελµατικοί φορείς της πόλης 
ήταν τόσο υποκείµενα όσο όµως και αντικείµενα λόγων περί αισχροκέρδειας. Ήταν δηλαδή αφενός 
φορείς ενός λόγου περί αισχροκέρδειας, αλλά αφετέρου και στόχοι άλλων λόγων περί αισχροκέρδειας, 
κυρίως αυτών που διακινούσε ο τύπος. 
34 Το Φως 14.02.1919. Ανάλογες διαπιστώσεις για τη γλώσσα του συνδικαλισµού κάνει και ο Κώστας 
Φουντανόπουλος. Αγνοεί ωστόσο τον υβριδικό χαρακτήρα του λεξιλογίου του το οποίο και συνδύαζε 
ταξικές κατηγορίες αναπαράστασης της κοινωνικής πραγµατικότητας µε το ευρύτερο λεξιλόγιο της αι-
σχροκέρδειας. Κώστας Φουντανόπουλος, «Μισθωτή εργασία», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ι-
στορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922 (Αθήνα, 1999), σσ. 110-111. 
35 Σύνδεσµος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης προς Θ. Λιβέριο (∆ιευθυντή Γραφείου Εργασίας) 
(23.08.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 30, υποφάκελος 1. 
36 Μακεδονία 22.09.1915. 
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ἐπιδίδεται ἡ αἰσχροκέρδεια εἰς βάρος τῶν λαϊκῶν τάξεων»37. Ως ένα βαθµό ακόµη 
και ο Εµπορικός Σύλλογος και το Εµπορικό Επιµελητήριο έφτασαν να υιοθετήσουν 
το λεξιλόγιο της αισχροκέρδειας. Το λεξιλόγιο αυτό δεν τροφοδοτούσε µια λόγω και 
έργω αυτοκριτική. Η αναγνώριση της ύπαρξης κρουσµάτων αισχροκέρδειας στις τά-
ξεις των εµπόρων, οι οποίες και εξέθεταν «la loyauté et la probité du corps commer-
cial de Salonique» ήταν διστακτική38 και η σύσταση µιας επιτροπής ώστε οι έµποροι 
να «ἀποφεύγουν τήν διά τῆς µεταπωλήσεως τεχνητήν ὕψωσιν τῆς τιµῆς τῶν 
ἐµπορευµάτων καί τό ὑπερβολικόν κέρδος καί νά βοηθοῦν διά τῆς ἐν γένει 
συµπεριφορᾶς τῶν τᾶς ἀρχές εἰς τᾶς προσπαθείας τῶν πρός ἀνακούφισιν τῶν 
λαϊκῶν τάξεων» ήταν όψιµη39. Αντίθετα, το λεξιλόγιο της αισχροκέρδειας χρησιµο-
ποιήθηκε κυρίως για την καταγγελία µη εµπόρων και «ξένων», οι οποίοι όψιµα ε-
µπλεκόµενοι στο εµπόριο βασικών διατροφικών ειδών είτε καρπώνονταν τις ειδικές 
άδειες εξαγωγής είτε επιδίδονταν σε χρηµατιστηριακά παιχνίδια αυξάνοντας τις τιµές 
στα ύψη. Γίνονταν έτσι «παραίτιον ζηµίας τῶν ἐµπόρων καί κακοδαιµονίας τοῦ 
λαοῦ»40. 

Γίνεται εποµένως φανερό ότι η «αισχροκέρδεια» µετατράπηκε σε καθολικό ση-
µαίνον. Ως τέτοιο, το νόηµά του παρέµενε εγγενώς ρευστό, ασταθές και αµφίσηµο. 
Στο επίπεδο της εικόνας, τα χαρακτηριστικά της αναπαράστασης παρέµεναν βέβαια 
σταθερά. Η αισχροκέρδεια δεν αντιµετωπίστηκε ως κοινωνικό φαινόµενο, αλλά ως 
ζωντανός οργανισµός. Ο «αισχροκερδής» ή «κερδοσκόπος» απεικονίστηκε κατά κό-
ρον ως µια µη ανθρώπινη, δηλαδή ζωόµορφη και τερατώδης, µορφή. Ήταν «βαµπίρ», 
«τίγρης», «βδέλλα» ή είχε «πλοκάµια»41. Τρεφόταν δηλαδή σε κάθε περίπτωση από 
το «αἷµα τοῦ λαοῦ». Η «ἀποµύζησις» και τα παράγωγά της ήταν ο χαρακτηρισµός 
που συνόδευε συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο την αισχροκέρδεια και τον αισχρο-
κερδή. Η Μακεδονία, η Εφηµερίς των Βαλκανίων, και η Νέα Αλήθεια αναφέρονταν 
συστηµατικά στις «φυσιογνωµίας τυχαρπάστων νεοπλούτων πλασµάτων, προσπα-
θούντων νά ἀποµυζώσουν τό αἷµα τοῦ λαοῦ κατά τήν κοινωνικήν ταύτην δίνην», 
στους εµπόρους «ἀποµυζητᾶς τοῦ αἵµατος τῆς κοινωνίας», στην «αἰσχροκέρδειαν, ἡ 
ὁποία ἀποµυζᾶ ἀπό πολλοῦ τό αἷµα τοῦ κοσµάκη» και στον µεταπράτη, «ὁ ὁποῖος 
δίδει εἰς τόν ἑαυτόν τοῦ τό δικαίωµα νά µεταβάλλεται εἰς βδέλλαν καί νά ἀποµυζᾶ 
τό αἷµα τοῦ λαοῦ»42. Η αναφορά στο αίµα γινόταν βέβαια ακόµη περισσότερο δρα-
στική λόγω της συγκυρίας. Σε συνθήκες πολέµου το αίµα καθίστατο ιερό καθώς συµ-
βόλιζε την ύψιστη θυσία για την πατρίδα. Ο τύπος έκανε συχνά αναφορά στον «φτω-
χόκοσµον ὅστις κατά τό πλεῖστον πληρώνει τήν µεγαλυτέραν θυσίαν εἰς τήν πατρίδα 
διά τοῦ αἵµατός του», σε εκείνες τις «πτωχοτέρας τάξεις, αἵ ὁποῖαι χύνουν κατά τό 
πλεῖστον καί τό αἷµα τῶν διά τήν προάσπισιν τῶν ἐθνικῶν συµφερόντων» και αντι-
παρέθετε τη θυσία αυτή, συχνά υπόρρητα αλλά κάποτε και ρητά, στις «ἀποµυζητικᾶς 

                                                 
37 Νέα Αλήθεια 23.09.1915. 
38 Υπόµνηµα Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου στην Τριανδρία. L’Indépendant 
26.05.1917. 
39 Νέα Αλήθεια 09.08.1918. Βλέπε και διαβεβαίωση του Εµπορικού Συλλόγου ότι αυτός ουδέποτε έ-
παψε να µεριµνά για τις λαϊκές τάξεις µέσω της καταπολέµησης της αισχροκέρδειας. Συνέστησε επι-
τροπές που σε συνεργασία µε τον αστυνοµικό διευθυντή καθόριζαν τις διατιµήσεις και υποδείκνυαν 
µέσα περιστολής των µερικών κερδοσκοπούντων εµπόρων. Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης (26.04.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
40 Βλέπε την καταγγελία του Εµπορικού Επιµελητηρίου. Νέα Αλήθεια 18.07.1915. 
41 L’Indépendant 09.01.1918, Νέα Αλήθεια 05.11.1914, 02.09.1915, 28.07.1918, 18.06.1918. 
42 Μακεδονία 23.07.1919, 06.08.1919, Νέα Αλήθεια 30.09.1915, 28.07.1918. 
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τάσεις ὠρισµένων ἀτόµων, πού ἐκµεταλλεύονται µίαν κατάστασιν ἐνῶ ἄλλοι θυσιά-
ζονται εἰς τά µέτωπα»43. Ταυτόχρονα, δίπλα στην «αποµύζηση», το ολιγάριθµο των 
κερδοσκόπων αποτελούσε το δεύτερο χαρακτηριστικό της αναπαράστασής τους, σε 
ευθεία αντιδιαστολή µε το πλήθος των θυµάτων τους. Οι αναφορές στην «περίφηµον 
κλίκα», στο «καταχθόνιον τράστ», στην «ἀπό ὀλίγων ἐµπόρων µονοπώλησιν», στην 
«αἰσχροκέρδειαν τῶν ὀλίγων» και στα «θυλάκια ὀλίγων ἐπιτηδείων κερδοσκόπων» 
ήταν συνεχείς και οδηγούσαν σε υπόγειους παραλληλισµούς των κερδοσκόπων µε 
συµµορίες εγκληµατιών πόσο µάλλον που η αισχροκέρδεια αναφερόταν επίσης συχνά 
και ως «ἐγκληµατική πράξις», οι δε αισχροκερδείς ως «λησταί τοῦ κόσµου»44. 

Το πορτρέτο του κερδοσκόπου φιλοτεχνήθηκε εποµένως από στοιχεία που πα-
ρέµειναν σταθερά στο χρόνο. Ωστόσο, οι χρήσεις του υπήρξαν πολλαπλές. Η καθολι-
κή αποδοχή µιας συγκεκριµένης αναπαράστασης της «αισχροκέρδειας» ως «πραγµα-
τικότητας» οδήγησε στην περιοδική σύνδεσή της µε επιµέρους προτάγµατα. Πιο συ-
γκεκριµένα, η αισχροκέρδεια και τα αίτιά της συνδέθηκαν µε προϋπάρχουσες πολιτι-
κές αντιπαλότητες. Στο πεδίο της κοµµατικής αντιπαράθεσης, οι «αισχροκερδείς» 
χρεώνονταν κατά περίπτωση είτε στο Κόµµα των Φιλελευθέρων (κόµµα που 
«ἐχάριζε κατά δεκάδας τά ἑκατοµµύρια εἰς τήν πλουτοκρατίαν τῆς Θεσσαλονίκης» 
και του οποίου η περίοδος διακυβέρνησης χαρακτηριζόταν ως ο «καιρός τῆς ρεµού-
λας»45), είτε στο αντίπαλο στρατόπεδο το οποίο όχι µόνο ανεχόταν την αισχροκέρ-
δεια των λίγων εµπόρων, αλλά και την ενθάρρυνε µέσα από την επιλεκτική διανοµή 
αδειών εξαγωγής ειδών πρώτης ανάγκης σε φίλους βουλευτές αδιαφορώντας για την 
τύχη της «πτωχολογιᾶς»46. Επιπρόσθετα, ως µέρος ευρύτερων κριτικών λόγων, η ύ-
παρξη της αισχροκέρδειας αποδιδόταν στην ίδια τη φύση και λειτουργία του «κρά-
τους». Το 1915, στο πλαίσιο µιας γενικότερης κριτικής του πολιτικού συστήµατος 
που άρθρωναν εκπρόσωποι του Συνδέσµου Συντεχνιών, η κερδοσκοπία συνδέθηκε µε 
τα προσωπικά κόµµατα. Λόγω του πελατειακού συστήµατος, αυτά εξαρτώνταν από 
τους «πλουσίους καί κερδοσκόπους κοµµατάρχας»47. Το κράτος «ζῆ καί δρᾶ 
κερδοσκοπικῶς», ήταν ένα «κράτος κερδοσκόπων»48. Ενάµιση χρόνο αργότερα, το 
αίτηµα για την πάταξη της αισχροκέρδειας προσέδωσε κοινωνικά χαρακτηριστικά 
στο κίνηµα της Εθνικής Άµυνας. Κατά τους υποστηρικτές του, το κίνηµα και η εγκα-
τάσταση της Προσωρινής Κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν «λαϊκήν 
ἐπανάστασιν», η οποία «δέν δύναται βεβαίως νά ἀνεχθῆ τήν ἐγκατάστασιν τῆς 
οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας εἰς χώραν ἡ ὁποία ἐµίσησε πάντα δεσποτισµόν. Ὅπως ἡ γῆ 
ἔχει χῶρον δι’ὅλα τά δίκαια ἔθνη, καί ὁ πλοῦτος τῆς Θεσσαλονίκης ἐπαρκεῖ διά νά 
ἱκανοποιήση ὄλας τᾶς ἐφέσεις τῆς θεµιτῆς κερδοσκοπίας. Ἀλλά δέν πρέπει νά γείνη 
µονοπώλιον τοῦ θησαυρισµοῦ τῶν ὀλίγων καί µέσον τῆς κατατυρρανήσεως τῶν 
πολλῶν»49. 
                                                 
43 Νέα Αλήθεια 25.08.1914, 19.09.1915, Το Φως 18.11.1917. 
44 Νέα Αλήθεια 03.08.1915, 17.11.1914, 28.11.1914, 29.07.1915, Το Φως 13.06.1915, 07.07.1917, 
15.11.1918, Μακεδονία 17.01.1916, 27.01.1916, 05.11.1914. 
45 Το Φως 28.02.1915, 09.06.1915. Το γουναρικό Φως θεωρούσε ότι οι ζαχαρέµποροι «ἐξεγέρθησαν 
καί πάλιν» ζητώντας αύξηση της διατίµησης «διά νά πλουτίσουν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ, ἴσως-ἴσως διά νά 
καλύψουν ὅσα ἐδαπάνησαν κατά τᾶς παρελθούσας ἐκλογᾶς» υπέρ του βενιζελικού ψηφοδελτίου. Το 
Φως 10.06.1915. 
46 L’Opinion 06.08.1916, Μακεδονία 27.01.1916, 10.12.1915. 
47 Άρθρο του Περικλή Κράλλη στη Νέα Αλήθεια 20.06.1915. 
48 Νέα Αλήθεια 24.09.1915. 
49 Το Φως 03.10.1916. 
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Η αισχροκέρδεια υπήρξε εποµένως κεντρικό σύµβολο που διακινούσε πληθώρα 
νοηµάτων. Έννοια έµφορτη µε τις πλέον αρνητικές συνδηλώσεις, κατά την περίοδο 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου µετατράπηκε σε εργαλείο κάθε είδους πολεµικής. 
Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερα σηµαντικές συνέπειες για τη σήµανση της κατηγορίας 
του εµπόρου. Η αναπαράστασή του διαπλεκόταν πλέον αξεδιάλυτα µε την εικόνα του 
αισχροκερδούς. Στο λόγο του τύπου οι αναφορές στην κερδοσκοπική του δράση έτει-
ναν να τυποποιηθούν λαµβάνοντας τα χαρακτηριστικά πολιτισµικού σεναρίου50. Έ-
χοντας άµεση πρόσβαση στα είδη πρώτης ανάγκης, οι έµποροι θεωρούνταν υπεύθυ-
νοι για τις ελλείψεις και την ακρίβεια στην αγορά. Ψυχολογίζουσες ερµηνείες απέδι-
δαν την αισχροκέρδεια στην έµφυτη «πλεονεξία», «βουλιµία» και «ἀπληστία» τους, 
ή, αργότερα, στο ότι είχαν «γλυκαθεῖ» και «συνηθίσει» στα µεγάλα κέρδη που τους 
είχε προσπορίσει ο πόλεµος51. Στο επίπεδο των «πρακτικών», η αισχροκέρδεια πραγ-
µατοποιόταν καταρχήν µέσω της «σκοπίµου ἀποκρύψεως» των αποθηκευµένων ε-
µπορευµάτων52. Οι έµποροι «[µετέφεραν] λάθρα µέρος τῶν ἐµπορευµάτων εἰς τᾶς 
ἰδῖας αὐτῶν οἰκίας» προκειµένου να «ἀποφύγουν τήν ἐπίταξιν καί νά πωλή-
σουν…κερδοσκοποῦντες» διαθέτοντας τα προϊόντα τους «κρυφά εἰς κατανάλωσιν µέ 
πολύ ὑψηλᾶς τιµᾶς καί µέ πολύ χατήρι»53. Άλλες φορές πάλι αρνούνταν να πουλή-
σουν στους επαγγελµατίες, κυρίως σε αρτοποιούς και παντοπώλες, τα απαιτούµενα 
είδη στις τιµές της διατίµησης54. Οι ελλείψεις που παρατηρούνταν ήταν επίσης απο-
τέλεσµα των εγωιστικών εκβιασµών τους. Προκειµένου να πετύχουν ύψωση των δια-
τιµήσεων στα επίπεδα που τους συνέφεραν, οι έµποροι κατηγορούνταν ότι προέβαι-
ναν συστηµατικά σε παύση της παραγγελίας ειδών πρώτης ανάγκης από το εξωτερι-
κό55. Τέλος, οι συστηµατικές αναφορές για κερδοσκοπία στο αυτοσχέδιο «ὑπαίθριον 
χρηµατιστήριον» εµπορευµάτων, όπου παραδοσιακά λάµβανε χώρα η αγοραπωλησία 
της ζάχαρης, προσέδωσε χωρικά χαρακτηριστικά στη διάχυτη αισχροκέρδεια. Η χω-
ροθέτησή της κατέστησε εποµένως νοητικά δυνατό τον εντοπισµό της στον πυκνό 
αστικό ιστό, την έκανε απτή, προσδιορίσιµη. Αντίστροφα, ανασηµασιοδότησε το χώ-
ρο της αγοράς, µετατρέποντάς τον από πεδίο ανοιχτών συναλλαγών σε άντρο κερδο-
σκοπικών παιχνιδιών. Με τον τρόπο αυτό, η αισχροκέρδεια και οι έµποροι φορείς της 
εντοπίστηκαν, οπτικοποιήθηκαν. Με το πολιτισµικό σενάριο της κερδοσκοπίας να 
ενοφθαλµίζεται στο χώρο, η αισχροκέρδεια µεταβλήθηκε σε θέαµα, απέκτησε θεα-
τρικότητα µε πρωταγωνιστές τους εµπόρους, κοµπάρσους τις κρατικές αρχές και τρα-
γικούς, ανήµπορους θεατές το λαό της πόλης: 

 

                                                 
50 Για την έννοια του «πολιτισµικού σεναρίου», βλέπε Αβδελά, «∆ιά λόγους τιµής», σσ. 44-49, όπου 
και η διάκριση ανάµεσα στη δυναµική έννοια του «πολιτισµικού σεναρίου» και στην πιο στατική έν-
νοια του «ρητορικού σχήµατος». 
51 Το Φως 26.06.1919, 13.11.1917, 06.07.1917, 24.07.1919, 25.05.1919, Μακεδονία 05.11.1914, 
L’Indépendant 02.03.1919. 
52 Νέα Αλήθεια 27.09.1915. 
53 Νέα Αλήθεια 27.09.1915, 28.09.1915, Το Φως 15.10.1917. Βλέπε ενδεικτικά και αλλού, Μακεδονία 
11.01.1916. 
54 Βλέπε ενδεικτικά, Νέα Αλήθεια 06.06.1915, 08.07.1915, 14.08.1915. «Όταν την εποµένην µετέβαι-
νον οι παντοπώλαι προς αγοράν ελαίου, ευρέθησαν ενώπιον πρωτοφανούς θεάµατος, διότι όλοι οι κά-
τοχοι ελαίου είχον κλείσει τα καταστήµατά των, ίνα αποφύγωσι την πώλησιν αυτού. Είδον τότε έµπο-
ρον της πόλεώς µας κάτοχον µεγάλης ποσότητος ελαίου, συλληφθέντα υπό αξιωµατικού της Αστυνο-
µίας, διότι ηρνείτο την πώλησιν αυτού, να λέγη: ‘∆εν µε συµφέρει να πωλήσω και εις αυτήν την τιµήν, 
διότι τώρα είνε εποχή να κερδίσω’», ανέφερε το Φως τον Νοέµβριο του 1917. Το Φως 13.11.1917. 
55 Βλέπε ενδεικτικά, Νέα Αλήθεια 27.11.1914, 28.11.1914, 01.09.1914. 
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«Τό ὑπαίθριο χρηµατιστήριο, τό κείµενον εἰς τήν πλατείαν τῶν κάρρων ἔκαµε χθές καί 
πάλιν ὅλως ἀπροόπτως ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν του. Ἐπρόκειτο περί τοῦ ζητήµατος τῶν 
ζακχάρεων. Ἔµποροι καί µεσίται συνελθόντες ἐκ τῶν περάτων τῆς Θεσσαλονίκης 
ἠγόραζον καί ἐπώλουν διάφορα ποσά ζακχάρεων, κερδοσκοποῦντες ἐπί τῶν 
ἀποθεµάτων τοῦ εἴδους αὐτοῦ. Αἵ πράξεις ἤσαν ζωηραί. Οἱ παίζοντες εἶχον ἀρκετήν 
ὄρεξιν καί ἡ τιµή τῆς ζακχάρεως ἀνήρχετο καταπληκτικῶς. Πρός στιγµήν –περί τήν 5ην 
µ.µ. ὤραν– διεκόπησαν αἵ πράξεις. Εἶχε προσέλθει ἀξιωµατικός τίς τῆς χωροφυλακῆς 
καί ἐκράτησε σηµείωσιν τῶν ὀνοµάτων πάντων ἐκείνων, ὅσοι κατεγίνοντο εἰς τήν 
αἰσχροκέρδειαν ταύτην. Ἀναχωρήσαντος ὅµως τοῦ ἀξιωµατικοῦ, ἔµποροι καί µεσίται 
ἐπανέλαβον τό ἔργον τῶν µέ µεγαλύτερον ζῆλον. … Οἱ διερχόµενοι διά τῆς πλατείας 
τοῦ Χρηµατιστηρίου πολίται συνωθοῦντο περί τούς κερδοσκοποῦντας καί παρηκολού-
θουν τᾶς διαφόρους φάσεις τοῦ παιχνιδιοῦ, τό ὁποῖον θά ξεσπάση ἀναµφιβόλως αὔριον 
ἤ µεθαύριον εἰς βάρος τοῦ λαοῦ. Ἐκίνουν οἱ διαβᾶται τήν κεφαλήν εἰς σηµεῖον 
ἀπαισιοδοξίας καί ἀπεµακρύνοντο σκεπτόµενοι καί διερωτώµενοι ἄν ὑπάρχη κανείς νά 
προφυλάξη τά συµφέροντα τοῦ λαοῦ»� 
 
Εντέλει, ταυτίζοντας τους εµπόρους µε τους κερδοσκόπους, το ιδίωµα της αι-

σχροκέρδειας τους υποβίβασε σε παράγοντα διασάλευσης της κοινωνικής ειρήνης. 
Από φορείς της κοινωνικής συνοχής και κύριοι παράγοντες της οικονοµικής ευµάρει-
ας της πόλης οι έµποροι µετατράπηκαν σε αίτιο πρόκλησης κοινωνικών ταραχών. Σε 
µία αλυσιδωτή αντίδραση, η ύψωση των τιµών των βασικών αγαθών από µέρους των 
εµπόρων οδηγούσε τους εργάτες σε αιτήµατα ύψωσης των ηµεροµισθίων. Οι εργοδό-
τες ικανοποιούσαν το αίτηµα αυτό µέσα από την εκ νέου ύψωση των τιµών, των πα-
ραγόµενων αυτή τη φορά προϊόντων. Το αποτέλεσµα ήταν ο περιορισµός της κατα-
νάλωσης, οι απολύσεις και εντέλει η δηµιουργία µιας ανεξέλεγκτης στρατιάς ανέρ-
γων. «Νέος κίνδυνος ἀπειλεῖ ἐντεῦθεν τήν κοινωνικήν µας ὀργάνωσιν, ἡ ἔλλειψις 
ἐργασίας, ἡ τάξις τῶν ἄνευ ἐργασίας ἐργατῶν». Χωρίς τον περιορισµό της «πλεονε-
ξίας τῶν µεταπρατῶν», οι «ἀλλεπάλληλαι ἐκδηλώσεις ἀνωµαλίας τῆς κοινωνικῆς 
ζωῆς» θεωρούνταν εποµένως βέβαιες. Επιπρόσθετα, οι κερδοσκοπικές τους πρακτι-
κές όξυναν την κοινωνική αντιπαράθεση και απειλούσαν τις κοινωνικές ιεραρχίες όχι 
µόνο επειδή ριζοσπαστικοποιούσαν τα εργατικά στρώµατα, αλλά και επειδή προκα-
λούσαν ρήξεις στο εσωτερικό της αστικής τάξης. Όπως άφηνε να διαφανεί η απεργία 
των τραπεζικών υπαλλήλων, των «ἀνηκόντων εἰς τᾶς κατεξοχήν ἀστικᾶς τάξεις», 
τον Ιούνιο του 1919, η ένδεια και οι στερήσεις οδηγούσαν αξιωµατικά στη «νέαν 
διαίρεσιν τῆς ἀστικῆς τάξεως εἰς παχυνοµένους καί εἰς λιµοκτονοῦντας, εἰς χορτά-
τους καί εἰς νηστικούς», δηµιουργώντας τέτοιες αδιέξοδες συνθήκες για τους δεύτε-
ρους, ώστε «ὅλοι οἱ ἀστοί θά ηὐτοµόλουν εἰς τό Ἐργατικόν Στρατόπεδον»56. Οι κερ-
δοσκοπικές πρακτικές των εµπόρων δεν εννοιολογούνταν εποµένως ως διαταρακτικές 
για την κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο µιας αντίληψης περί «ηθικής οικονοµίας», η 
οποία και υπερασπιζόταν τη διατροφική επάρκεια της κοινότητας απέναντι σε όποιον 
την απειλούσε, µέσα από τη νοµιµοποίηση της αυτοδικίας των υπάλληλων στρωµά-
των. Αντίθετα, σε ένα πλαίσιο που οριζόταν ενδεχοµένως και από σχετικές αναγνώ-
σεις της Ρωσικής Φεβρουαριανής Επανάστασης (η οποία και είχε ξεκινήσει ως δια-
µαρτυρία για τις επισιτιστικές ελλείψεις), η κερδοσκοπία των εµπόρων προβαλλόταν 
ως κοινωνικά επικίνδυνη ακριβώς γιατί απειλούσε να ανατρέψει τις κοινωνικές ιε-
ραρχίες της ίδιας της αστικής κοινωνίας, οδηγώντας όχι πλέον σε συµπλοκές για την 

                                                 
56 Το Φως 26.06.1919. 
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τροφή (food riots) χωρίς αυστηρό ιδεολογικό πρόσηµο, αλλά σε κοινωνικές επανα-
στάσεις νεωτερικού τύπου. 

Αναµφίβολα, η εικόνα του κερδοσκόπου εµπόρου δέσποζε στο δηµόσιο λόγο. 
Ωστόσο, η συσχέτιση του εµπορίου µε την αισχροκέρδεια δεν αποκρυσταλλώθηκε 
ποτέ σε µια πλήρη ταύτιση των δύο όρων. Το ιδίωµα της αισχροκέρδειας δεν καταδί-
καζε συλλήβδην το κέρδος, έστω και αν τα όρια θεµιτής και αθέµιτης κερδοφορίας 
παρέµεναν εκ των πραγµάτων ασαφή. Ως εκ τούτου, το ιδίωµα αυτό παρήγαγε επίσης 
αξιωµατικά και την αντιστικτική εικόνα του «τίµιου εµπόρου». Η έννοια της αισχρο-
κέρδειας υπάκουε δηλαδή σε µια λογική αντιθετικών δίπολων, όπου οι κατηγορίες 
προσδιορίζονταν µέσα από µια σχέση σύζευξης και διάζευξης ταυτόχρονα. «Εντιµό-
τητα» και «ανεντιµότητα», «κερδοσκόπος» και «τίµιος» έµπορος ετεροπροσδιορίζο-
νταν. Η ποιητική της ταυτότητας ήταν συνάµα και ποιητική της διαφοράς. Ο «τίµιος 
έµπορος» αποτελούσε εποµένως παράγωγο και όχι αντίρροπο του ιδιώµατος της αι-
σχροκέρδειας. Σχολιάζοντας τη σύσταση επιτροπής εµπόρων από τον Εµπορικό Σύλ-
λογο µε σκοπό την εποπτεία των τιµών, η Μακεδονία ανέφερε ότι «οὐδείς, πράγµατι, 
εἶναι δυνατόν νά ἀµφιβάλη, ὅτι οἱ τίµιοι ἔµποροι, οἱ καλῆς ἀπολαύοντες φήµης 
χρηστῶν πολιτῶν, τά στοιχεῖα ταῦτα τῆς προόδου καί εὐηµερίας ἑνός τόπου, δέν θά 
συντελέσουν ὑπό τήν κρατική πάντοτε αἰγίδα, εἰς τή βελτίωσιν τῶν βαρειῶν 
συνθηκῶν τοῦ σηµερινοῦ βίου. Ἕν µόνον ἀποµένει νά συστήσωµεν: Ἡ ἐπιτροπή νά 
περιλαµβάνη ἐµπόρους χρηστούς, ἐµπόρους περιβαλλόµενους ἀπό τήν κοινήν 
ἐκτίµησιν καί ὄχι νά ἀποτελεῖται ἀπό φυσιογνωµίας τυχαρπάστων νεοπλούτων πλα-
σµάτων»57. Τα χαρακτηριστικά του «τιµίου καί ἠθικοῦ ἐµπόρου» προσδιορίζονταν 
εποµένως µε βάση κυρίως εξωοικονοµικά στοιχεία τα οποία συνδύαζαν το συµβολικό 
κεφάλαιο («φήµη», «κοινωνική εκτίµηση») µε την αναγνωρισιµότητα και την αποδο-
χή που εξασφάλιζαν η παλαιότητα και η εµπειρία, και πρωτίστως µε τη διάθεση για 
κοινωνική προσφορά και την ιδιότητα του πολίτη58. 

Συνάµα, ως έννοια στενότερη του εµπόρου, ο «αισχροκερδής» ήταν ταυτόχρονα 
και έννοια πολύ ευρύτερη από αυτόν. Οι κοινωνικές του αναφορές δεν εξαντλούνταν 
στον µεγαλέµπορο ή τον χονδρέµπορο, παρά την κεντρική θέση που αυτοί κατείχαν 
στο ιδίωµα της αισχροκέρδειας. Αντίθετα, ο αισχροκερδής αναγνωριζόταν σε πληθώ-
ρα επαγγελµατικών τύπων. Συνηθέστερα, η παρατακτική σύνδεση περιλάµβανε τον 
έµπορο και τον «συντεχνίτη», ενώ η συχνή αναφορά στον µεταπράτη σήµαινε ουσια-
στικά τον έµπορο λιανικής59. Λόγω της οξύτατης έλλειψης σιτηρών και ζάχαρης, οι 
αρτοποιοί και οι παντοπώλες µοιράζονταν ουσιαστικά τον τίτλο του αισχροκερδούς 
µαζί µε τους αλευρεµπόρους και τους ζαχαρεµπόρους. Οι µεγαλοπαντοπώλες καταγ-
γέλλονταν ως οι «νέοι ἐκµεταλλευταί», ενώ η Μακεδονία, αναστρέφοντας την ιεράρ-
χηση των κερδοσκόπων, έφτανε να διακηρύσσει ότι είναι οι αρτοποιοί και όχι οι α-
λευρέµποροι που κερδοσκοπούν60. Κρεοπώλες, γαλακτοπώλες, ακόµη και καραγω-
γείς εµφανίζονταν επίσης να επιδεικνύουν συστηµατικά κερδοσκοπικές τάσεις61. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Indépendant κατέληγε να προσδιορίζει τον «mercanti» (κερδοσκόπο) 
στη Θεσσαλονίκη ως τον έµπορο λιανικής –τον κρεοπώλη, υποδηµατοποιό, ράφτη, 
                                                 
57 Μακεδονία 23.07.1919. 
58 Το Φως 24.08.1918. 
59 “La renommée du commerçant salonicien n’est plus à faire, sa probité est universellement connue, 
mais je me demande ce que doivent penser de nous nos hôtes en se voyant voler avec l’aplomb que sa-
vent avoir nos petits sarafs et nos marchands de détail pour ne parler que de ceux- ci!”, αναρωτιόταν η 
Indépendant. L’Indépendant 24.10.1915. 
60 Νέα Αλήθεια 05.07.1915, Μακεδονία 31.07.1914. 
61 L’Opinion 14.08.1916, Νέα Αλήθεια 07.04.1918, 15.10.1915. 
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ζαχαροπλάστη, οπωροπώλη, οινοπώλη και ιχθυοπώλη– συµπεριλαµβάνοντας ουσια-
στικά στον ορισµό κάθε επαγγελµατική κατηγορία62. Αντίστοιχα, ο ελληνόγλωσσος 
τύπος στο σύνολό του κατήγγειλλε την «ἀχαρακτήριστον ἀπληστίαν τοῦ Συνδέσµου 
Συντεχνιῶν» όταν αυτός διαµαρτυρόταν για τη µείωση των διατιµήσεων και σάρκαζε 
τους «ὑστεροβούλους κλαυθµηρισµούς του» όταν επιχειρούσε να πετύχει την κατάρ-
γηση ή αναθεώρησή τους63. Μάλιστα στην κατηγορία του αισχροκερδούς έφτασε να 
εντάσσεται ακόµη και το κράτος. Από τη στιγµή που αποφάσισε να αναλάβει το ρόλο 
του εµπόρου µονοπωλώντας την προµήθεια και διάθεση βασικών επισιτιστικών ει-
δών, αντιµετωπίστηκε και αυτό µέσα από το πρίσµα του ιδιώµατος της αισχροκέρδει-
ας. Οι τιµές των τροφίµων που διέθετε επικρίνονταν ως υπερβολικά υψηλές, ενώ το 
ίδιο κατηγορείτο ότι µονοπωλεί το εµπόριο συγκεκριµένων προϊόντων ώστε να πετυ-
χαίνει τα υψηλότερα δυνατά κέρδη λόγω της απουσίας ιδιωτών ανταγωνιστών. Προς 
το τέλος της περιόδου η Εφηµερίς των Βαλκανίων µιλούσε για «κρατικήν καί 
ἰδιωτικήν αἰσχροκέρδειαν», υποστήριζε ότι αυτή οφειλόταν πρώτιστα στο εµπορευό-
µενο κράτος και αναρωτιόταν «ποῖου λοιπόν αἰσχροκέρδειαν νά θαυµάσωµεν πρωτί-
στως; Τοῦ κράτους, τό ὁποῖον δίνει τό κακόν παράδειγµα εἰς τόν ἔµπορον, ἤ τοῦ 
ἐµπόρου, ὁ ὁποῖος τείνει πρός τήν ληστείαν;»64 

Ο «αισχροκερδής» δεν ταυτιζόταν εποµένως µε µία συγκεκριµένη προϋπάρχου-
σα κοινωνική κατηγορία, αυτή του εµπόρου. Ως εκ τούτου, συγκροτούσε µια νέα κοι-
νωνική ταυτότητα. Η ιδιαίτερη δυναµική του ιδιώµατος της αισχροκέρδειας ήταν α-
κριβώς ότι παρήγαγε λογοθετικά νέες κοινωνικές διαιρέσεις µε βάση την πρόσβαση ή 
µη στα είδη πρώτης ανάγκης (όπως κάθε φορά αυτά ορίζονταν65) και όχι την πρό-
σβαση στα µέσα παραγωγής. Συγκροτούσε δηλαδή πολιτικές ταυτότητες µε αναφορά 
στην κατανάλωση και όχι στον τρόπο παραγωγής66. Ο χαρακτήρας αυτών των νέων 
διαιρέσεων καθόρισε εντέλει και τις συµβολικές αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιε-
ραρχίας στην πόλη κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέµου και αµέσως µετά. Το ι-
δίωµα της αισχροκέρδειας δεν αντικατέστησε, αλλά διαπλέχθηκε µε το υπάρχον σύ-
στηµα κοινωνικών αναπαραστάσεων. Επιτέλεσε δηλαδή µια διπλή αναπαραστατική 
λειτουργία. Αφενός, επέτεινε παλιότερες συµβολικές διακρίσεις µεταξύ των υπάρχο-
ντων (στο πεδίο του λόγου) κοινωνικών οµάδων. Αφετέρου, δηµιούργησε νέες, έστω 
και αν αυτές αποδείχτηκαν σε µεγάλο βαθµό εφήµερες. Και στη µία και στην άλλη 
περίπτωση όµως, η ταυτότητα των εµπόρων της Θεσσαλονίκης σηµάνθηκε µε ιδιαί-
τερα αρνητικά χαρακτηριστικά. 
                                                 
62 L’Indépendant 03.06.1917. 
63 Εφηµερίς των Βαλκανίων 12.04.1919, Το Φως 13.04.1919. Άλλες ενδεικτικές αναφορές: Το Φως 
18.05.1918 (για τους φουρνάρηδες που κερδοσκόπησαν, έγιναν κεφαλαιούχοι και «συναναστρέφονται 
µέ χιλιάρικα»), L’Opinion 18.08.1916 (για τους παντοπώλες που αποκρύβουν τη ζάχαρη επειδή θέλουν 
πάντα να κερδίζουν περισσότερα), και Μακεδονία 29.01.1916 (για παντοπώλες οι οποίοι προκειµένου 
να αποφύγουν την αγορανοµία, δεν πουλούν σε όσους υποπτεύονται ότι µπορεί να τους καταγγείλουν, 
ενώ αντίθετα πουλούν υπερτιµηµένα στους γνωστούς τους). 
64 Εφηµερίς των Βαλκανίων 18.04.1919, 21.04.1919, 07.05.1919, 29.07.1919. 
65 Για µια εύστοχη ανάλυση των πολιτισµικών διαστάσεων των «ειδών πρώτης ανάγκης» ως συνόλου 
προϊόντων το οποίο δεν ορίζεται µε βάση τη θερµιδική αξία, αλλά καταναλωτικές συνήθειες, ιστορικές 
παραδόσεις και συµβολικές αξίες, βλέπε Belinda Davis & Thierry Bonzon, “Feeding the cities”, στο 
Jay Winter & Jean-Louis Robert (επιµ.), Capital cities at war. Paris, London, Berlin 1914-1919 (Κέι-
µπριτζ, 1997), σσ. 305-341, 339. Engel, “Not by Bread Alone”, σσ. 718-721. 
66 Για τις πολιτικές της κατανάλωσης (consumer politics), βλέπε Matthew Hilton, Consumerism in 20th 
Century Britain: The Search for a Historical Movement (Νέα Υόρκη, 2003). Για τα όριά τους, βλέπε 
τις σύντοµες αλλά εύστοχες παρατηρήσεις του Ben Fine, “Book Review: Matthew Hilton, Consumer-
ism in 20th Century Britain: The Search for a Historical Movement (New York, 2003)”, Review of So-
cial Economy 63/2 (2005), σσ. 296-298. 

 332



Το ιδίωµα της αισχροκέρδειας στηριζόταν στο δίπολο (κερδοσκόπος) πωλητής-
(πληττόµενος) καταναλωτής. Κατά τα πρώτα χρόνια του πολέµου ο καταναλωτής 
ταυτιζόταν µε το «λαό». Ως «λαός» οριζόταν το άθροισµα των «βιοπαλαιστῶν» και 
για το λόγο αυτό οι συναφείς έννοιες του «κοσµάκη» και του «φτωχόκοσµου» χρησι-
µοποιούνταν και εναλλακτικά προς αυτόν67. Στο πλαίσιο µιας δεσπόζουσας ρητορι-
κής που άρθρωνε ο Σύνδεσµος Συντεχνιών και τα φιλικά προς αυτόν ελληνόγλωσσα 
έντυπα (µε προεξάρχουσα τη Νέα Αλήθεια), η έννοια του «λαού» ενσωµάτωνε τις συ-
ντεχνίες τις οποίες µάλιστα και προβίβαζε σε βασικές οργανωτικές µονάδες του. 
Σύµφωνα µε τη λογική αυτή, η επιτυχής αντιµετώπιση των κερδοσκόπων διερχόταν 
µέσα από τη συσπείρωση του «λαού» γύρω από τις συντεχνίες και τη σύσταση 
«ἐπιτροπῶν κοινωνικῆς ἀµύνης» από αντιπροσώπους όλων των επαγγελµατικών ορ-
γανώσεων για το διακανονισµό των επειγόντων ζητηµάτων του επισιτισµού68. Έτσι, 
το ιδίωµα της αισχροκέρδειας παρακολουθούσε τον παραδοσιακά αντιπλουτοκρατικό 
λόγο των συντεχνιών αντιπαραθέτοντας τον πληττόµενο «λαό» στους «πλουτοκρά-
τες»69. Στο πλαίσιο αυτό, οι µεγαλέµποροι ταυτίζονταν µε τους τελευταίους και ανα-
γορεύονταν στους κύριους υπαίτιους των δεινοπαθηµάτων του «ληστευοµένου κό-
σµου». Ήταν εκείνοι που «εὗρον τόν καιρόν νά ὑπερπληρώσουν τά θυλάκια τῶν εἰς 
βάρος τοῦ καταπιεζοµένου λαοῦ»70. Ο χαρακτήρας των επισιτιστικών κρίσεων που 
αντιµετώπισε η Θεσσαλονίκη κατά την πρώτη περίοδο του πολέµου ενίσχυσε την ερ-
µηνευτική ισχύ του λόγου αυτού. Οι έµποροι εισαγωγής κατείχαν κοµβικό ρόλο σε 
ένα ασυντόνιστο ακόµη σύστηµα επισιτισµού της πόλης. Το σύστηµα αυτό εξακο-
λουθούσε να στηρίζεται από, αλλά και να στηρίζει, την ιδιωτική πρωτοβουλία. Άδειες 
εισαγωγής και εξαγωγής, διατιµήσεις, καταγραφές και επιτάξεις αποθεµάτων αποτε-
λούσαν τα κυριότερα εργαλεία άσκησης επισιτιστικής πολιτικής από τις τοπικές κρα-
τικές αρχές. Κατά συνέπεια, οι εµφανιζόµενες ελλείψεις και υπερτιµήσεις αποδίδο-
νταν σε «σκάνδαλα» που είχαν να κάνουν είτε µε την εκµετάλλευση και µεταπώληση 
των αδειών71, είτε µε την «απόκρυψη» εµπορευµάτων -την απροθυµία εκτελωνισµού 
ή και διάθεσής τους. Οι έµποροι εισαγωγείς στοχοποιούνταν ως οι κατεξοχήν υπεύ-
θυνοι72. Η απονοµιµοποίησή τους στηριζόταν στην αθέτηση ενός σιωπηρού αλλά δε-
δοµένου κοινωνικού και ηθικού συµβολαίου, στο πλαίσιο του οποίου οι έµποροι ό-

                                                 
67 Νέα Αλήθεια 23.09.1915, 24.09.1915, 17.08.1914, 02.08.1914, Μακεδονία 11.08.1914. 
68 Νέα Αλήθεια 24.09.1915, Το Φως 18.10.1915. 
69 Νέα Αλήθεια 02.08.1914, Μακεδονία 11.08.1914, όπου ένας ανθρωποµορφικός λαός εµφανίζεται ευ-
γνώµων προς τον αστυνοµικό διευθυντή και το διευθυντή του Γραφείου Εργασίας της Γενικής ∆ιοίκη-
σης Μακεδονίας που «κατώρθωσαν νά ὑπερισχύσουν µεταξύ ὁµάδος πλουτοκρατῶν καί νά 
ἐπιβάλλουν τήν ὀρθήν, τήν πηγάζουσαν ἀπό µόνη τήν ἰδέαν τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ φτωχοκόσµου, 
γνώµην τῶν» στο ζήτηµα των τροφίµων. 
70 Το Φως 06.07.1917. Τρία χρόνια νωρίτερα, η Νέα Αλήθεια αναφερόταν στο «λαό [που] γογγύζει, 
ἀσχάλλει, ἀγωνιᾶ» γιατί «οἱ ἔµποροι ὀργιάζουν φρικωδῶς εἰς βάρος τοῦ σφυρηλατοῦντες ἐπί τοῦ 
τραχήλου τοῦ τόν σκληρότερον ζυγόν». Αντιπαρέθετε δε «τᾶς πλουσίας τάξεις καί τούς χρηµατιστᾶς» 
στον «πτωχόν λαόν» και στον «ἀδύνατον ἐργάτην». Νέα Αλήθεια 05.11.1914, 20.12.1914. Για άλλες 
ανάλογες αναφορές, βλέπε Νέα Αλήθεια 11.11.1914, 12.11.1914, 13.11.1914, 16.11.1914, 18.11.1914, 
16.06.1915, 08.07.1915, 07.11.1915, 12.11.1915. 
71 Βλέπε ιδιαίτερα το σκάνδαλο µε την παροχή άδειας εξαγωγής τεράστιας ποσότητας άνθρακα στον 
ανθρακέµπορα και βουλευτή της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης, Πέππο Μαλλάχ το διάστηµα Ιουλίου-
Σεπτεµβρίου 1915. ∆ιάφορα φύλλα των Μακεδονία, Νέα Αλήθεια, To Φως, L’Indépendant, Echo de 
Salonique, L’Opinion µεταξύ Ιουλίου και Σεπτεµβρίου 1915. Βλέπε επίσης και παρακάτω. 
72 Βλέπε ενδεικτικά τη «ζαχαρένια κρίση» που ξέσπασε τον Ιούνιο 1915 όταν οι ζαχαρέµποροι αρνού-
νταν να εκτελωνίσουν ζάχαρη ή να τη διαθέσουν στους παντοπώλες στην τιµή της διατίµησης. ∆ιάφο-
ρα φύλλα των Μακεδονία, Νέα Αλήθεια, Το Φως, L’Indépendant, Echo de Salonique, L’Opinion του 
Ιουνίου 1915. 
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φειλαν να έχουν «ἀνεπτυγµένην κατά τί τήν συναίσθησιν τοῦ καθήκοντος ἀπέναντι 
τοῦ δυστυχοῦντος λαοῦ»73. «Ἀπό τινῶν ἐτῶν», σχολίαζε το Φως,  

«οἱ πλούσιοί µας … ἔχασαν τόν παλαιόν εὐγενικόν χαρακτήρα τῆς τάξεως τῶν πλουσί-
ων ἤτις ἐγέννησε τούς µεγάλους εὐεργέτας. Ἡ διάθεσις σηµαντικῶν ποσῶν ὑπέρ τῶν 
κοινῶν συµφερόντων εἶνε ἔργον ἄλλης ἐποχῆς. Ὁ πόλεµος ἐδηµιούργησε σήµερον νέαν 
ψυχολογίαν καί ἤπλωσε τήν σαπίλλαν ἐκείνην ἐπί τῆς ὁποίας ἐφύτρωσεν ἡ 
αἰσχροκέρδεια. Ἡ µεγάλη αἱµατοχυσία ἐχαρακτηρίσθη µόνον ὡς εὐκαιρία ἀπό µερι-
κούς καί ἐξήντλησαν οὗτοι πᾶν µέσον καί κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν ὅπως 
ἐκµεταλλευθοῦν τήν εὐκαιρίαν αὐτήν»74. 

Για το λόγο αυτό οι αισχροκερδείς έµποροι ήταν «ἐγωισταί» και είχαν «πάθη»75. Ο 
κερδοσκόπος, σηµείωνε ο Περικλής Κράλλης, «ὡς ἄτοµον θέλει νά εἶνε µόνον 
ἐγωιστής καί ἀµφιβάλλοµεν ἄν ἀνήκη εἰς τόν Χριστιανισµόν ἤ γελᾶ καί µέ τήν 
ἰδέαν τῆς θρησκείας»76. Ταυτόχρονα, οι µικροεπαγγελµατίες παρουσιάζονταν επίσης 
ως θύµατα των εµπόρων. Με δεδοµένη την ικανότητα των «αἰσχροκερδῶν τράστ τῶν 
κεφαλαιούχων» να υπεκφεύγουν από την επίβλεψη των οργάνων της πολιτείας, η αυ-
στηρότητα της τελευταίας εξαντλούνταν πλέον µόνο πάνω στους «ἀτυχεῖς µικροκα-
ταστηµατάρχας»77. 

Σε µια σύγχρονη παραλλαγή του παραπάνω λόγου, ο «λαός» των καταναλωτών 
αντιπαρατίθετο όχι µόνο στους µεγαλέµπορους, αλλά και στους µικρεµπόρους και 
κατ’επέκταση και στις συντεχνίες. Η έννοια του καταναλωτή συνέχιζε να ταυτίζεται 
µε το «λαό». Ωστόσο, αυτός έπαψε πλέον να περιλαµβάνει τους παραδοσιακούς φο-
ρείς του, τους λιανεµπόρους, τους µικροκαταστηµατάρχες και τους µικροεπαγγελµα-
τίες, όπως και τη θεσµική τους έκφραση, τις συντεχνίες. Αυτές αντίθετα ανασηµασιο-
δοτήθηκαν τώρα σε εκφραστές των δικών τους ιδιαίτερων συµφερόντων και σε εκµε-
ταλλευτές του «λαού» ήδη από την έναρξη σχεδόν του πολέµου. Τον Αύγουστο του 
1914 η Μακεδονία ασκούσε κριτική στη γνωµοδοτική επιτροπή για την αποτυχία της 
να καθορίσει µια «λογικήν τιµήν» για τα άλευρα, επισηµαίνοντας ότι «ἡ ἐπιτροπή 
µετετράπει ἀπό γνωµοδοτικῆς εἰς τρία ἀντιµαχόµενα στρατόπεδα τῶν ἐµπόρων, τῶν 
ἀρτοποιῶν καί τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ. …Εἶχε λησµονηθῆ, δυστυχῶς, ἀπό 
µερικούς ἡ ἰδιότης τῶν ὡς µελῶν. Καί τά πρόσωπα αὐτά ὑπερασπίζοντα τά συµφέ-
ροντα τῶν ἀπό κερδοσκοπικῆς ἀπόψεως ἐζήτουν νά βλάψουν τούς ἄλλους καί κυ-
ρίως τόν λαόν»78. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το Φως κατήγγειλε ότι «τό γνωµοδοτι-
κό [συµβούλιο γιά τόν καθορισµό τῶν τιµῶν τῶν τροφίµων] κατηρτίσθη ἀπό 

                                                 
73 Το Φως 06.07.1917. 
74 Το Φως 24.05.1918. 
75 Άρθρο-απάντηση του Περικλή Κράλλη στον Σπυρίδωνα ∆ούµα. Νέα Αλήθεια 29.08.1914. 
76 Νέα Αλήθεια 25.08.1914. Η αναφορά στο Χριστιανισµό γίνεται αντιστικτικά προς τον σοσιαλισµό 
και δεν συνιστά αιχµή για την εβραϊκή καταγωγή των κερδοσκόπων. Λίγο πιο πριν ο Κράλλης είχε ι-
σχυριστεί ότι «ὁ κερδοσκοπῶν εἶνε ὁ µᾶλλον ἀναρµόδιος νά κάµνη χρῆσιν τοῦ σοσιαλισµοῦ ὡς 
καλῆς θεωρίας ἤ οὐτοπίας». 
77 Το Φως 06.07.1917. Βλέπε επίσης ενδεικτικά Το Φως 15.11.1918, όπου ασκείται κριτική στην α-
στυνοµία που «καταδιώκει µικρούς καί πτωχούς βιοπαλαιστᾶς διότι ἐπώλησαν τρεῖς ὀκάδας ἀσβέστι 
… καί δέν φροντίζει νά κτυπήση κατακέφαλα τά µεγάλα τράστ τῶν ξυλεµπόρων καί 
ἀνθρακεµπόρων». 
78 Μακεδονία 08.08.1914. 
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ἐµπόρους καί Συντεχνίτας, τουτέστιν ἀπό τήν τάξιν ἐκείνην, τῆς ὁποίας τά συµφέρο-
ντα εἶναι ἀντίθετα πρός τά συµφέροντα τοῦ πάσχοντος λαοῦ»79. 

Σε µια ισχυρή εκδοχή του εποµένως, την οποία διακινούσαν όλα τα ελληνό-
γλωσσα έντυπα κατά τη διάρκεια του πολέµου, το ιδίωµα της αισχροκέρδειας διαπλέ-
χθηκε µε το λαϊκιστικό ιδίωµα του «λαού» προκαλώντας όµως µια σηµαντική σηµα-
σιολογική διολίσθηση. Ο «λαός», ο «κόσµος» ή το “publique” στον γαλλόγλωσσο 
τύπο, περιλάµβανε πλέον µόνο τους καταναλωτές. Οι δυσκολίες του επισιτισµού και 
η ανάδυση της διατροφής στο κατεξοχήν αντικείµενο της πολιτικής άλλαξε εποµένως 
το ίδιο το πεδίο του πολιτικού δηµιουργώντας νέες συλλογικές ταυτότητες. Ο «κατα-
ναλωτής», ή καλύτερα, ο «λαός» των καταναλωτών αναδύθηκε ως µια νέα πολιτική 
κατηγορία, ως ένα νέο πολιτικό υποκείµενο στο δηµόσιο λόγο. Απέναντί σε αυτό το-
ποθετούνταν πλέον όσοι εµπλέκονταν στη διάθεση των τροφίµων, από τους εµπόρους 
εισαγωγής µέχρι τους µικροκαταστηµατάρχες. Αν και η έννοια της «τάξης» εξακο-
λουθούσε να αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελµατικές κατηγορίες, η συγκε-
κριµένη παραλλαγή του ιδιώµατος της αισχροκέρδειας προσάρµοζε το περιεχόµενό 
της και συγκροτούσε µια αναπαράσταση της κοινωνικής ιεραρχίας στη βάση δύο νέ-
ων διακριτών «τάξεων», οι οποίες και ορίζονταν µε άξονα την κατανάλωση. Από τη 
µια µεριά υπήρχαν οι έµποροι και οι «συντεχνίτες» προσδιοριζόµενοι ως «ἡ τάξις 
ἐκείνη τῆς ὁποίας τά συµφέροντα εἶναι ἀντίθετα πρός τά συµφέροντα τοῦ πάσχοντος 
λαοῦ»80. Και απέναντί τους βρισκόταν «ἡ τάξις ἐκείνη ἤτις δέν ἐξασκεῖ ἐµπόριον» 
και που δεν ανήκε στα «αἰσχροκερδοῦντα ἐπαγγέλµατα», δηλαδή οι «καταναλω-
ταί»81. Ακόµη και όταν έµποροι και συντεχνίες δεν προσδιορίζονταν ως ανήκοντες 
στην ίδια «τάξη», διακρίνονταν ωστόσο πάντα από το «λαό» των καταναλωτών µε 
βάση την άσκηση του εµπορίου. Για αυτόν τον λόγο, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
εννοιολόγησης τα µέλη των συντεχνιών, οι «συντεχνίτες», προσδιορίζονταν πλέον ως 
«µεταπράτες» και απαριθµούνταν δίπλα στους εµπόρους ως υπεύθυνοι για την ακρί-
βεια και τις ελλείψεις στην αγορά. Η ρητορική του Φωτός, εφηµερίδας φιλολαϊκών 
τάσεων που στήριξε το αντιβενιζελικό στρατόπεδο στις εκλογές του 1915 για να µε-
ταστραφεί σε βενιζελική µετά την εγκαθίδρυση της Προσωρινής Κυβέρνησης, είναι 
από την άποψη αυτή παραδειγµατική. Το Φως κατηγορούσε τους «ἐµπόρους τῆς 
Θεσσαλονίκης καί ὅλα τά ἰσνάφια» ότι «ἐσυνείθησαν νά πωλοῦν ἀκριβά καί νά κερ-
δίζουν πολλά», αναφερόταν στην «πλεονεξία τῶν µεταπρατῶν» που οδηγούσε σε 
ακρίβεια των τροφίµων και δήλωνε ρητά ότι τις υπερτιµήσεις προκαλούσαν «ἡ πλεο-
νεξία τοῦ ἐµπόρου καί τοῦ µεταπράτου»82. 

Σε µια τρίτη εκδοχή, κατά την αµέσως µεταπολεµική περίοδο, αυτή η µετεξέλι-
ξη του ιδιώµατος της αισχροκέρδειας (µε την ανασηµασιοδοτηµένη, αντισυντεχνιακή 
έννοια του «λαού»), διαπλέχθηκε µε το νεοεισαχθέν «µαρξιστικό» λεξιλόγιο της «τά-
ξης» (ως κοινωνικού πλέον υποκειµένου και όχι µόνο ως επαγγελµατικής κατηγορί-
ας) και παρήγαγε µια ιδιότυπα «ταξική» αναπαράσταση των κοινωνικών ιεραρχιών. 
Οι καταναλωτές δεν προσδιορίζονταν µόνο ως «λαός», αλλά αποκτούσαν σαφέστερα 

                                                 
79 Το Φως 16.11.1918. Ανάλογα και Το Φως 12.11.1918, όπου σχολιάζεται ότι οι «έµποροι και οι συ-
ντεχνίες…απορροφώνται από τα συµφέροντα της τάξεώς των». Ανάλογες αναφορές υπήρχαν και στον 
γαλλόγλωσσο τύπο: “Le commerçant gros accapareur ou petit détaillant, car l’un et l’autre travaillent 
de concert, le commerçant est le maître du marché et nul ne peut savoir ce que demain nous réserve si 
ce régime de laisser-faire, de laisser-aller durait ou, mieux, continue”. L’Opinion 22.01.1916. 
80 Το Φως 16.11.1918. 
81 Το Φως 16.11.1918, 12.11.1918, 30.06.1919. 
82 Το Φως 25.05.1919, 29.05.1919, 26.06.1919. 
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ταξικά χαρακτηριστικά. Αναφέρονταν πλέον και ως «µικροαστοί»83. Ταυτόχρονα, οι 
έµποροι και οι µεταπράτες από τους οποίους συνέχιζαν να διαχωρίζονται, αναφέρο-
νταν τώρα συστηµατικότερα και αυτοί ως «κεφαλαιοῦχοι» και επίσης µε τον καινο-
φανή όρο «ἐργοδόται»84. Κυρίως όµως οι εργάτες διαχωρίζονταν τώρα από τους κα-
ταναλωτές και προσδιορίζονταν ως θύτες, ως υπεύθυνοι για την ακρίβεια των αγαθών 
και τη δυσχερή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι µικροαστοί καταναλωτές. 
Ιχνογραφούνταν εποµένως ένα τριµερές σχήµα συµβολικής αναπαράστασης της κοι-
νωνικής ιεραρχίας. Το σχήµα αυτό είχε έντονες «µαρξιστικές» καταβολές και αρθρω-
νόταν µέσα από ένα αντίστοιχο λεξιλόγιο. Στηριζόταν στην ύπαρξη της ταξικής σύ-
γκρουσης «κεφαλαίου καί ἐργασίας» και προσδιόριζε δύο «ἀντίπαλα κοινωνικά 
στρατόπεδα», των «κεφαλαιούχων» «ἐµπόρων καί µεταπρατῶν», ή αλλιώς «τῶν 
ἐργοδοτῶν», από τη µια µεριά, και της «ἐργατικῆς τάξεως», ή της «ἐργασίας», από 
την άλλη85. Η ακρίβεια ήταν ακριβώς το αποτέλεσµα του ανταγωνισµού µεταξύ των 
δύο αυτών κοινωνικών τάξεων. Οι υψηλές τιµές των εµπόρων-εργοδοτών ωθούσαν 
τους εργάτες στη διεκδίκηση υψηλότερων ηµεροµισθίων µέσω επιτυχηµένων απερ-
γιών. Ωστόσο, το αυξηµένο εργατικό κόστος δεν συνοδευόταν από τη µείωση των 
κερδών του εργοδότη. Απεναντίας, ενσωµατωνόταν στη τελική τιµή του προϊόντος, 
χρεωνόταν δηλαδή τελικά στον καταναλωτή. Παραµερίζοντας τα συγκεκριµένα, αυ-
στηρά «βιοµηχανικά» ή εργασιακά ζητήµατα, το νέο πεδίο οξύτατης αντιπαράθεσης 
µεταξύ των δύο αυτών αντίπαλων τάξεων ήταν πλέον η ακρίβεια και οι κοινωνικές 
συνέπειές της. Όπως παρατηρούσε το Φως, η ακρίβεια ήταν η αιτία µιας πρωτοφα-
νούς έντασης που υπερέβαινε τα πλαίσια του καθιερωµένου ταξικού ανταγωνισµού 
συµφερόντων. «Τά δυό ἀντίπαλα κοινωνικά στρατόπεδα», ανέφερε, 

«ἐρίζουσι περί τοῦ τίς φέρει τᾶς εὐθύνας τῆς ἀδικαιολογήτου ἀκριβείας τοῦ βίου. …Αἵ 
ἐξ ἐµπόρων ἤ µεταπρατῶν προερχόµεναι ἐπιστολαί ἐπιρρίπτουσι τήν ἀκρίβειαν τῆς 
ζωῆς εἰς τά µεγάλα ἡµεροµίσθια τῶν ἐργατῶν. …Αἵ ἐκ τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἐξ 
ἀντιθέτου, ἐπιρρίπτουσι τήν ἀκρίβειαν εἰς τήν ἀπληστίαν τοῦ ἐµπόρου. Μεταξύ τῶν 
δυό τάξεων δέν ὑπάρχει πλέον πάλη συµφερόντων, ἀλλά µίσος ἄσπονδον»86. 

Έτσι, σε µια πρωτότυπη αναδιατύπωση της κλασικής «ταξικής» ανάγνωσης, το 
πεδίο των ταξικών συγκρούσεων µεταφερόταν εντέλει από το χώρο της παραγωγής 
σε αυτόν της κατανάλωσης. Το αποτέλεσµα αυτής της µετατόπισης ήταν να αναγο-
ρεύονται σε θύµατα της σύγκρουσης «κεφαλαίου-εργασίας» οι καταναλωτές µικροα-
στοί, δηλαδή το στρώµα των (εµπορο-)υπαλλήλων. Ξεκινώντας από το 1918 και µε 
ιδιαίτερη ένταση κατά το 1919 ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη µια σειρά παρατεταµένων 
και αρκετά βίαιων απεργιών σε πολλούς κλάδους της µεταποίησης που περιλάµβαναν 
τη σιγαροποιεία, την οινοπνευµατοποιεία και την υποδηµατοποιεία87. Το σύνολο του 

                                                 
83 Το Φως 30.06.1919. 
84 Το Φως 26.06.1919, 13.07.1919. 
85 Το Φως 13.07.1919, 12.07.1919, 26.06.1919, 12.07.1919, 13.07.1919. 
86 Το Φως 12.07.1919. Αν και η συγκεκριµένη ανάλυση αντλεί κυρίως από το Φως, και άλλες εφηµε-
ρίδες υιοθετούσαν το τριµερές σχήµα αναπαράστασης της κοινωνικής ιεραρχίας και τη διάκριση µετα-
ξύ εργατών και «καταναλωτών», όπως θα φανεί και στις παρακάτω σελίδες. 
87 Βλέπε ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 11.06.1918 (απεργία καπνεργατών), Μακεδονία 27-29.06.1919 (α-
περγία εργατών στα εργοστάσια ζυθοποιείας και παγοποιείας Όλυµπος και Νάουσα), Μακεδονία 13-
22.03.1919 (απεργία υποδηµατεργατών), Μακεδονία 09-26.09.1919 (απεργία σιγαροποιών). Ενδελεχή 
ανάλυση των απεργιών του 1919 κάνει και ο Κώστας Φουντανόπουλος, ο οποίος ωστόσο εστιάζει α-
ποκλειστικά στο ρόλο τους στη συγκρότηση της εργατικής-συνδικαλιστικής ταυτότητας. Φουντανό-
πουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, σσ. 191-198. 
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ελληνόγλωσσου τύπου, από τη Μακεδονία µέχρι την Εφηµερίδα των Βαλκανίων88, 
τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα εργατικά στρώµατα χωρίς ωστόσο να συντα-
χθεί πλήρως µε τους εργοδότες. Το γεγονός ότι οι απεργίες αυτές διεξάγονταν σε µια 
περίοδο έντονης ακρίβειας συνετέλεσε στην προβολή, δίπλα στα άλλα επιχειρήµατα, 
της άποψης ότι οι εργάτες χρησιµοποιούσαν την απεργία ως µέσο προκειµένου να 
αυξήσουν το ηµεροµίσθιό τους ώστε να ανταπεξέλθουν µε τον τρόπο αυτό στην α-
κρίβεια του βίου. Αν εποµένως για τους ίδιους τους εργάτες το ζήτηµα του ελέγχου 
της εργασιακής διαδικασίας βρισκόταν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους, όπως 
επιµένει ο Κώστας Φουντανόπουλος89, στο δηµόσιο λόγο, όπου και κυριαρχούσαν τα 
ζητήµατα της ακρίβειας, οι απεργίες τους νοηµατοδοτούνταν αντίθετα και ως ζήτηµα 
µισθολογικής αναβάθµισης προκειµένου να αντιµετωπίσουν τη µείωση της αγορα-
στικής τους δύναµης λόγω των υπερτιµήσεων των βασικών ειδών διατροφής. «Πολλά 
παίρνουν, πολλά δίνουν», παρατηρούσε το Φως90. Στο πλαίσιο αυτό, η σύγκρουση 
µεταξύ εργατών και εργοδοτών αντιµετωπιζόταν ως ένας παράδοξος πόλεµος ο ο-
ποίος, χωρίς να εξασθενεί επ’ ουδενί τους µαχόµενους, προκαλούσε εντούτοις ανυ-
πολόγιστες παράπλευρες απώλειες, καθώς κάθε αύξηση του κόστους µετακυλιόταν 
στον καταναλωτή. «Κατά τῆς πλεονεξίας ταύτης [τῶν κεφαλαιούχων] ἀµύνεται ἐν 
µέρει ὁ ἐργατικός κόσµος διά τῆς αὐξήσεως τῶν ἡµεροµισθίων», παρατηρούσε το 
Φως. «Ἀλλά καί τό ὅπλον τοῦτο εἶναι ἀνίσχυρον, διότι ὁ ἐργοδότης ἐφόρτωσεν τήν 
αὔξησιν τοῦ ἡµεροµισθίου εἰς τούς ὤµους τοῦ καταναλωτοῦ. Κατέστησε δηλονότι 
ἀκριβώτερα τά προϊόντα του»91. Λίγες µέρες αργότερα, χρησιµοποιούσε ακόµη 
σκληρότερους όρους και για τις δύο αντίπαλες τάξεις: 

«Εἶναι κεκηρυγµένος σήµερον πόλεµος µεταξύ κεφαλαίου καί ἐργασίας, ἀλλ’ οἱ µαχό-
µενοι µένουσιν ἐκ τοῦ πολέµου τούτου ἐντελῶς ἄτρωτοι καί ἀβλαβεῖς καί διά τοῦτο δέν 
βιάζονται νά τόν τερµατίσωσι διά µίας λογικῆς εἰρήνης καί συµφιλιώσεως. … Εἰς τόν δι-
εξαγόµενον οἰκονοµικόν πόλεµον µεταξύ ἐργοδότου καί ἐργάτου, µεταξύ κεφαλαίου καί 
ἐργασίας, ἀµφότεροι οἱ ἀντίπαλοι µάχονται ἄνευ ἀπωλειῶν καί ἄνευ θυσιῶν. Ἡ τάξις 
τῶν καταναλωτῶν πληρώνει πάντοτε τά ἔξοδα καί τᾶς ζηµίας τῶν ἐρίδων τῶν συρρά-
ξεων τοῦ ἀλληλοσπαραγµοῦ. Πάσα αὔξησις τοῦ ἡµεροµισθίου, πάσα ἀξίωσις τοῦ 
ἐργοδότου, καί πάσα ἔκτακτος ἤ τακτική φορολογία φορτώνεται πάντοτε εἰς βάρος τῶν 
καταναλωτῶν»92. 

Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές «ἔγιναν τό ἀµµόνι ὅπου κτυποῦν ὅλοι»93. 
Στη διαπλοκή της µε το ιδίωµα της αισχροκέρδειας η ρητορική της σύγκρουσης 

κεφαλαίου-εργασίας κατέληγε εποµένως σε ένα τριµερές σχήµα αναπαράστασης της 
κοινωνικής ιεραρχίας: εργάτες, εργοδότες και καταναλωτές. Οι τελευταίοι ταυτίζο-
νταν µε τη «δεινοπαθοῦσα» µεσαία τάξη»94. Η κοινωνική αναφορά αυτής της «µε-
σαίας» ή «µικροαστικῆς», όπως είδαµε, τάξης των «καταναλωτῶν» ήταν πλέον οι 
υπάλληλοι –οι δηµόσιοι, αλλά πρωτίστως οι ιδιωτικοί. “Qui est-ce qui souffre de cette 
augmentation?”, αναρωτιόταν η Indépendant. “Pas le négociant qui retire, le premier, 
de beaux bénéfices de cette situation; pas l’ouvrier ou l’artisan qui ont vu leurs salai-
                                                 
88 Παρά τη γενικά φιλεργατική της στάση, η Εφηµερίδα των Βαλκανίων καταφερόταν ενάντια στους 
απεργούντες εργάτες κατηγορώντας τους ότι επιδίωκαν να ανατρέψουν το καθεστώς. Εφηµερίς των 
Βαλκανίων 12.07.1919. 
89 Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, κεφάλαια 2 και 3. 
90 Το Φως 30.06.1919. 
91 Το Φως 26.06.1919. 
92 Το Φως 13.07.1919. 
93 Το Φως 15.05.1919. 
94 Μακεδονία 14.07.1919, Εφηµερίς των Βαλκανίων 07.05.1919, Το Φως 08.05.1919. 

 337



res augmenter de 500, voire même de 1.000%. Ce sont les employés et les fonction-
naires, les éternels sacrifiés, qui se sont vus tout au plus octroyer une indemnité ridi-
cule de cherté de vie”95. Οι έµποροι ήταν εκείνοι που κρίνονταν υπεύθυνοι για την 
κατάσταση αυτή. «Ἐν ἀντιθέσει µέ τᾶς Ἀθήνας», διαπίστωνε το Φως, 

«ἐδῶ ὑπερισχύουν τά συµφέροντα τῶν ἐµπόρων, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν [ὅτι] διά τῆς 
ἀντιστάσεως, τῆς µεσολαβήσεως τῶν ἰσχυρῶν, κάµπτονται πάντοτε αἵ ἀποφάσεις τῶν 
ἀρχῶν. Ἀλλά µέ τοιοῦτον σύστηµα, ἡ κοινωνία οὐδέποτε θ’ἀνακουφισθῆ. Ἡ ἐργασία 
θ’ αὐξάνη τίς ἀπαιτήσεις της, οἱ µεταπρᾶται θά γίνουν ὑπερπλούσιοι, καί οἱ ἀτυχεῖς 
ὑπάλληλοι, µή δυνάµενοι ν’ ἀνταπεξέλθωσι κατά τῶν ἀναγκῶν τοῦ βίου, θά γίνουν κατ’ 
ἀνάγκην κλέπται καί καταχρησταί»96. 

Στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία είναι κοινή η διαπίστωση ότι κατά τον εικοστό 
αιώνα οι ελλείψεις τροφίµων σε περιόδους πολέµου εννοιολογήθηκαν κυρίως µέσα 
από το ιδίωµα της αισχροκέρδειας97. Το ζήτηµα του επισιτισµού µπορεί να ήταν κοι-
νό σε πόλεις που αντιµετώπισαν οξύτατα προβλήµατα έλλειψης και υπερτίµησης των 
τροφίµων, όπως η Βιέννη, το Βερολίνο και η Θεσσαλονίκη, και το λεξιλόγιο που 
χρησιµοποιήθηκε ανάλογο98. Ωστόσο, το σηµασιολογικό περιεχόµενο του ιδιώµατος 
αυτού, η διαπλοκή του µε άλλους προϋπάρχοντες λόγους για το κοινωνικό και οι πο-
λιτικές ταυτότητες που παρήγαγε, διέφεραν. Στη Βιέννη, το ζήτηµα του επισιτισµού 
προκάλεσε την ανάδειξη ενός νέου κοινωνικού λεξιλογίου, το οποίο και αντικατέ-
στησε το προηγούµενο λεξιλόγιο των ταξικών διαφορών99. Στο Βερολίνο, διαπλέχτη-
κε µε τις έµφυλες σχέσεις καθώς συνέβαλε στην ανάδυση ενός νέου πολιτικού υπο-
κειµένου στη δηµόσια σφαίρα, της «γυναίκας χαµηλού εισοδήµατος» 
(“minderbemittelte”, “woman of lesser means”), η οποία ερχόταν σε αντιπαράθεση µε 
τις «αισχροκερδείς» πρακτικές των παραγωγών και των εµπόρων χονδρικής και λια-
νικής100. Στη Θεσσαλονίκη όµως, τα έµφυλα χαρακτηριστικά του «καταναλωτή» δεν 
                                                 
95 L’Indépendant 09.01.1918. 
96 Το Φως 08.05.1919. 
97 Η ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισµικών όψεων των πολιτικών του επισιτισµού, ιδίως µέσα 
από προσεγγίσεις «από τα µέσα» και «από τα κάτω», οι οποίες και εστιάζουν σε συγκεκριµένα αστικά 
περιβάλλοντα, έχει προσφέρει µια πρόσφατη, αλλά εξαιρετικά πλούσια σοδειά ιστορικών µελετών. Για 
µια συγκριτική προσέγγιση, βλέπε Davis, “Feeding the cities”. Για το Βερολίνο, βλέπε τη σηµαντική 
µονογραφία της Belinda Davis, Home Fires Burning: Food, Politics, and Everyday Life in World War I 
Berlin (Τσάπελ Χιλ, 2000). Για τη Βιέννη, Healy, Vienna and the fall of the Habsburg Empire. Για τη 
Νέα Υόρκη, Dana Frank, “Housewives, Socialists, and the Politics of Food: The 1917 New York Cost-
of-Living Protests”, Feminist Studies 11/2 (1985), σσ. 255-285. Για την Ιταλία, M.C. Dentoni, “Ques-
tione alimentare e questione sociale durante la prima Guerra mondiale in Italia”, Società e Storia 37 
(1987), σσ. 612-646. Για µια επαρχιακή πόλη των συνόρων, Roger Chickering, The Great War and ur-
ban life in Germany: Freiburg, 1914-1918 (Κέιµπριτζ, 2007). 
98 Η Θεσσαλονίκη θεωρείτο τόσο από τους τοπικούς φορείς της κοινής γνώµης όσο και από ξένους 
παρατηρητές εξαιρετικά ακριβή πόλη µε ελλείψεις και υπερτιµήσεις µεγαλύτερες και από εκείνες α-
στικών κέντρων εµπόλεµων κρατών. Ήδη το 1915 η Μακεδονία ανέφερε ότι οι «ὑπερτιµήσεις τῶν πά-
ντων … κατέστησαν ἐσχάτως φορολογία ἀβάστακτος, µή παρατηρουµένη οὔτε εἰς τά ἐµπόλεµα κρά-
τη». Ο δε  βρετανός πρόξενος A.C. Wratislav διαπίστωνε ότι “there were times when the poorer classes 
of the population came within measurable distance of starvation”. Αντίστοιχα, ο αµερικανός συνάδελ-
φός του George Horton σηµείωνε ότι “the prices at which the simplest necessaries of existence can be 
obtained, are fantastic”. Μακεδονία 03.08.1915. Wratislav, A Consul in the East, σσ. 346-347. Αµερι-
κανός πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσινγκτων) (02.05.1918), National 
Archives, Archives of the US Department of State, Σειρά: Greece, Μικροφίλµ 443. 
99 Healy, Vienna and the fall of the Habsburg Empire, σσ. 61-72. 
100 Davis, Home Fires Burning και ιδίως Belinda Davis, “Food Scarcity and the Empowerment of the 
Female Consumer in World War I Berlin”, στο Victoria De Grazia & Ellen Furlough (επιµ.), The Sex 
of Things: Gender and Consumption in Historical Perspective (Μπέρκλεϊ και Λος Άντζελες, 1996), σσ. 
287-310. 
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µεταβλήθηκαν. Στο δηµόσιο λόγο δεν παρατηρείται η επισήµανση µιας µεγαλύτερης 
ορατότητας των γυναικών στη δηµόσια σφαίρα της πόλης, η οποία συγκροτείτο τώρα 
πλέον και από τις ουρές µπροστά από τα αρτοποιεία, τα κρεοπωλεία και τα παντοπω-
λεία101. Αντίθετα, η ατέλειωτη γραφειοκρατία για την απόκτηση της απαραίτητης 
σφραγίδας στο δελτίο από την αστυνοµία και η εξίσου χρονοβόρα παραµονή στην 
ουρά προβαλλόταν ως εµπόδιο για τη µετάβαση του (άνδρα) εργαζόµενου στο χώρο 
της εργασίας102. Παράλληλα, ο «καταναλωτής» είχε (γραµµατικά και σηµασιολογικά) 
ανδρικό περιεχόµενο όπως βέβαια και ο «ἀποµυζητής» έµπορος. Στη Θεσσαλονίκη οι 
ταυτότητες που παρήγαγαν οι πολιτικές της κατανάλωσης παρέµειναν ανδρικές. Α-
ντίστοιχα, το ιδίωµα της αισχροκέρδειας δεν αντικατέστησε, έστω και προσωρινά, 
την υπάρχουσα συµβολική αναπαράσταση της κοινωνικής ιεραρχίας (όπως συνέβη 
στη Βιέννη), αλλά διαπλέχθηκε µαζί της παράγοντας υβριδικά λεξιλόγια, τα οποία 
προσάρµοζαν την προϋπάρχουσα «λαϊκιστική», ή τη νέα «ταξική», γλώσσα του κοι-
νωνικού στις εξαιρετικές περιστάσεις που δηµιουργούσαν οι επισιτιστικές δυσκολίες 
στις κοινωνικές σχέσεις στην πόλη. Οι κατηγορίες του «λαού» αρχικά και της «µε-
σαίας τάξης» στη συνέχεια ανασηµασιοδοτήθηκαν καθώς συνδέθηκαν µε την κατη-
γορία του «καταναλωτή». 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το ιδίωµα της αισχροκέρδειας ενέγραφε την ταυτότη-
τα του εµπόρου σε µια σειρά από µεταβάλλοµενα συστήµατα αναπαράστασης της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Ταυτόχρονα όµως, µετέβαλε και το περιεχόµενο της ί-
δια της ταυτότητας αυτής. Ο «κερδοσκόπος» δεν ταυτίστηκε ποτέ αποκλειστικά και 
καθολικά µε τον «έµπορο». Ωστόσο, ο «έµπορος» απέκτησε σε πολύ µεγάλο βαθµό 
τα χαρακτηριστικά του «κερδοσκόπου». Η εικόνα του δηµόσιου άντρα και ευεργέτη 
της πόλης, ηγέτη της κοινότητας και ενσαρκωτή των δηµόσιων αρετών (civic 
virtues), η οποία είχε συγκροτηθεί κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, αποδοµήθη-
κε. Ο «έµπορος» απονοµιµοποιήθηκε καθώς συνδεόταν τώρα µε τον αρνητικό πόλο 
στο πλαίσιο ενός ιδιώµατος της αισχροκέρδειας το οποίο και αρθρωνόταν γύρω από 
το ηθικής χροιάς δίπολο του «θύτη» και του «θύµατος». 

Επιπρόσθετα, η ταξικότητα του εµπόρου-επιχειρηµατία µετασχηµατίσθηκε. 
Από αντίπαλο δέος ενός θολού «λαού» βιοπαλαιστών συντεχνιτών, απέκτησε λογοθε-
τικά πιο κλασικά «ταξικά» χαρακτηριστικά. Συνδέθηκε µε το «κεφάλαιο», τους «ερ-
γοδότες», και αντιπαρατέθηκε τόσο στην εργατική όσο όµως και στη µεσαία υπαλλη-
λική τάξη. Ωστόσο, η ταξικότητά του εξακολουθούσε πάντοτε να παράγεται και στο 
πεδίο της κατανάλωσης και όχι µόνο σε αυτό της παραγωγής. Όµως οι τρόποι της πα-
ραγωγής της στο πεδίο αυτό άλλαξαν µέσα στο χρόνο. Κατά την ύστερη οθωµανική 
περίοδο η κατανάλωση διαµόρφωνε την «αστική» ταυτότητα των εµπόρων της Θεσ-

                                                 
101 Για µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση του έµφυλου και ταξικού επαναπροσδιορισµού της δη-
µόσιας σφαίρας στο Βερολίνο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου µε έµφαση στις χωρικές αναφορές 
της, βλέπε Belinda Davis, “Reconsidering Habermas, gender, and the public sphere: the case of Wil-
helmine Germany”, στο Geoff Eley (επιµ.), Society, culture and the state in Germany 1870-1930 (Ανν 
Άρµπορ, 1996), σσ. 397-442. Κατά την Davis ο δρόµος και η ουρά αποτελούσαν πλέον τόπους συ-
γκρότησης ταυτοτήτων, σηµαίνοντες χώρους της «πολιτικής δηµόσιας σφαίρας», κόµβους όπου συνα-
ντιούνταν διαφορετικές γνώµες και όπου τα άτοµα µπορούσαν να ασκήσουν επιρροή πάνω σε άλλα 
άτοµα και στο κράτος. Στο ίδιο, σσ. 407-408. 
102 “To buy any article at the price fixed by the municipal tariff, one must obtain a permit stamped by 
the proper official, and then must present himself at the place where the article is sold. I am told that so 
much time is wasted over the formalities and over the actual purchasing, that any one who has any 
business or profitable work to do, cannot afford to spend many hours standing in line, or going fruit-
lessly two or three times to the places designated”, υπογράµµιζε ο αµερικανός πρόξενος. Αµερικανός 
πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσινγκτων) (02.05.1918), National Ar-
chives, Archives of the US Department of State, Σειρά: Greece, Μικροφίλµ 443. 
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σαλονίκης κυρίως ως σύνολο πολιτισµικών πρακτικών που ήταν ταυτόχρονα και φο-
ρείς συµβολικών νοηµάτων. Με τη λειτουργία αυτή συνιστούσε βασικό πεδίο άρ-
θρωσης της κοινωνικής διάκρισης ανάµεσα στα «ανώτερα», «ευρωπαϊκά-εθνικά», και 
τα «κατώτερα», «ανατολίτικα-µη εθνικά», αστικά στρώµατα103. Κατά τον Πρώτο Πα-
γκόσµιο Πόλεµο η κατανάλωση εξακολούθησε να ορίζει τους άξονες της κοινωνικής 
διαφοροποίησης. Τώρα όµως δεν ήταν πια τόσο ένα σύνολο πρακτικών όσο κυρίως 
ένας λόγος περί αισχροκέρδειας και επισιτισµού. Ο λόγος αυτός καθόριζε το περιεχό-
µενο και τους όρους άσκησης της πολιτικής και παρήγαγε αγωνιστικές ταυτότητες 
και πολιτικά αυτή τη φορά υποκείµενα. «Εἰς τόν διεξαγόµενον οἰκονοµικόν πόλεµον 
µεταξύ ἐργοδότου καί ἐργάτου», ανέφερε το Φως, «δέν ὑπάρχει ἐλπίς νά ἐπέλθη κοι-
νωνική γαλήνη, ἐφ’ ὅσον δέν ἀνθίστανται οἱ καταναλωταί, ἐφόσον ἡ κατανάλωσις 
δέν σηκώση εἰρηνικά ὄπλα κατ’ ἀµφότερων. … Ἀπαιτεῖται ὀργάνωσις τῆς τάξεως 
τῶν καταναλωτῶν»104. Εισερχόµενη εποµένως στο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης, 
η ίδια η ταξική ταυτότητα των εµπόρων πολιτικοποιήθηκε. Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό 
πεδίο, η πολιτική διάσταση της εµπορικής ταυτότητας έπαψε να ορίζεται αποκλειστι-
κά από την προνοµιακή σύνδεση του εµπόρου µε την αναπτυσσόµενη πόλη, µε τη γε-
νικά αποδεκτή ιδιότητά του ως δηµόσιου άνδρα που δρα για το κοινό καλό. Αντίθετα, 
απέκτησε µερικότερα, λιγότερο αποδεκτά και περισσότερο µαχητά χαρακτηριστικά 
καθώς συνδεόταν πλέον µε την πιο ακραία έκφραση του «ἰδιοτελοῦς συµφέροντος». 

Ωστόσο, αν και το περιεχόµενο της ταξικότητας των εµπόρων της Θεσσαλονί-
κης µεταβλήθηκε, δεν συνέβη το ίδιο µε την εθνοτική διάσταση της ταυτότητάς τους. 
Στο ιδίωµα της αισχροκέρδειας, ο «κερδοσκόπος έµπορος» δεν απέκτησε ποτέ ιδιαί-
τερα εµφανή εθνοτικά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση µε άλλες πόλεις µε ανάλογα πο-
λυεθνοτική πληθυσµιακή σύνθεση, όπως η Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη ο αισχροκερδής 
δεν ταυτίστηκε µε τον Εβραίο105. Στο δηµόσιο λόγο οι επώνυµες αναφορές σε εβραί-
ους εισαγωγείς, ιδίως των επισιτιστικά ευαίσθητων ειδών της ζάχαρης και του αλευ-
ριού, δεν έλειπαν106. Κάποτε µάλιστα, οι αναφορές αυτές έφτασαν να λειτουργούν και 
ως µετωνυµίες του κερδοσκόπου107. Ωστόσο, αυτές οι χρήσεις της εθνοτικής διαφο-
ράς ήταν λίγες, σποραδικές και χωρίς συνέχεια. Όπως δε θα αναλυθεί αµέσως παρα-
κάτω, ακόµη και το πολύκροτο «σκάνδαλο Μαλλάχ» εντασσόταν κατά κύριο λόγο 
στο πλαίσιο µιας αντιπαράθεσης που ήταν κοµµατική και ενδοκοινοτική, όχι όµως 
και ελληνοεβραϊκή108. 

                                                 
103 Για τις καταναλωτικές πρακτικές ως κοινωνικές και πολιτισµικές σηµάνσεις, βλέπε Exertzoglou, 
“The cultural uses of consumption”. 
104 Το Φως 13.07.1919. 
105 Για την περίπτωση της Βιέννης, βλέπε Healy, Vienna and the fall of the Habsburg Empire, σσ. 61-
62. 
106 Τον Ιανουάριο του 1915 Το Φως αναφερόταν στην αισχροκέρδεια της «ἑβραϊκῆς ἐταιρίας τῶν 
ἀλευρεµπόρων». Το Φως 15.01.1915. Για άλλες ανάλογες αναφορές, βλέπε Νέα Αλήθεια 25.08.1914, 
12.06.1915, Μακεδονία 05.10.1914, Το Φως 12.06.1915. 
107 «Εἶναι ὅµως δυνατόν νά τιµωρηθοῦν οἱ ἀλευρέµποροι µέ τᾶς βαρύτατας τῶν ποινῶν, τᾶς ὁποίας 
προβλέπουν οἱ νόµοι δι’ἐκείνους οἵτινες περιφρονοῦν αὐτούς καί τούς ἐκτελεστᾶς τῶν. Μόνον οὕτω 
ὑπάρχει ἐλπίς ὅτι θά σωφρονισθοῦν ἐπιτέλους οἱ διάφοτοι Ἀελιόν καί Ἀλαττίνη», κατήγγειλε η Μα-
κεδονία το ∆εκέµβριο του 1914. Ανάλογα και η Νέα Αλήθεια µισό χρόνο αργότερα: «Ποίος µας 
ἐγγυᾶται ἠµᾶς ὅτι ὄπισθεν αὐτῆς τῆς Σερβικῆς ἐπωνυµίας δέν κρύπτεται ὁλόκληρος ὁ Γιουδά Μενα-
χέµ µέ τόν Σολοµῶν Γατένιο χειροπιασµένοι σφιχτά; … Αὐτοί ὑπολογίζουν ἐπί µιᾶς γενναίας 
ἀφαιµάξεως τῆς ἀγορᾶς µας ἐκ µέρους τῆς Σερβικῆς ἀγορᾶς, καί ἐάν τό τοιοῦτον γίνη, ἀντίο· ἡ τιµή 
τῆς ζακχάρεως θά πάρη δρόµο πρός τά ἐπάνω». Μακεδονία 21.12.1914, Νέα Αλήθεια 30.06.1915. 
108 L’Opinion 29.08.1915. 
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Στα τέλη Ιουλίου του 1915 ο αντισιωνιστικός και φιλοβενιζελικός γαλλόγλωσ-
σος εβραϊκός τύπος της Θεσσαλονίκης (και στη συνέχεια και µια µερίδα των ελληνό-
γλωσσων εφηµερίδων) κατήγγειλε το νεαρό σιωνιστή βουλευτή της Ηνωµένης Αντι-
πολίτευσης Πέππο Μαλλάχ για αισχροκέρδεια109. Τον κατηγόρησε ότι ως επικεφαλής 
ενός «τραστ» ελλήνων και εβραίων ανθρακεµπόρων κατόρθωσε να εξασφαλίσει από 
την κυβέρνηση Γούναρη την άδεια εξαγωγής µιας τεράστιας ποσότητας ενάµιση εκα-
τοµµυρίου οκάδων µακεδονικών ανθράκων στην Αίγυπτο110. Ο Μαλλάχ και οι συν 
αυτώ είχαν εποµένως αποφασίσει «ν’ ἀφήσουν κατά τόν χειµώνα τόν κόσµον ν’ 
ἀποθάνη ἀπό τό ψύχος διά νά προσπορισθοῦν [αὐτοί] µεγάλα κέρδη»111. Η «υπόθε-
ση Μαλλάχ» απασχόλησε εκτενώς τον τύπο για ενάµιση περίπου µήνα. Εγγραφόταν 
δε σε µια εξαιρετικά πυκνή συγκυρία, την οποία όριζαν ο ∆ιχασµός, η παράλληλη 
όξυνση των ελληνοεβραϊκών (όπως και των ενδοεβραϊκών) σχέσεων λόγω του απο-
τελέσµατος των εκλογών του Ιουνίου 1915112, οι ελλείψεις και οι υπερτιµήσεις των 
βασικών προϊόντων που προκαλούσε ο πόλεµος, και, τέλος, οι συνεχείς καταγγελίες 
του τύπου για κερδοσκοπική δράση των εµπόρων. Οι αναγνώσεις του υπήρξαν για το 
λόγο αυτό πολλαπλές και αλληλοδιαπλεκόµενες. 

Στην εσωτερική εβραϊκή συζήτηση που διεξήχθη µεταξύ των φιλοβενιζελικών, 
φιλοανταντικών και αντισιωνιστικών εντύπων Opinion και Indépendant από τη µια 
µεριά, και της αντιβενιζελικής, φιλογερµανικής και φιλοσιωνιστικής Echo de Salo-
nique από την άλλη, η «υπόθεση Μαλλάχ» εγγράφηκε στην ενδοκοινοτική ιδεολογι-
κή διαµάχη «αλιανσίστ» και σιωνιστών. Ταυτόχρονα, ήταν µια διαµάχη µε «ταξικά» 
χαρακτηριστικά µεταξύ της ιστορικής (αλιανσίστ) κοινοτικής αρχηγεσίας και των α-
νερχόµενων (σιωνιστικών) µεσαίων στρωµάτων. Τέλος, υπερπροσδιοριζόταν από τον 
εθνικό διχασµό και τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου οι δύο µερίδες είχαν επιλέ-
ξει αντίπαλα στρατόπεδα. Στις 25 Ιουλίου 1915 η Indépendant ανέφερε ότι ο Πέπο 
Μαλλάχ, σε συνεργασία µε τον Νταβίντ Ματαλόν, πρόεδρο του Nouveau Club και 
σηµαίνοντα σιωνιστή, κατόρθωσε επιπρόσθετα να εξασφαλίσει από την κυβέρνηση 
Γούναρη και µια άδεια εξαγωγής υφασµάτων113. Αντίστοιχα, η Echo de Salonique 
ερµήνευσε την πολεµική της Indépendant ως µεροληπτική. Η Indépendant είχε επιλέ-
ξει να επιτεθεί αποκλειστικά στον Μαλλάχ και όχι και στους άλλους τρεις σηµαίνο-
ντες ανθρακεµπόρους Φερνάντεζ, Αλµοζνίνο και Αγγελάκη, επειδή ο Μαλλάχ “a 
commis la faute impardonnable de ne pas venir, aux dernières élections, rehausser de 
sa jeunesse l’éclat de l’hypothétique assemblée d’élite sur laquelle s’appuyait 
l’Indépendant”114. 

Πέρα από το ενδοεβραϊκό πλαίσιο, στην ευρύτερη δηµόσια συζήτηση η «υπό-
θεση Μαλλάχ» προσεγγίστηκε υπό το πρίσµα του Εθνικού ∆ιχασµού. Η Μακεδονία 
µπορεί να επισήµαινε ότι «ὁ βουλευτής ἐξυπηρετεῖ πολύ κακῶς τά συµφέροντα τῶν 
ψηφισάντων αὐτόν Τουρκοεβραίων», ωστόσο επέµενε κυρίως να επικρίνει την κυ-
βέρνηση Γούναρη για την άδεια εξαγωγής που το «ἁµαρτωλόν ὑπουργεῖον» του είχε 

                                                 
109 Ο Πέππο Μαλλάχ ήταν γόνος µιας από τις πιο ονοµαστές εβραϊκές οικογένειες της Θεσσαλονίκης. 
Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 7, σ. 374, και Rychner, Les Mallah, σσ. 14-22. 
110 L’Opinion 15.08.1915. 
111 Μακεδονία 02.08.1915. Για ανάλογες καταγγελίες που επισήµαιναν ότι η άδεια θα οδηγούσε σε έλ-
λειψη και υπερτίµηση των ανθράκων «προς βλάβην των φτωχών» και σε «βέβαιο ξεπάγιασµά του», 
βλέπε L’Indépendant 26.08.1915, 29.08.1915, 01.09.1915, L’Opinion 29.08.1915, Μακεδονία 
24.08.1915, 05.09.1915. 
112 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σσ. 261-267. 
113 L’Opinion 25.07.1915. 
114 Echo de Salonique 08.09.1915. 
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παραχωρήσει και να επαινεί τη διάδοχη κυβέρνηση Βενιζέλου που την ανακάλεσε115. 
Η αντιδιαστολή των συχνών καταγγελιών της βενιζελικής Μακεδονίας µε τη σιωπή 
που επέδειξε για το όλο ζήτηµα η αντιβενιζελική Νέα Αλήθεια116 υποδεικνύει επίσης 
ότι ο ελληνόγλωσσος τύπος διείδε τελικά στο ζήτηµα αυτό έναν κοµµατικό ανταγω-
νισµό και όχι µια εβραϊκή «ανθελληνική» ενέργεια. Άλλωστε, η υιοθέτηση ενός κοι-
νού και κυρίως εθνοτικά ουδέτερου λεξιλογίου θυµατοποίησης αποτελεί πρόσθετη 
ένδειξη ότι η υπόθεση αυτή δεν έλαβε τελικά εθνοτικές αποχρώσεις. Τόσο ο εβραϊκός 
όσο όµως και ο ελληνικός τύπος προσδιόριζαν γενικά τους “pauvres”, τους “petits 
charbonniers”, τη «Θεσσαλονίκη» και τον «πτωχόκοσµον» της ως τα κατεξοχήν θύ-
µατα της κερδοσκοπικής δράσης του Μαλλάχ117. 

Αυτή η απουσία αντιεβραϊκής διάστασης στο ιδίωµα της αισχροκέρδειας αναµ-
φίβολα ξαφνιάζει. Κατά τη διάρκεια του πολέµου οι Εβραίοι εξακολουθούσαν να κα-
τέχουν κοµβική θέση στο εµπόριο των ειδών πρώτης ανάγκης τόσο σε επίπεδο χον-
δρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής πώλησης. Στο δε πρόσφατο παρελθόν ο ρόλος 
τους ως µεσαζόντων µεταξύ των ελληνορθόδοξων παραγωγών και των καταναλωτών 
της πόλης είχε αποτελέσει σηµείο τριβής, προκαλώντας εντάσεις και επιδεινώνοντας 
τις διακοινοτικές σχέσεις118. Μάλιστα, από τις αρχές του αιώνα και µε ιδιαίτερη έ-
νταση κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο ο ελληνορθόδοξος αντιεβραϊσµός είχε 
αποβάλει σταδιακά τα «παραδοσιακά», θρησκευτικά χαρακτηριστικά του που τον 
διέκριναν ως τότε και εκδηλωνόταν πια µέσα από τη µορφή του οικονοµικού αντα-
γωνισµού. Μέχρι και τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 ο πετροπόλεµος Ελληνό-
παιδων και Εβραιόπαιδων στις αλάνες γύρω από το εβραϊκό νεκροταφείο συνιστούσε 
την κυριότερη εκδήλωσή του, γεγονός που επέτρεπε στις κοινοτικές αρχηγεσίες να 
καταδικάζουν τις συγκρούσεις ως επιβίωµα «προκαταλήψεων» που η µόρφωση των 
νέων θα εξάλειφε119. Κατά την πρώτη όµως δεκαετία του εικοστού αιώνα και µέχρι 
τους Βαλκανικούς Πολέµους οι παρυφές της αγοράς (το µικρεµπόριο), και στη συνέ-
χεια και ο πυρήνας της (το εισαγωγικό εµπόριο και το χονδρεµπόριο), αποτέλεσαν το 
νέο πεδίο ελληνοεβραϊκής σύγκρουσης καθώς οι ελληνορθόδοξοι έµποροι και επιχει-
ρηµατίες επιχειρούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους αποδεσµευόµενοι από την εβραϊ-
κή κυριαρχία120. Ο «εβραίος έµπορος» αναδεικνυόταν τώρα στο αντίπαλο δέος του 
ελληνικού εθνικισµού. Μετά το 1912, η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κρά-
τος και η εντόπια απαίτηση για τον γοργό εξελληνισµό της ενίσχυσε αυτή την εκδοχή 
του θεσσαλονικιώτικου ελληνικού αντιεβραϊσµού. Στις αρχές του 1914 η Μακεδονία 
επέκρινε τη φορολογία αποθεµάτων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση αναρωτούµενη 
αν «διά τοῦ µέσου αὐτοῦ θά ἐνισχύσωµεν τούς ἐµπόρους µας [καί] θά ἐπιτύχωµεν 
τήν ἐµπορικήν της Θεσσαλονίκης κατάκτησιν»121. Με ανάλογο τηλεγράφηµα προς το 
υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας έλληνες έµποροι διαµαρτύρονταν επίσης για ένα «πα-
ράδοξον µέτρον ἀστυνοµικῆς διατάξεως, … ἤτις ἀπειλεῖ σήµερον [µέ] ἐξόντωσιν 
ἑξήκοντα ὁµογενῶν καταστηµάτων καί κλονισµόν πλειόνων»122. 

                                                 
115 Μακεδονία 22.07.1915, 02.08.1915, 16.01.1916. 
116 Το διάστηµα Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 1915 δεν υπάρχει ούτε µία αξιόλογη αναφορά της εφηµερίδας 
στη συγκεκριµένη υπόθεση. 
117 L’Opinion 22.07.1915, 15.08.1915, Μακεδονία 29.08.1915, 05.09.1915. 
118 Βλέπε εδώ, Κεφάλαια 2 και 3 και Dumont, “The social structure of the Jewish community of Salo-
nica”, σσ. 67-70. 
119 Levy, “Salonique et la Guerre Gréco-Turque de 1897”, σσ. 50-52. Cohen, Fashioning imperial citi-
zens, σσ. 180-182. 
120 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 3, σσ. 177-178, 184. 
121 Μακεδονία 09.02.1914. 
122 Μακεδονία 08.02.1914. 
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Κατά τις παραµονές του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου οι εβραίοι έµποροι κα-
τείχαν εποµένως κοµβική θέση τόσο στην τοπική αγορά τροφίµων όσο και στο συµ-
βολικό σύστηµα του ελληνικού θεσσαλονικιώτικου αντιεβραϊσµού. Ωστόσο, το ιδίω-
µα της αισχροκέρδειας δεν διαπλέχθηκε µε τον αντιεβραϊκό λόγο. Ο αισχροκερδής 
δεν απέκτησε ποτέ, ρητά ή άρρητα, τα χαρακτηριστικά του Εβραίου. Όσον αφορά 
στο δηµόσιο λόγο η περιορισµένη παρουσία µιας αντιεβραϊκής ρητορικής περί αι-
σχροκέρδειας δεν µπορεί να αποδοθεί στη λογοκρισία. Ακόµη και πριν την επιβολή 
της από τις συµµαχικές αρχές το Σεπτέµβριο του 1915 η απουσία του συγκεκριµένου 
λόγου από τον τύπο της πόλης είναι εµφανής, παρά τα διαρκώς καταγγελλόµενα πε-
ριστατικά αισχροκέρδειας123. Όσον αφορά πιο «ιδιωτικούς» χώρους, δεν σηµειώνο-
νται περιπτώσεις καταγγελίας ή δυσαρέσκειας απέναντι σε εβραίους εµπόρους ούτε 
προς το Εµπορικό Επιµελητήριο, ούτε προς τον Εµπορικό Σύλλογο, ούτε και προς τις 
κυβερνητικές αρχές124. Σε κάθε περίπτωση το φαινόµενο αυτό δεν µπορεί επίσης να 
αποδοθεί σε µια υποτιθέµενη γενικότερη υποχώρηση της ελληνικής εβραιοφοβίας 
στην πόλη –εξήγηση στην οποία θα έτεινε να οδηγήσει η θετική υποδοχή του τοπικού 
σιωνιστικού κινήµατος από τον ελληνόγλωσσο τύπο µετά τη διακήρυξη Μπάλ-
φουρ125. Αντίθετα, κατά την τετραετία του πολέµου, αλλά και τα πρώτα µεταπολεµι-
κά χρόνια, η ελληνική εβραιοφοβία παρέµενε ισχυρή καθώς η φιγούρα του Αβραάµ 
Μπεναρόγια και των υπόλοιπων εβραίων ηγετών της Φεντερασιόν δαιµονοποιήθη-
καν. Ο µαχητικός εργατικός συνδικαλισµός και ο σοσιαλισµός συνδέθηκαν µε τους 
Εβραίους, χαρακτηρίστηκαν ως «αντεθνικές» πρακτικές και απονοµιµοποιήθηκαν126. 
Ταυτόχρονα όµως, αυτό σήµαινε ότι, σε µια αντίστροφη διαδικασία σηµασιοδότησης, 
οι πιο επικίνδυνες εκδοχές της εβραϊκότητας συνδέθηκαν τώρα µε το σοσιαλισµό και 
το εργατικό κίνηµα. Με καταβολές στη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, αλλά µε 
πραγµατικό σηµείο εκκίνησης τη µεγάλη καπνεργατική απεργία του Απριλίου 1914, 
η ηγεµονική εκδοχή του θεσσαλονικιώτικου ελληνικού αντιεβραϊσµού (τουλάχιστον 

                                                 
123 Για τη λογοκρισία στον τύπο της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέ-
µου, βλέπε Κανδυλάκης, «Η λογοκρισία στις εφηµερίδες της Θεσσσαλονίκης», σσ. 577-580. 
124 Η έρευνα στα πρακτικά των συνεδριάσεων του δ.σ. του Εµπορικού Επιµελητηρίου, στον φάκελο 
των εισερχόµενων εγγράφων του Εµπορικού Συλλόγου, στο αρχείο της Προσωρινής Κυβέρνησης 
Θεσσαλονίκης και στο αρχείο Βενιζέλου δεν απέδωσε κανένα σχετικό τεκµήριο. 
125 «Μέ συµπάθειαν πολλήν παρακολουθεῖ ὁ ἑλληνικός λαός τήν ἐθνικιστικήν τῶν ἰσραηλιτῶν 
συµπολιτῶν µας κίνησιν. Οἱ Ἕλληνες, οἵτινες ποταµούς αἱµάτων ἔχυσαν ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας, 
ἐνέκριναν, καί πάντοτε ἐχειροκρότησαν καί πάντοτε ἔτειναν χείρα πρός πάσαν προσπάθειαν, τείνουσα 
εἰς τήν ἀπόκτησίν της», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μακεδονία µε την ευκαιρία της έναρξης του πρώ-
του πανελλήνιου σιωνιστικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 1919. Μακεδονία 
26.02.1919. Βλέπε επίσης τις δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών Νικόλαου Πολίτη, του βασιλιά Αλέ-
ξανδρου και του Γενικού ∆ιοικητή Μακεδονίας Αργυρόπουλου υπέρ της σύστασης εβραϊκού κράτους 
στην Παλαιστίνη. Pro Israel 1/1 (07.1917), σ. 2. Pro Israel 1/13 (02.1918), σ. 1. Pro Israel 1/4 
(08.1917), σ. 4. 
126 Βλέπε την ενδελεχή ανάλυση της Έφης Αβδελά. Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’». Η συµβο-
λική δυναµική της φιγούρας του Μπεναρόγια ήταν πανελλήνια. Το Νοέµβριο του 1919 ο Βενιζέλος 
απαντούσε ως εξής στους εργάτες του Πειραιά: «Ἄν θέλουν πάλιν οἱ ἐργᾶται νά ἀποτελέσουν ἴδιον 
κόµµα εἰς τήν Βουλήν, καί τοῦτο θά τό δεχθῶµεν συνεργαζόµενοι µάλιστα µετ’αὐτοῦ εἰς τᾶς ἐκλογᾶς 
κατά τό σύστηµα τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν µειοψηφιῶν. Θέλετε πάλιν ἀντί τοῦ Βενιζέλου τόν 
Μπεναρόγιαν; ∆ικαίωµά σας. Ἀλλά σκεφθῆτε ὅτι ἡ Κυβέρνησις, ἡ προερχοµένη ἐκ τῆς πλειοψηφού-
σης ἀστικῆς τάξεως, θά σκεφθῆ ἄν δέν πρέπει νά σταµατήση τό φιλεργατικόν πρόγραµµά της. Οἱ 
ἐργᾶται πρέπει νά ἐξακολουθήσουν συνεργαζόµενοι ὑπέρ τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. Ἀλλοίµονον 
ἐάν µετά τόσους ἐξωτερικούς πολέµους, ἀρχίσωµεν ἐσωτερικούς τοιούτους». Μακεδονία 30.11.1919. 
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για τα µεσαία και ανώτερα χριστιανικά στρώµατα) συγκροτήθηκε γύρω από τη µορ-
φή του «εβραίου σοσιαλιστή επαναστάτη»127. 

Εδώ ίσως να βρίσκεται και το ερµηνευτικό κλειδί του µη εβραιοφοβικού χαρα-
κτήρα του ιδιώµατος της αισχροκέρδειας. Καθώς ο «εβραίος σοσιαλιστής επαναστά-
της» αντικατέστησε τον «εβραίο (αστό) έµπορο» ως την πιο απειλητική εκδοχή της 
εβραϊκότητας για τον ελληνικό εθνικισµό, η σύνδεση κερδοσκοπίας και εβραϊκότητας 
έπαψε να είναι χρηστική, δηλαδή πολιτικά δραστική. Η αλλαγή στη µορφή της ανα-
παράστασης του Εβραίου σηµατοδότησε ταυτόχρονα και µια µετατόπιση στο περιε-
χόµενο της επικινδυνότητάς του128. Επρόκειτο δηλαδή για µια λογοθετική διολίσθηση 
που εξέβαλε εντέλει σε µια υποβάθµιση της εθνοτικής διάστασης της ταυτότητας του 
εµπόρου, σε µια αποµείωση των εβραϊκών αναφορών της129. 

Κατά την περίοδο του Μεγάλου Πολέµου, ο χώρος της αγοράς της πόλης, η συ-
νοικία των Φράγκων και η Πλατεία Ελευθερίας, κατακλυζόταν από µια πληµµύρα 
εθνών και εθνοτήτων. Γάλλοι, άγγλοι, σκώτοι, ιταλοί και ρώσοι, σενεγαλέζοι και α-
ναµίτες στρατιώτες, καθώς και σέρβοι πρόσφυγες συναλλάσσονταν µε έλληνες, ε-
βραίους και µουσουλµάνους µικροπωλητές και εµπόρους. Όµως αυτή η παρόξυνση 
της εθνικής και εθνοτικής διαφοράς που προκάλεσε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος 
ήταν εντέλει επιφανειακή –και όχι µόνο επειδή υπήρξε βραχυχρόνια και απέληξε 
στην πρώτη µεγάλη επιχείρηση εθνικής οµοιογενοποίησης που γνώρισε η ευρωπαϊκή 
ήπειρος, στην ανταλλαγή των πληθυσµών του 1922-1923. Ήταν επίσης επιφανειακή 
γιατί στον τοπικό δηµόσιο λόγο η ηγεµονική θέση του ιδιώµατος της αισχροκέρδειας 
ωθούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια του πολέµου το ιδίωµα αυ-
τό, στη διαπλοκή του µε άλλους λόγους, συνέβαλε στη συγκρότηση ενός ιδιότυπου, 
αλλά πάντως πιο κλασικά «ταξικού» συστήµατος αναπαράστασης της κοινωνικής ιε-
ραρχίας µε άξονα την κατανάλωση. Συνακόλουθα, έτεινε να αµβλύνει την εθνοτική 
διαφορά. Στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέµου οι φωνές των πωλητών και των 
αγοραστών µεταµόρφωναν την αγορά σε ένα ηχητικό τοπίο που προσοµοίαζε στην 
πολύγλωσση Βαβέλ. Όµως στο ιδίωµα της αισχροκέρδειας οι έµποροι, Έλληνες και 
Εβραίοι, µιλούσαν µε και µιλιούνταν εντέλει µέσα από την κοινή γλώσσα του κερδο-
σκόπου. 
 

                                                 
127 Για τον ξενικό, µη ελληνικό χαρακτήρα του σοσιαλισµού της Φεντερασιόν και του βούλγαρου υπή-
κοου και επικεφαλή της Μπεναρόγια, ανέφερε η Μακεδονία ήδη από το 1911: «Χωρίς νά εἴµεθα 
ἐναντίοι τῶν σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν, δέν δυνάµεθα νά βλέπωµεν µεθ’ἡσυχίας τήν προπαγάνδαν, ἤν ὁ 
ἐν τῇ πόλει µας Σοσιαλιστικός Σύνδεσµος τῶν Βουλγάρων ἤρχισε µεταξύ τῶν Ἑλληνικῶν 
Συντεχνιῶν. Οἱ Ἕλληνες ἐπαγγελµατίαι πρέπει νά γνωρίζουν, ὅτι µοναδικός σκοπός τοῦ 
Σοσιαλιστικοῦ αὐτοῦ Συνδέσµου δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ καλλιέργεια σοσιαλιστικῶν µόνον ἰδεῶν καί ἡ 
ἐπιδίωξις τῆς πραγµατώσεων αὐτῶν… Ἄν δέ αἵ σοσιαλιστικαί ἰδέαι, τουθ’ὅπερ εὐχόµενθα, ἦλθον εἰς 
ἐπαφήν τινά µετά τῶν Ἑλληνικῶν ἐργατικῶν τάξεων καί ἐξεπήδησαν ἐξ αὐτῶν διλεττάντε τῶν 
ὡραίων τούτων ἰδεῶν, δύνανται κάλλιστα οἱ Ἕλληνες ἐπαγγελµατίαι νά συµπήξουν ἴδιον Σοσιαλιστι-
κόν Κέντρον. Πῶς; Πρέπει οἱ Ἕλληνες τῆς Τουρκίας νά γνωρίζουν καί τοῦτο, ὅτι διά τόν Ἑλληνικόν 
Σοσιαλισµόν, ἄν µορφωθῆ τοιοῦτος, τό ὡραῖον ἐκεῖνο ‘∆ιατί νά κτυπήσω τόν ὅµοιόν µου, τόν 
ἀδελφόν µου; ∆ιότι κατοικεῖ πέραν τοῦ Ρήνου;’ θά εἶναι ξένον πρός αὐτόν». Μακεδονία 07.08.1911. 
128 Ευχαριστώ την Έφη Αβδελά για αυτή την επισήµανση. 
129 Η υποβάθµιση αυτή προκύπτει επίσης και από την καθολική αποδοχή που απολάµβαναν οι φορείς 
θεσµικής εκπροσώπησης των εµπόρων όπως και από τη γενικά καλή συνεργασία που διέκρινε όλα τα 
µέλη τους, Έλληνες και Εβραίους. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 10, σσ. 383-393. 
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Εµπρόθετη δράση, κοινωνικές αντιπαραθέσεις και η συγκρότηση της συλλογικό-
τητας των εµπόρων της Θεσσαλονίκης 
Στο συλλογικό φαντασιακό λοιπόν οι «έµποροι» της πόλης αντιπαρατίθονταν σε έναν 
«λαό» καταναλωτών. Αυτές οι λογοθετικές κατηγορίες προσλάµβαναν όλο και πιο 
ευδιάκριτα «ταξικά» χαρακτηριστικά καθώς το σχήµα της αναπαράστασης των κοι-
νωνικών σχέσεων µετασχηµατιζόταν από διµερές («έµποροι» -«λαός») σε τριµερές 
(«εργοδότες»-«εργάτες»-«καταναλωτές»). Την ίδια όµως περίοδο, η συλλογικότητα 
των εµπόρων διαµορφωνόταν επίσης και µέσα από την εµπρόθετη δράση τους, δηλα-
δή από τις σχέσεις σύγκλισης και αντιπαλότητας που ανέπτυσσαν µε τις κρατικές αρ-
χές –τοπικές, κεντρικές και συµµαχικές–, µε τις πολυάριθµες συντεχνίες της πόλης 
και µε το ολοένα και πιο ορατό στρώµα των εµποροϋπαλλήλων. Το ιδίωµα της αι-
σχροκέρδειας αποτέλεσε το γενικό εννοιολογικό πλαίσιο που προσέδιδε νόηµα στις 
ενέργειες των υποκειµένων. Ωστόσο, η συλλογική ταυτότητα των εµπόρων δεν συ-
γκροτήθηκε µόνο από τον ρητορικό ετεροπροσδιορισµό τους. Επιτελούνταν και στο 
σηµείο εκείνο όπου λόγοι και πρακτικές, συλλογικές αναπαραστάσεις και εµπρόθετη 
δράση αλληλοδιαπλέκονταν. Οι έµποροι συµµετείχαν επίσης στην παραγωγή της νέ-
ας ταυτότητάς τους, αυτοπροσδιορίζονταν. Και αυτή η νέα εννοιολόγησή τους προέ-
κυψε µέσα από τις µεταβαλλόµενες σχέσεις τους κατά πρώτον µε τους εµποροϋπαλ-
λήλους, κατά δεύτερον µε τις συντεχνίες και κατά τρίτον µε τις ελληνικές και συµµα-
χικές αρχές. 
 
Οι απέναντι: οι εµποροϋπάλληλοι 
Ο πόλεµος έπληξε µε ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως τα εµποροϋπαλληλικά στρώµατα 
της Θεσσαλονίκης. Οι µισθοί τους υπολείπονταν σταθερά της ραγδαίας και συνεχούς 
υπερτίµησης των βασικών αγαθών, µε συνέπεια τη διαρκή επιδείνωση του βιωτικού 
τους επιπέδου. Οι δυσχέρειες που αντιµετώπιζαν ήταν ιδιαίτερα επώδυνες γιατί συνο-
δεύονταν και από τον παράλληλο κλονισµό της θέσης τους στην κοινωνική ιεραρχία. 
Ο πόλεµος δεν επηρέασε ούτε µε τον ίδιο τρόπο ούτε και στον ίδιο βαθµό όλα τα κοι-
νωνικά στρώµατα. Οι κοινωνικές του όµως επιπτώσεις δεν εξαντλούνταν στη διεύ-
ρυνση του οικονοµικού χάσµατος µεταξύ των «ανώτερων» και των «κατώτερων» 
στρωµάτων και στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως επισηµαίνει –ορθά 
αλλά γενικευτικά– η υπάρχουσα βιβλιογραφία130. Αντίθετα, η κυριότερη συνέπειά 
του ήταν ότι συνετέλεσε στη µεταβολή αυτών καθεαυτών των κοινωνικών αναφορών 
της έννοιας του «ανώτερου» και του «κατώτερου» στρώµατος αναδιατάσσοντας τις 
σχέσεις ιεραρχίας µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. 

Προς το τέλος του πολέµου η µισθολογική επιδείνωση των εµποροϋπαλλήλων 
βρισκόταν στον αντίποδα τόσο των όποιων ευκαιριών πλουτισµού πρόσφεραν οι πο-
λεµικές συνθήκες σε έως τότε άσηµες οµάδες της αγοράς όσο και στην οικονοµική 
σταθεροποίηση και κοινωνική αναβάθµιση των εργατικών στρωµάτων. Ο τύπος επι-
σήµαινε την ανάδυση µιας νέας τάξης, ενός «νέου µπουρζουαζικοῦ κόσµου» αποτε-
λούµενου από «φυσιογνωµίας τυχαρπάστων, νεοπλούτων πλασµάτων»131. Η επιδει-
κτική κατανάλωση και ο έκλυτος βίος τους αντιπαραβάλλονταν προς τις δυσκολίες 
που αντιµετώπιζε ο υπόλοιπος πληθυσµός της πόλης132. Επρόκειτο για καταδικαστέες 
                                                 
130 Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 1917-1918 (µετάφραση Βα-
σίλης Οικονοµίδης, Αθήνα, 2000), σ. 176. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η µπελ επόκ του κεφαλαίου», στο 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922 (Αθήνα, 
1999), σσ. 344-345. 
131 Το Φως 24.05.1918, Μακεδονία 23.07.1919. Βλέπε επίσης Εφηµερίς των Βαλκανίων 07.05.1919. 
132 Για µια ολοζώντανη περιγραφή, βλέπε Το Φως 15.05.1918: «Μένει ζαλισµένος κανείς πρό τῶν 
χαρτονοµισµάτων πού πετοῦνται ἀδιάκοπα καί ἀλύπητα καί µεγαλόδωρα [στα νέα κέντρα που ανοί-
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συµπεριφορές, οι οποίες κλόνιζαν το έως τότε ηγεµονικό σύστηµα των αστικών α-
ξιών. Το σύστηµα αυτό καθόριζε την κοινωνική ιεραρχία καθώς διαµόρφωνε το πολι-
τισµικό κεφάλαιο των εγγράµµατων µεσαίων υπαλληλικών στρωµάτων, τα διαχώριζε 
από τα κατώτερα εργατικά στρώµατα, έθρεφε τις προοπτικές κοινωνικής ανέλιξης και 
καταξίωσής τους στη βάση της πολιτισµικής αξίας της «άµιλλας» και τελικά δηµι-
ουργούσε ισχυρές ταυτίσεις µε τα ανώτερα αστικά στρώµατα. Οι απρόσµενες επιχει-
ρηµατικές δυνατότητες που πρόσφερε ο πόλεµος και η τουλάχιστον συµβολική (αν 
και για το λόγο αυτό όχι λιγότερο «πραγµατική» ως προς τις συνέπειές της) συγκρό-
τηση ενός νέου στρώµατος «νεόπλουτων» έθεσαν σε αµφισβήτηση το αξιακό αυτό 
σύστηµα και αναδιέταξαν την κλίµακα της κοινωνικής ιεραρχίας σε βάρος των εµπο-
ροϋπαλλήλων. Προς την ίδια κατεύθυνση έτεινε και η ενίσχυση της θέσης εκείνων 
των επαγγελµατιών που συνέθεταν τα «παλιά» µικροαστικά στρώµατα των συντε-
χνιών. Αρτοποιοί, υποδηµατοποιοί, παντοπώλες και άλλοι µικρέµποροι ειδών πρώτης 
ανάγκης είδαν πιθανότατα την οικονοµική τους κατάσταση αν όχι να βελτιώνεται, 
τουλάχιστον να παραµένει σταθερή λόγω της παρουσίας των συµµαχικών στρατευ-
µάτων και του καίριου ρόλου που επωµίζονταν οι ίδιοι στο σύστηµα του επισιτισµού 
της πόλης133. Οι ιδιόµορφες πολεµικές συνθήκες τους πρόσφεραν ιδεώδεις ευκαιρίες 
για παράπλευρα και άδηλα κέρδη. Όπως παρατηρούσε ο αµερικανός πρόξενος, “the 
prices at which the simplest necessaries of existence can be obtained, are fantastic. 
High prices are to be expected, but everybody in business down to the smallest shop-
keeper, is pervaded with the mania of getting rich quick and of making enormous 
profits, beginning with 200%”134. “Les patrons, les petites boutiquiers, tous ceux enfin 
qui se sont trouvés en possession d’un stock quelconque de marchandises, réalisent 
sur celles-ci des bénéfices assez importants. Les employés par contre continuent a vi-
vre sur les appointements de misère qu’on leur servait avant la guerre”, ανέφερε αντί-
στοιχα η Echo de Salonique135. Ως εκ τούτου, οι εµποροϋπάλληλοι είδαν τη θέση 
τους στην κλίµακα της κοινωνικής ιεραρχίας να υποβαθµίζεται καθώς παρακάµπτο-
νταν τόσο από µια οµάδα νεόπλουτων όσο και από τα παλιά συντεχνιακά στρώµατα. 
Η αίσθηση της πολιτισµικής υπεροχής που πιθανότατα διατηρούσαν απέναντι στις 
δύο αυτές οµάδες συγκρουόταν τώρα µε την εµπειρία της οικονοµικά κατώτερης 
πλέον θέσης τους και επέτεινε ακόµη περισσότερο το αίσθηµα του ξεπεσµού που 
τους κατείχε136. 

Από την άλλη µεριά, οι εµποροϋπάλληλοι συµπιέζονταν και από τα κάτω. Προς 
το τέλος του πολέµου τα εργατικά στρώµατα είδαν τη δική τους θέση να βελτιώνεται 
–έστω και οριακά. ∆υναµικές απεργίες των καπνεργατών οδήγησαν το 1918 στην υ-
πογραφή πρωτοκόλλου που ρύθµιζε τις εργασιακές σχέσεις ενισχύοντας το ρόλο των 

                                                                                                                                            
γουν στη Θεσσαλονίκη]. Χιλιάδες! Τή στιγµή πού οἱ φτωχοί ἄνθρωποι ξοδεύουν δυνάµεις καί δέν 
µποροῦν νά τᾶς ἀνανεώσουν, οἱ διψασµένοι πλούσιοί της ἐποχῆς, ἐννοοῦν νά ξοδεύουν ἐπιδεικτικά, 
νά πάλλουν κατοστάρικα καί νά ἐπιβάλλουν τόν ἀνεκδιήγητον σεβασµόν τοῦ χρήµατος. Ἕνας πακτω-
λός πού ρέει µανιασµένος, ἀφρισµένος, γεµάτος ἀπό θησαυρούς. Βλέπει κανείς καί µένει ἔκπληκτος. 
Ἀλλοίµονον, ἐάν θελήσει καί ὁ φτωχός ν’ ἀναµειχθῆ στά κέντρα ἐκεῖνα, µέ τά δέντρα καί τά 
ἠλεκτρικά καί τίς ἐλαφρές γυναῖκες πού ἀποµυζοῦν µέχρι θανάτου! Εἶνε κι’ αὐτό ἕνα στάδιον τῆς 
ζωῆς τῶν νεαρῶν πλουσίων». 
133 L’Opinion 18.03.1916. 
134 Αµερικανός πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς Υπουργείο Εξωτερικών (Ουάσιγκτον) (02.05.1918), Na-
tional Archives, Archives of the US Department of State, Σειρά: Greece, Μικροφίλµ 443. 
135 Echo de Salonique 13.10.1915. 
136 Βλέπε ανακοίνωση του Συνδέσµου Εµποροϋπαλλήλων, όπου οι εµποροϋπάλληλοι αναφέρονται ως 
το «µᾶλλον µεµορφωµένον στοιχεῖον τῆς ἀγορᾶς». Το Φως 27.01.1915. 
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συνδικάτων στην εργασιακή διαδικασία137. Ανάλογες απεργίες των υποδηµατεργατών 
και των εργαζοµένων στο καπνεργοστάσιο Σωσσίδου και στα ζυθοποιεία «Όλυµπος» 
και «Νάουσα» κατά το 1919 πέτυχαν την ύψωση των ηµεροµισθίων, πιθανότατα λό-
γω και της εξισορροπητικής πολιτικής που ακολουθούσε µετά το 1917 και για ένα 
διάστηµα η κυβέρνηση Βενιζέλου138. Ταυτόχρονα, η διανοµή τροφίµων και καύσιµης 
ύλης από το Εργατικό Κέντρο ενδεχοµένως απάλυνε ως ένα σηµείο τις συνέπειες των 
υπερτιµήσεων και σε κάθε περίπτωση συνέβαλε –όπως και τα σχέδια για τη σύσταση 
εργατικού πρατηρίου– στην αυτοοργάνωση των εργατών139. Τέλος, η θεσµική υπό-
σταση των τελευταίων αναβαθµίστηκε έπειτα από την ίδρυση του Εργατικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε και ο ρόλος τους στη ζωή της πόλης µε την ισό-
τιµη συµµετοχή τους στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο140. Το τελευταίο συγκροτήθηκε το 
Μάιο του 1918 και απαρτιζόταν «ἐξ ὅλων τῶν ἐπαγγελµατικῶν τάξεων» µε σκοπό 
να «διαφωτίζει τήν κοινήν γνώµην περί τῶν ἐπισιτιστικῶν ἐν γένει πραγµάτων»141. 
∆ίπλα στο Σύνδεσµο Συντεχνιών, τον Εµπορικό Σύλλογο και το Επιµελητήριο, τα ερ-
γατικά στρώµατα αντιπροσωπεύονταν τώρα από δύο εκπροσώπους, έναν του Εργατι-
κού Κέντρου και έναν της Φεντερασιόν142. 

Οι διεργασίες αυτές φαίνεται ότι έτειναν προς τη βελτίωση ή έστω τη συγκρά-
τηση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των εργατικών στρωµάτων. Ωστόσο, εί-
ναι άγνωστο σε ποιο βαθµό µειώθηκε ή εκµηδενίστηκε η µισθολογική απόσταση που 
τα χώριζε από τα υπαλληλικά στρώµατα. Άγνωστος επίσης παραµένει (µε βάση τις 
διαθέσιµες πηγές) και ο τρόπος που βίωσαν οι εµποροϋπάλληλοι την αναβάθµιση των 
εργατικών στρωµάτων και κατά πόσο τη διαισθάνθηκαν ως απειλή για τη δική τους, 
ολοένα και πιο επισφαλή, θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Ωστόσο, στον δηµόσιο λό-
γο η αντιστροφή των θέσεων ήταν ευδιάκριτη. Λόγω της κατακόρυφης αύξησης των 
εισοδηµάτων τους, διατεινόταν η Indépendant, δεν ήταν πλέον οι εργάτες, αλλά οι 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, “qui se sont vus tout au plus octroyer une 
indemnité ridicule de cherté de vie”. Αυτοί αποτελούσαν τώρα τους “éternels 
sacrifiés”143. 

Αυτή η πολλαπλή αµφισβήτηση της κοινωνικής θέσης των εµποροϋπαλλήλων 
ενισχυόταν πιθανότατα και από τον κλονισµό της σχέσης τους µε τους εργοδότες. 
Όπως τουλάχιστον επισήµαινε ο τύπος, τα υψηλά κέρδη που είχαν προσποριστεί οι 
έµποροι λόγω του πολέµου δεν οδήγησαν και σε ανάλογη αύξηση των µισθών των 
υπαλλήλων τους. Ο απότοµος πλουτισµός των µεν και η αυξανόµενη δυστυχία των δε 
αποτελούσαν τον κυρίαρχο, διαλεκτικό τρόπο απεικόνισης των µεταξύ τους σχέσεων. 
“Les commerçants ont doublé, voire triplé leur fortune”, ανέφερε η Opinion. Απενα-
ντίας, “les employés ont vu leur situation devenir plus critique. Car comment concilier 
la cherté exorbitante d’une vie qui renchérit toujours, avec de maigres appointements, 

                                                 
137 Νέα Αλήθεια 24.06.1918. Αντίστοιχα και κατά το 1919: Εφηµερίς των Βαλκανίων 15.05.1919, Το 
Φως 15.05.1919. 
138 Για τις απεργίες, βλέπε Μακεδονία 08-27.03.1919, 19.06.1919, 27-29.06.1919. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το 1918 η Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας µελετούσε την επίταξη των καπνεργοστασίων γιατί οι 
καπνοβιοµήχανοι αρνούνταν την αύξηση του µισθού των καπνεργατών. Νέα Αλήθεια 12.05.1918. 
139 Το Φως 16.05.1918, 07.02.1919, Μακεδονία 23.02.1919. Για τα σχέδια σύστασης πρατηρίου του 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, βλέπε Νέα Αλήθεια 12.05.1918. 
140 Το Φως 03.06.1917. Για µια ευσύνοπτη παρουσίαση της ίδρυσης και δράσης του Εργατικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης, βλέπε Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, σσ. 319-
328. 
141 Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ (11.05.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκε-
λος «1916-1919». Νέα Αλήθεια 12.04.1918, 13.08.1918, Το Φως 16.05.1918. 
142 Νέα Αλήθεια 12.04.1918. 
143 L’Indépendant 09.01.1918. 
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qui en certains cas ont même été réduits par des patrons inconscients et inhu-
mains?”144. Συνακόλουθα, µερίδα του τύπου απέδιδε το χάσµα αυτό και τη µισθολο-
γική καθήλωση των εµποροϋπαλλήλων στην «απληστία» (“rapacité”) των εµπόρων, 
τους οποίους και κατηγορούσε από τη σκοπιά µιας ηθικολογικής κριτικής για απαν-
θρωπιά και αναισθησία145. 

Το φάσµα της πείνας συνιστούσε για τον τύπο καίρια απειλή καθώς θεωρούνταν 
ο «κάκιστος τῶν συµβούλων». Μπορούσε να επιφέρει «τρικυµίας εκ των σφοδροτέ-
ρων εις τας κοινωνίας» και να οδηγήσει τον «πτωχόν λαόν» να «ἐκτραπῆ καί νά δη-
µιουργήση κατάστασιν, τῆς ὁποίας οὔτε τᾶς διαστάσεις οὔτε τᾶς συνεπείας δυνάµε-
θα ἐκ τῶν προτέρων νά σταθµίσωµεν»146. Μια τέτοια ρητορική συνδυαζόταν µε τη 
διαπίστωση της κρίσιµης θέσης στην οποία είχαν περιέλθει οι εµποροϋπάλληλοι, και 
πιθανότατα και µε τη συνεκτίµηση του κοινού αξιακού συστήµατος που µοιράζονταν 
µε τα ανώτερα αστικά στρώµατα, και ωθούσε τον τύπο προς τη διατύπωση εκκλήσε-
ων προς τους εργοδότες εµπόρους. Όπως η κριτική, έτσι και οι συγκεκριµένες εκκλή-
σεις απηχούσαν µια πατερναλιστική αντίληψη για την οργάνωση των εργασιακών 
σχέσεων στον εµπορικό κόσµο. Έκαναν αναφορά στις ηθικές και ανθρωπιστικές 
ποιότητες των εµπόρων και αντιµετώπιζαν τη µισθολογική αύξηση ως «ευγενή χειρο-
νοµία» (“geste noble”) που αντανακλούσε το «πνεύµα γενναιοδωρίας» που πάντα 
τους διέκρινε147. Στο ίδιο πλαίσιο, η ανταπόκριση των εµπόρων επαινούνταν ως «δι-
καία καί φιλάνθρωπος ἐκδήλωσις», η οποία «µακράν του νά ἐπιφέρη καί ἐλάχιστον 
κλονισµόν, ἀπ’ ἐναντίας στηρίζει καί ἐνδυναµώνει καί τήν ἐκτίµησιν τῆς κοινωνίας, 
καί τόν ζῆλον τοῦ προσωπικοῦ»148. Ωστόσο, όσο διαδεδοµένη και αν υπήρξε, η πα-
τερναλιστική αυτή αντίληψη και οι πρακτικές που την εξέφραζαν έπαψαν βαθµιαία 
να καθορίζουν τις σχέσεις εµπόρων και υπαλλήλων και να παράγουν την απαραίτητη 
ιεραρχηµένη συναίνεση. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, το εµποροϋπαλληλικό 
στρώµα αυτονοµήθηκε και ριζοσπαστικοποιήθηκε. Οι σχέσεις του µε τους εµπόρους 
εργοδότες του µεταβλήθηκαν και απέκτησαν πιο ευδιάκριτα ταξικά χαρακτηριστικά. 

Στις αρχές του πολέµου ο ελληνικός Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης συνεργαζόταν στενά µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών αποτελώντας ουσιαστικά 
τµήµα του149. Ρητορικά, οι εµποροϋπάλληλοι περιλαµβάνονταν στην ευρύτερη συσ-
σωµάτωση των «λαϊκῶν τάξεων»150. Επιπρόσθετα, την πενιχρή αυτόνοµη δηµόσια 
δράση τους έµοιαζε να καθορίζει η σύµπτωση των εµποροϋπαλληλικών µε τα εµπο-
ρικά συµφέροντα. Τον Ιανουάριο του 1915 ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων απέδιδε 
τις αθρόες απολύσεις των εµποροϋπαλλήλων όχι στην «ἁπλήν ἀπληστίαν κέρδους» 
των εµπόρων, αλλά στην κρίση που είχαν προξενήσει στο εισαγωγικό εµπόριο της 
πόλης η εφαρµογή της δασµολογικής αφοµοίωσης και η απότοµη αύξηση των εισα-
                                                 
144 L’Opinion 18.03.1916. 
145 Άγνωστη εφηµερίδα (1916), Αρχείο AIU Grèce XIX E 213. L’Opinion 18.03.1916. 
146 Το Φως 04.01.1915. 
147 Ενδεικτικά L’Opinion 18.03.1916. Άγνωστη εφηµερίδα (1916), Αρχείο AIU Grèce XIX E 213. 
148 Το Φως 18.08.1917. Για αντίστοιχα συγχαρητήρια προς τον εµπορικό οίκο Stein Oriental Stores, 
βλέπε L’Indépendant 26.01.1916. 
149 Η διαπραγµάτευση της µεταβολής των σχέσεων µεταξύ εµπόρων και εµποροϋπαλλήλων γίνεται µε 
αναφορά στον ελληνικό Σύνδεσµο Εµποροϋπαλλήλων. Ελάχιστα ήταν τα στοιχεία που στάθηκε δυνα-
τόν να εντοπιστούν στον τύπο για τους εβραίους εµποροϋπαλλήλους και τις συσσωµατώσεις τους.  
150 Βλέπε ενδεικτικά το ψήφισµα που υπέγραψαν ο Σύνδεσµος Συντεχνιών και τα συνεργαζόµενα σω-
µατεία (µεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων) τον Οκτώβριο του 1915. Το ψήφι-
σµα περιέγραφε τα προβλήµατα επισιτισµού που αντιµετώπιζαν οι «λαϊκές τάξεις» και πρότεινε στην 
κυβέρνηση τη σύσταση επιτροπών κοινωνικής άµυνας από εκπροσώπους όλων των επαγγελµατικών 
τάξεων για την αντιµετώπισή τους. Μακεδονία 18.10.1915. 
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γωγικών δασµών που επακολούθησε. Έτσι, τα αιτήµατά του εστίαζαν στην κυβερνη-
τική και όχι στην εργοδοτική πολιτική. Επικεντρώνονταν στην αναπροσαρµογή του 
δασµολογίου προκειµένου να επέλθει η «ἀνακούφισις τοῦ Εἰσαγωγικοῦ Ἐµπορίου 
καί ἡ διευκόλυνσις τῆς θέσεώς του, ὥστε νά δυνηθῆ νά ἐξακολουθήση ὅπως καί 
πρώτον τᾶς ἐργασίας του, διατηρήση δέ καί τᾶς εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ 
ἀσχολουµένας Ὑπαλληλικᾶς καί Ἐργατικᾶς χείρας»151. Η ρητορική και η δράση του 
Συνδέσµου κινούνταν ακόµη στη βάση του ιδιώµατος των φόρων παρά εκείνου της 
αισχροκέρδειας. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όλες οι παραπάνω συντεταγµένες της δράσης των 
εµποροϋπαλλήλων είχαν αναθεωρηθεί. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, ο Σύνδεσµος 
φαίνεται ότι είχε περιπέσει σε αφάνεια και ενδεχοµένως να είχε διαλυθεί ίσως και λό-
γω των πολιτικών διαιρέσεων που προκάλεσαν στο εσωτερικό του οι εκλογές του 
Μαΐου 1915152. Ωστόσο, το Μάρτιο του 1919 ανασυστήθηκε από τον γενικό γραµµα-
τέα του Συλλόγου Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρο του Συνδέσµου 
Συντεχνιών και Σωµατείων Χαράλαµπο Τσακιράκη σε διαφορετικές αυτή τη φορά 
βάσεις153. Η σύστασή του, εκπορευόµενη από κύκλους του Κόµµατος των Φιλελευ-
θέρων, απηχούσε το βενιζελικό πρόταγµα της κοινωνικής οργάνωσης στη βάση της 
αυτόνοµης συλλογικής αντιπροσώπευσης των επαγγελµατικών συµφερόντων. Συνι-
στούσε προληπτική απόπειρα χαλιναγώγησης και οριοθέτησης της συνδικαλιστικής 
δράσης των εµποροϋπαλλήλων και ταυτόχρονα προσεταιρισµού τους στη βενιζελική 
παράταξη. Ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων ασπαζόταν το µεταπολεµικό «πνεύµα 
αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης» (“esprit de solidarité et d’organisation”) που έπνεε 
παγκοσµίως και φιλοδοξούσε να συσπειρώσει όλους τους εµποροϋπαλλήλους της 
Θεσσαλονίκης «χωρίς διάκριση φύλου, θρησκείας ή τάξης»154. Συνακόλουθα, ακο-
λουθώντας το παράδειγµα των ελληνικών εργατικών ενώσεων, δεν είχε πλέον οργα-
νικές σχέσεις µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών155. 

Οι εγγραφές υπήρξαν αθρόες156. Αρχικά, ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων είχε 
αλληλοβοηθητική λειτουργία, οργανώνοντας τη διανοµή ξυλανθράκων στα µέλη του 
και µεριµνώντας για ζητήµατα µισθοδοσίας157. Σύντοµα όµως ριζοσπαστικοποιήθηκε, 
προσεγγίζοντας το υπό σοσιαλιστική πλέον επιρροή Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης158. Παρά την αντεργατική στάση του προέδρου του Χαράλαµπου Τσακιράκη κα-
τά το παρελθόν159 και τις αντιρρήσεις «ὁρισµένων ἐπιτηδείων» που ισχυρίζονταν ότι 
οι εµποροϋπάλληλοι δεν µπορούσαν ως «ἀνώτεροι» να υπαχθούν στην τάξη των 

                                                 
151 Το Φως 27.01.1915. 
152 Το Φως 26.05.1919. 
153 Το Φως 05.02.1918, 08.02.1918, Νέα Αλήθεια 16.06.1918. 
154 L’Indépendant 05.03.1919. 
155 Το Μάρτιο του 1917 τα συνεργαζόµενα µε τις συντεχνίες ελληνικά εργατικά σωµατεία γκαρσονιών, 
ραπτοεργατών, οικοδόµων, υποδηµατεργατών, καπνεργατών «Η Πρόοδος», ελαιοχρωµατιστών, ελλή-
νων τυπογράφων και αρτεργατών ίδρυσαν το Εργατικό Κέντρο παύοντας κάθε σχέση µε το Σύνδεσµο 
Συντεχνιών. Το Φως 03.06.1917. 
156 Το Φως 06.04.1919. 
157 Mακεδονία 11.03.1919, 06.03.1919, Το Φως 21.03.1919. 
158 Για τη σταδιακή ένταξη του Εργατικού Κέντρου στην επιρροή της Φεντερασιόν, βλέπε Φουντανό-
πουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, σσ. 319-322. Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιο-
δροµία του ελληνικού προλεταριάτου, σσ. 96-105. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Η σοσιαλιστική Ορ-
γάνωση Φεντερασιόν, σσ. 204-215. 
159 Σύµφωνα µε τις επικρίσεις του Ευάγγελου Ευαγγέλου, ο Τσακιράκης είχε αντιταχθεί στο ενδεχόµε-
νο χωριστής οργάνωσης των εργατών, είχε αρνηθεί ως αντιπρόσωπος των εµποροϋπαλλήλων να συ-
ναινέσει στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου και έπαιρνε συστηµατικά αντιεργατικές θέσεις ως αντι-
πρόσωπος του Συνδέσµου Συντεχνιών στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο. Το Φως 26.05.1919. 
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«χαµάλιδων ἐργατῶν»160, ο Σύνδεσµος προσχώρησε «παµψηφεί» στο Εργατικό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης δύο µόλις µήνες µετά τη σύστασή του, στις 30 Απριλίου 1919161. 
Την ίδια περίοδο προώθησε ενεργά το αίτηµα µισθολογικών αυξήσεων των εµποροϋ-
παλλήλων, ζητώντας από το Γενικό ∆ιοικητή Μακεδονίας την «ἀφοµοίωσιν» τους µε 
τους συναδέλφους τους των Αθηνών µέσα από την επέκταση και στη Θεσσαλονίκη 
του πρωτοκόλλου που είχε συναφθεί το 1918 µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικο-
νοµίας και του εµπορικού κόσµου162. 

Ήδη από την αρχή, οι οργανώσεις των εµπόρων είχαν αντιµετωπίσει συγκρατη-
µένα την αυτονόµηση των εµποροϋπαλλήλων. ∆εδηλωµένη πεποίθησή τους ήταν ότι 
«δέν ὑπάρχουσι παρ’ ἠµίν ζητήµατα µεταξύ προϊσταµένων καί ὑφισταµένων»163. Η 
συζήτηση γύρω από την εφαρµογή του πρωτοκόλλου κατέστησε ακόµη πιο ορατές τις 
διαφορές και προκάλεσε ρήγµα στις σχέσεις τους. Τον Ιούνιο του 1919, σε κοινή σύ-
σκεψή τους, τα προεδρεία των τριών µεγάλων εργοδοτικών οργανώσεων –του Εµπο-
ρικού Συλλόγου, του Εµπορικού Επιµελητηρίου και του Συνδέσµου Βιοµηχάνων– 
µαζί µε το προεδρείο του Συνδέσµου Συντεχνιών και Σωµατείων απέρριψαν το σύνο-
λο των αιτηµάτων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων «ὡς 
ἀνεφάρµοστων»164. Το πρωτόκολλο των Αθηνών εγκρίθηκε µόνο εν µέρει και χωρίς 
τη µισθολογική αναβάθµιση που προέβλεπε, µε το επιχείρηµα ότι οι ειδικές συνθήκες 
που επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη (έλευση συµµαχικών στρατευµάτων, εγκατά-
σταση προσωρινής κυβέρνησης και επιστράτευση) είχαν ήδη οδηγήσει σε µείωση του 
αριθµού των διαθέσιµων εµποροϋπαλλήλων και σε αύξηση του µισθού τους165. Λίγες 
µέρες αργότερα, στις 20 Ιουνίου 1919, ο Σύνδεσµος Εµποροϋπαλλήλων µαζί µε το 
Εµπορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τάχθηκε µε τη σειρά του «ἀλληλέγγυος» στη µεγά-
λη πανελλαδική απεργία των τραπεζικών υπαλλήλων166. 

Η πυκνότητα των εξελίξεων αυτών υποδεικνύει τις έντονες µεταβολές που επέ-
φερε ο πόλεµος στις σχέσεις µεταξύ εµπόρων και εµποροϋπαλλήλων. Οι επιπτώσεις 
της ακρίβειας στην κοινωνική ιεραρχία, τα βενιζελικά πολιτικά προτάγµατα, όπως και 
το ηγεµονικό ιδίωµα της αισχροκέρδειας είχαν εντείνει το αίσθηµα διαφοροποίησης –
αν όχι αποξένωσης– των εµποροϋπαλλήλων από το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα. 
Οικονοµικά, κοινωνικά και λογοθετικά η θέση τους στις παρυφές του αστικού κό-
σµου κατέστη ευάλωτη και αµφισβητήσιµη. Μετά το τέλος του πολέµου και εν µέσω 
µιας εντεινόµενης κοινωνικής πόλωσης οι διεργασίες αυτές εξέβαλαν τελικά στη σύ-
γκλιση των εµποροϋπαλλήλων µε τα εργατικά στρώµατα. Το 1908, την επαύριο της 
επανάστασης των Νεότουρκων, ο λόγος και οι πρακτικές των ελλήνων και εβραίων 
εµπόρων-κοινοτικών προυχόντων συγκροτούσε τους εµποροϋπαλλήλους ως το νέο 
αντικείµενο της κοινοτικής µέριµνας στο πλαίσιο µιας εθνοτικής οργάνωσης της οι-
κονοµίας και διασφάλισης της ηγεµονίας τους. ∆έκα χρόνια αργότερα, ο άξονας είχε 
µετατοπιστεί από την εθνότητα στην τάξη και οι εµποροϋπάλληλοι βρίσκονταν πλέον 
απέναντί τους. 
                                                 
160 Το Φως 22.04.1919. 
161 Το Φως 30.04.1919, Εφηµερίς των Βαλκανίων 04.05.1919. 
162 Το Φως 30.04.1919. 
163 Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ (18.05.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκε-
λος «1916-1919». 
164 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (03.06.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. 
165 Εµπορικός Σύλλογος. Πρακτικό (02.06.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκε-
λος «1916-1919». Μακεδονία 17.06.1919. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (03.06.1919), 
Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. 
166 Μακεδονία 20.06.1919. 
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Μαζί και χώρια: οι συντεχνίες 
Η σύγκλιση των ελλήνων εµπόρων και επαγγελµατιών που σηµατοδότησε η συνερ-
γασία της Νέας Λέσχης µε το Λαϊκό Κόµµα του Συνδέσµου Συντεχνιών στις εκλογές 
του Μαΐου 1915, αποδείχθηκε εξαιρετικά πρόσκαιρη. Ήδη από τις αρχές του 1914, η 
σταδιακή δασµολογική ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος είχε οξύνει 
τις σχέσεις µεταξύ των εισαγωγέων εµπόρων και των πωλητών. Αρχικά, οι συντεχνίες 
θεώρησαν άδικη τη µη φορολόγηση των αποθεµάτων που είχε αποφασίσει η κυβέρ-
νηση Βενιζέλου. Η εναντίωσή τους σε αυτήν υπήρξε εντονότατη167. Η «ἐξέγερσις 
τῶν συντεχνιῶν», όπως χαρακτηρίστηκε από τον φιλικό τύπο, άρθρωσε έναν λόγο 
καταγγελίας της αισχροκέρδειας των εµπόρων «εἰς βάρος λαοῦ καί δηµοσίου χάνο-
ντος ἑκατοµµύρια ὅλα» και προκάλεσε τελικά την αστυνοµική παρέµβαση και διατί-
µηση σειράς αγαθών168. Ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε. Οι έµποροι αντέδρασαν 
στη διατίµηση αρνούµενοι να πουλήσουν ζάχαρη και πετρέλαιο στους παντοπώλες, οι 
οποίοι µε τη σειρά τους τούς κατήγγειλαν στις αρχές169. Στο τέλος του ίδιου χρόνου η 
ολοκλήρωση της δασµολογικής αφοµοίωσης προκάλεσε περαιτέρω κλιµάκωση της 
αντιπαράθεσης. Η πλήρης εισαγωγή του ελληνικού δασµολογίου συνοδεύτηκε από 
υπερτιµήσεις και κερδοσκοπικά φαινόµενα, γεγονός που οδήγησε σε νέο κύκλο δια-
µαρτυριών των συντεχνιών. «Ὁ λαός» ανέφερε η Νέα Αλήθεια «καταλαµβάνεται ἀπό 
συναίσθηµα ζωηρᾶς ἀγανακτήσεως ἐναντίον τῆς συµπεριφορᾶς τῶν ἐµπόρων, 
ὑψωσάντων τᾶς τιµές χωρίς κανένα λόγον»170. Οι διαµαρτυρίες κορυφώθηκαν µε την 
οργάνωση παµµακεδονικού συλαλλητηρίου από το Σύνδεσµο Συντεχνιών στις 17 
Νοεµβρίου 1914. Αν και σκοπός του συλαλλητηρίου ήταν η ευρύτερη αποδοκιµασία 
των κυβερνητικών νοµοθετηµάτων για τη Μακεδονία, από τους λόγους δεν έλειψαν 
οι επικρίσεις για την προνοµιακή αντιµετώπιση των εµπόρων καθώς οι οµιλητές υπο-
στήριζαν ότι τα νοµοσχέδια ψηφίζονταν «διά νά πληρώσουν τά ταµεῖα τοῦ Κράτους 
δῆθεν, ἐνῶ πράγµατι ἐπλήρουν τά θυλάκια ὀλίγων ἐπιτηδείων κερδοσκόπων»171. 

Το ξέσπασµα του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, οι ελλείψεις των τροφίµων 
και οι δυσχέρειες στον εφοδιασµό της αγοράς έθεσαν σε ακόµη µεγαλύτερη δοκιµα-
σία τις ήδη τεταµένες σχέσεις εµπόρων και συντεχνιών. Οδήγησαν ωστόσο καθοδόν 
και σε περιοδικές συγκλίσεις, τις οποίες υπαγόρευε ο νέος, διευρυµένος ρόλος του 
κράτους στην αγορά, αλλά επίσης και η από κοινού αντιµετώπιση της ριζοσπαστικο-
ποίησης των υπαλληλικών και εργατικών στρωµάτων. 

Οι προµήθειες των δύο σηµαντικότερων για τον επισιτισµό της πόλης επαγγελ-
µατικών οµάδων, των αρτοποιών και των παντοπωλών, αναδείχθηκαν στο βασικό 
σηµείο προστριβών. Οι πρακτικές των χονδρεµπόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
διαµαρτυρίας των συντεχνιών. Η επιλεκτική πώληση προς ορισµένους µόνο πελάτες 
τους172, η άρνησή τους να πουλήσουν σύµφωνα µε τις διατιµήσεις173, η πώληση των 
εµπορευµάτων σε υπερτιµηµένες τιµές, η πρακτική της µεταπώλησης σε 

                                                 
167 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σσ. 243-244. 
168 Νέα Αλήθεια 04.01.1914, 21.01.1914. Τηλεγράφηµα Συνδέσµου Συντεχνιών προς Υπουργείο Οικο-
νοµικών, όπως δηµοσιεύεται στη Νέα Αλήθεια 21.01.1914. 
169 Νέα Αλήθεια 07.02.1914, 11.02.1914, 16.02.1914, 11.02.1914. 
170 Μακεδονία 05.11.1914, Νέα Αλήθεια 05.11.1914. 
171 Από το λόγο του προέδρου της Συντεχνίας Ξενοδόχων Γ. Λογιωτάτου. Νέα Αλήθεια 17.11.1914. 
172 Ήδη στα τέλη Ιουλίου 1914, λίγες µέρες µετά την έναρξη του αυστροσερβικού πολέµου, οι αρτο-
ποιοί κατήγγειλαν ότι ο αλευρόµυλος Αλλατίνι δεν πουλούσε άλευρα παρά µόνο στους πελάτες του 
και επισήµαναν τον κίνδυνο κλεισίµατος πολλών αρτοποιείων. Νέα Αλήθεια 29.07.1914. 
173 Ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 28.08.1914, 16.06.1915, Το Φως 30.08.1918 (άρνηση της ζυθοποιείας Ό-
λυµπος να πουλήσει κριθάρι σε συντεχνία ενώ είχε αποθέµατα). 
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«κερδοσκοποῦντες διαµέσους» (που προκαλούσε τεχνητή ύψωση των τιµών), η προ-
τίµηση των εµπόρων στις επικερδέστερες και πληµµελέστερα ελεγχόµενες αγορές 
του εσωτερικού και του εξωτερικού µέσα από την εκµετάλλευση των αδειών εξαγω-
γής και η µεταξύ τους συνεννόηση για ύψωση των τιµών αποτελούσαν τις συχνότερες 
αιτίες δυσφορίας174. Ταυτόχρονα, οι παντοπώλες και οι αρτοποιοί υφίσταντο συχνά 
τις συνέπειες της διαµάχης µεταξύ εµπόρων και αστυνοµίας για τον καθορισµό του 
ύψους των διατιµήσεων καθώς οι έµποροι επέλεγαν συνήθως ως τρόπο διαµαρτυρίας 
για τις χαµηλές διατιµήσεις τον µη εκτελωνισµό των εµπορευµάτων, την απόκρυψη 
των αποθεµάτων, ή και την άρνηση διάθεσής τους175. Τέλος, αντί να µετριάσει την 
ένταση, η παρέµβαση των κρατικών αρχών -µέσω της γραφειοκρατικοποίησης, του 
ελέγχου και της αστυνόµευσης της αγοράς- πρόσθεσαν νέες εστίες αντιδικίας. Οι αρ-
µόδιες συντεχνίες κατηγορούσαν συχνά τις αρχές ότι αρκούνταν στη γνώµη του Ε-
µπορικού Επιµελητηρίου για τον καθορισµό των διατιµήσεων και διαµαρτύρονταν 
για τους αστυνοµικούς «οἵτινες µόνον παντοπώλας γνωρίζουσι νά καταγγέλουσι, ἐνῶ 
οἱ παντοπῶλαι δέν εἶναι οἱ κάτοχοι Σάπωνος, Καφέ καί ἄλλων εἰδῶν τά ὁποία 
ἔφθασαν εἰς ἀνώτατα ὕψη»176. Η εισαγωγή της υποχρεωτικής έκδοσης τιµολογίου 
κατέστησε το πρόβληµα της «άνισης» αυτής µεταχείρισης εντονότερο. Η επίµονη άρ-
νηση των εµπόρων να εκδόσουν τιµολόγιο (καθώς το ύψος του θεµιτού κέρδους πα-
ρέµενε ακαθόριστο), άφηνε έκθετους τους αρτοποιούς και τους παντοπώλες σε κατη-
γορίες για κερδοσκοπία και ανήµπορους να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στα 
δικαστήρια, προκαλώντας τριβές στις σχέσεις των δύο οµάδων177. 

Οι παραπάνω δυσχέρειες έστρεψαν τις συντεχνίες κατά των εµπόρων. Όπως έ-
χει αναφερθεί, οι συντεχνίες υιοθέτησαν το ιδίωµα της αισχροκέρδειας αποδίδοντας 
όχι στο κράτος αλλά στους εµπόρους χονδρικής και στους µεσάζοντες την ευθύνη για 
τις υπερτιµήσεις των ειδών πρώτης ανάγκης και τις ελλείψεις στην αγορά. Η αντιδι-
κία µεταξύ των δύο οµάδων καθοριζόταν από την κοινή, καταγγελτική χρήση του ι-
διώµατος αυτού178. Η απαγγελία της κατηγορίας της αισχροκέρδειας προσλαµβανό-
ταν εκατέρωθεν µέσα από τα αξιακά συστήµατα της τιµής και της φιλίας ως προσβο-
λή «καθαπτοµένη τῆς ὑπολήψεως» της οµάδας και ως ένδειξη ανειλικρίνειας179. Η 

                                                 
174 Μακεδονία 13.08.1915, 25.12.1915, 03.10.1914, 04.10.1914, 05.10.1914, Echo de Salonique 
30.06.1915, Νέα Αλήθεια 26.01.1915, 10.06.1915, 17.07.1915, Το Φως 10.01.1915, 22.01.1915. Σύν-
δεσµος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης προς Θ. Λιβέριο (∆ιευθυντή Γραφείου Εργασίας) (23.08.1914), 
ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 117, υποφάκελος 1. Νέα Αλήθεια 17.06.1915 (παντοπώλες διαµαρτύρο-
νται στην αστυνοµία ότι οι ζαχαρέµποροι αρνούνται να τους πουλήσουν ζάχαρη ενώ εξακολουθούν να 
την εξάγουν στη Σερβία). 
175 Μακεδονία 19.12.1914, Βιοµήχανος 28.12.1914, Το Φως 16.06.1915. 
176 Νέα Αλήθεια 15.04.1915, Το Φως 12.08.1916. Νικόλαος Κουλάνδρου (πρόεδρος Συντεχνίας Πα-
ντοπωλών) στο Το Φως 24.09.1918. 
177 Νέα Αλήθεια 13.08.1918, 12.08.1918, Το Φως 24.09.1918. 
178 Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 1918 το Σωµατείο Γαλακτοπωλών ζητούσε από τους αρµόδιους να λά-
βουν µέτρα κατά των τυρεµπόρων ώστε να αντιµετωπιστεί η έλλειψη γάλατος στη Θεσσαλονίκη. Α-
ντίστοιχα, σε υπόµνηµά του προς την κυβέρνηση, το Εµπορικό Επιµελητήριο κατήγγειλε ότι «ὑπῆρξαν 
καί ὑπάρχουν ἔµποροι παντοπῶλες καί ἀρτοποιοί αἰσχροκερδίσαντες … ἐπί ζηµία ἐν γένει τῆς 
ὑπολήψεως τῶν τιµίων ἐµπόρων». Νέα Αλήθεια 07.04.1918. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΕΒΕΘ (11.05.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βι-
βλίο Πρώτο. 
179 Βλέπε την ανταλλαγή επιστολών µεταξύ της Συντεχνίας Παντοπωλών και του Εµπορικού Συλλό-
γου, όπου και η ενδιαφέρουσα αναφορά (για τον τρόπο εννοιολόγησης της σχέσης παντοπωλών και 
εµπόρων) στην «πρό πολλοῦ παρατηρουµένη ὄχι εἰλικρινῆ συνεργασία πολλῶν ἐκ τῶν ἐµπόρων µεθ’ 
ἠµῶν [τους παντοπώλες] οἵτινες πάντοτε ἐκαλύψαµεν βαρέας ποινᾶς ἐµπόρων τοιούτων». Εµπορικός 
Σύλλογος προς Συντεχνία Παντοπωλών (17.11.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
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απόδοση ανθρωποµορφικών χαρακτηριστικών στις δύο οµάδες εννοιολογούσε τις 
κοινωνικές σχέσεις και ενίσχυε τις συλλογικές ταυτίσεις. Η αντιπαράθεση αυτή διε-
ξαγόταν τόσο στο επίπεδο του δηµόσιου λόγου, µέσω ανταλλαγής άρθρων και επι-
στολών, όσο και σε εκείνο των προσωπικών καταγγελιών180. Την όξυνε δε ακόµη πε-
ρισσότερο η καταφυγή σε ποικίλα, ιδεολογικά φορτισµένα, ρητορικά σχήµατα. Πε-
ρισσότερο από το λόγο οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής οµάδας, την κριτική των συ-
ντεχνιών προς τους εµπόρους διέκριναν διάσπαρτες αντιεβραϊκές συνδηλώσεις µε 
αναφορές στην αισχροκέρδεια της «ἑβραϊκῆς ἑταιρείας τῶν ἀλευρεµπόρων»181, την 
καταγγελία κυρίως εβραίων αλευρεµπόρων182 και την κριτική στους έλληνες «πα-
τριώτας ἐµπόρους οἵτινες καί σήµερον ἴσως διαβεβαίωσαν τούς Ἰσραηλίτας συνα-
δέλφους τῶν νά µή νιάζωνται, καί αὐτοί ἔχουν τά µέσα νά χαλάσουν ὄλας τᾶς 
ἀστυνοµικᾶς διατάξεις»183. Από την πλευρά πάλι των εµπόρων, οι εκπρόσωποι των 
συντεχνιών κατηγορούνταν αντίθετα για αντισηµιτισµό αλλά και για υιοθέτηση «τῶν 
οὐτοπιστικῶν θεωριῶν τοῦ σοσιαλισµοῦ»184. Ταυτόχρονα, η αντιπαράθεση χρωµάτι-
ζε και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Με τη σειρά τους όµως οι διαπροσωπικές αυτές α-
ντεκλήσεις προσλαµβάνονταν τώρα ως οµαδικές προσβολές της τιµής µιας ανθρωπο-
µορφικά νοούµενης κοινωνικής οµάδας. Επρόκειτο για µια αλληλοτροφοδοτούµενη 
αιώρηση ανάµεσα στη δηµόσια συλλογικότητα και τον ιδιωτικό εαυτό που κατέληγε 
στην ταύτιση των δύο εννοιών, διαµόρφωνε ισχυρές ταυτότητες και συντελούσε στην 
κλιµάκωση της έντασης.«Σήµερον», ανέφερε επιστολή της Συντεχνίας Παντοπωλών 
προς τον Εµπορικό Σύλλογο στις 14 Νοεµβρίου 1917, 

«ἡµέτερος σύµβουλος µετέβη εἰς τό κατάστηµα κ. Ν. Παπάζογλου ὅπως παραδώση 
ὑµέτερον ἔνταλµα πρός παραλαβήν ἐλαίου, ἀλλ’ἐκεῖνος [ο Παπάζογλου] ἐξύβρισεν 
ἠµᾶς [sic] διά τῆς ἑξῆς φράσεως ‘κλέφτες δέν ἐντρέπεσθε, ἔρχεσθε νά πάρετε ἔλαιον’. 
Ἐπειδή ἡ ἀνωτέρω φράσις προσβάλει τήν ὑπόστασιν τῆς Συντεχνίας µας παρακαλοῦµεν 
ὑµᾶς ὅπως καλέσητε τόν ὡς ἀνωτέρω Κύριον ἴνα γραπτῶς πρός ἠµᾶς ἀνακαλέσει τά 
ὑπ’αὐτοῦ λεχθέντα, ἄλλως µετά παρέλευσιν τριῶν ἡµέρων ἀπό σήµερον θέλοµεν 
ὁπωσδήποτε µηνύσιν ἁρµοδίως εἰς τήν Εἰσαγγελίας διά τά περαιτέρω»185. 

Η έµπρακτη αντίδραση µελών των συντεχνιών στις πρακτικές των εµπόρων υ-
πήρξε εξίσου έντονη. Οι αυθόρµητες καταγγελίες εµπόρων από οµάδες παντοπωλών 
και αρτοποιών (ή και από τις αντίστοιχες συντεχνίες τους) στην αστυνοµική διεύθυν-
ση, όπως και τα πιο συντονισµένα διαβήµατα του Συνδέσµου Συντεχνιών στη Γενική 
∆ιοίκηση, ήταν συχνά186. Ενίοτε αυτά συνοδεύονταν από απειλές για µαζικότερη δη-

                                                                                                                                            
Φάκελος «1916-1919». Συντεχνία Παντοπωλών προς Εµπορικό Σύλλογο (18.11.1917), Αρχείο Εµπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
180 Βλέπε την ανταλλαγή άρθρων µεταξύ του εµπόρου αποικιακών Σπυρίδωνα ∆ούµα και του προέ-
δρου του Συνδέσµου Συντεχνιών Περικλή Κράλλη. Νέα Αλήθεια 02-25.08.1914. 
181 ∆ιαµαρτυρία αρτοποιών, Το Φως 15.01.1915. 
182 Βλέπε καταγγελία του αλευρεµπόρου Λεβή από τους αρτοποιούς για παροχή κακής ποιότητας α-
λεύρων και του αλευρεµπόρου Σίδες ο οποίος κατόρθωσε να αγοράσει σε χαµηλή τιµή κανονικά επι-
ταγµένα άλευρα και να τα πουλήσει υπερτιµηµένα σε έλληνες αρτοποιούς. Μακεδονία 19.10.1915, 
06.01.1916. 
183 Άρθρο-απάντηση του Περικλή Κράλλη στον Σπυρίδωνα ∆ούµα, Νέα Αλήθεια 25.08.1914. 
184 Άρθρο-απάντηση του Σπυρίδων ∆ούµα στον Περικλή Κράλλη, Νέα Αλήθεια 24.08.1914. 
185 Συντεχνία Παντοπωλών προς Εµπορικό Σύλλογο (14.11.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
186 Βλέπε ενδεικτικά: διαµαρτυρία Συνδέσµου Συντεχνιών στον ∆ιευθυντή του Γραφείου Εργασίας της 
Γ∆Μ όπου καταγγέλονται ζαχαρέµποροι για µη πώληση ζάχαρης στους παντοπώλες· καταγγελία ζα-
χαρεµπόρων από παντοπώλες στην αστυνοµία για συνεννόηση και ύψωση της τιµής της ζάχαρης· κα-
ταγγελία από τους Συνδέσµους Παντοπωλών και Συντεχνιών στην αστυνοµία ότι οι ζαχαρέµποροι αρ-
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µόσια δράση, όπως κλείσιµο καταστηµάτων και οργάνωση συλλαλητηρίου187. Ωστό-
σο, η προσφυγή στην κρατική παρέµβαση ή η διάχυση της διαµαρτυρίας στο χώρο 
της πόλης συµπληρώνονταν σταδιακά και από την υιοθέτηση νέων πρακτικών δρά-
σης. Η ιδιαιτερότητα των πρακτικών αυτών έγκειτο στο ότι συνιστούσαν µια ποιοτική 
αλλαγή στον τρόπο αυτοκαθορισµού των συντεχνιακών στρωµάτων. Αφενός, είχαν 
τα χαρακτηριστικά µιας αυτόνοµης παρέµβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 
και αφετέρου αµφισβητούσαν την ίδια την κεντρική θέση των εµπόρων στην οργά-
νωσή της προτείνοντας νέα µοντέλα διάθεσης των προϊόντων. 

Ήδη το Σεπτέµβριο του 1915, την επαύριο του νέου κύµατος κερδοσκοπίας που 
προκάλεσε η επιστράτευση, ο Σύνδεσµος Συντεχνιών πρότεινε στη Νοµαρχία τη σύ-
σταση ενός δωδεκαµελούς οργάνου προκειµένου να καταπολεµηθεί η 
«αἰσχροκέρδεια µερικῶν κεφαλαιούχων». Η «ἐπιτροπή κοινωνικῆς ἄµυνας», όπως 
εξόχως δηλωτικά ονοµάστηκε, είχε ως δηλωµένο πρότυπό της ανάλογες διευθετήσεις 
στη Σερβία, τη Γερµανία και άλλα εµπόλεµα κράτη188. Αποτελούµενη εξ ολοκλήρου 
από «πολίτες»-µέλη των συντεχνιών, στόχευε στην αποτροπή της κερδοσκοπίας µέσα 
από την αποδυνάµωση του ρυθµιστικού ρόλου των εµπόρων στον καθορισµό των τι-
µών. Η επιτροπή θα είχε νοµική υπόσταση. Έργο της θα ήταν η παρακολούθηση των 
τιµών των τροφίµων και των ειδών πρώτης ανάγκης και η διακανόνισή τους «κατά τό 
ὀρθόν καί δίκαιον». Οι αποφάσεις της θα λαµβάνονταν σύµφωνα «µέ τά συµφέροντα 
τοῦ λαοῦ» και θα ήταν «ὁριστικαί, ἐπικυρουµέναι ἀνεπιφυλάκτως ἀπό τήν κυβέρνη-
σιν»189.Το σκεπτικό της αντανακλούσε εποµένως µια αποστασιοποίηση των συντε-
χνιών από τις αρχές του ελεύθερου εµπορίου, τις οποίες και πρέσβευαν κατεξοχήν οι 
έµποροι.  

Η επιτροπή δεν συστήθηκε ποτέ, αλλά οι συντεχνίες δεν έπαψαν να αναλαµβά-
νουν ανάλογες πρωτοβουλίες παρέµβασης και ελέγχου της λειτουργίας της αγοράς. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές οικοδοµούσαν την αυτόνοµη παρουσία του Συνδέσµου Συ-
ντεχνιών στη βάση µιας βαθιάς βεβαιότητας για την κερδοσκοπία των εµπόρων. Τον 
Ιούλιο του 1918 ο Σύνδεσµος Συντεχνιών εξέλεξε τριµελή επιτροπή «γνωρίζουσα 
καλῶς τά τῆς ἀγορᾶς» µε σκοπό «[να] παρακολουθῆ ἀποκλειστικῶς τούς ἐµπόρους, 
[να] κανονίζη τήν τιµήν τῶν ἐµπορευµάτων, [να] ὁρίζη τό νόµιµον κέρδος καί ἐν ᾑ 
περιπτώσει οἱ ἔµποροι θά ζητοῦν ὑπέρογκον τιµήν ἤ θά ἀποκρύπτουν τό ἐµπόρευµα 

                                                                                                                                            
νούνται να τους πουλήσουν ζάχαρη ενώ εξακολουθούν την εξαγωγή στη Σερβία και σε άλλες ξένες 
χώρες. Σύνδεσµος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης προς Θ. Λιβέριο (∆ιευθυντή Γραφείου Εργασίας) 
(23.08.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 117, υποφάκελος 1. Νέα Αλήθεια 10.06.1915, 17.06.1915. 
187 Νέα Αλήθεια 17.06.1915, 27.06.1915. 
188 Το Φως 20.09.1915. Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η ανίχνευση των πιθανών ευρωπαϊκών ε-
πιρροών στους τοπικούς λόγους και πρακτικές περί αισχροκέρδειας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
και κρίσιµο ζήτηµα διεθνικής ιστορίας, το οποίο όµως δεν φιλοδοξεί έστω καν να αγγίξει η παρούσα 
εργασία. Πάντως, ο τοπικός τύπος και οι επαγγελµατικές οργανώσεις είχαν αντίληψη της επισιτιστικής 
κατάστασης άλλων εµπόλεµων χωρών και ενδιαφέρονταν για τον τρόπο αντιµετώπισής της, ιδίως δε 
στη Γαλλία, ίσως και λόγω του ιδεολογικού προσανατολισµού τού πιο εξωστρεφούς, γαλλόγλωσσου 
εβραϊκού τύπου της πόλης. Βλέπε ενδεικτικά, L’Opinion 27.12.1916, L’Indépendant 06.03.1919 (όπου 
και έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει την πρωτοβουλία του γαλλικού κοινοβουλίου 
το οποίο θέσπισε αυστηρότατες κυρώσεις “contre ces hydres et leurs intermédiaires, qui partagent à 
part égale la responsabilité de la vie chère”). Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
(26.04.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «Έγγραφα 1916-1919» (όπου και 
θετική αναφορά σε απόφαση της εισαγγελίας για το θεµιτό κέρδος «κατά τά κρατοῦντα ἐν Γαλλίᾳ»). 
Νέα Αλήθεια 24.09.1915 (όπου λόγος για το «γερµανικόν ἐργαλεῖον ἀναλάµπον καί ἐν τῇ κοινωνικῇ 
προνοία»). 
189 Μακεδονία 20.09.1915, 22.09.1915. Για άλλες αναφορές στην επιτροπή κοινωνικής άµυνας, όλες 
θετικές, βλέπε Νέα Αλήθεια 21.09.1915, Το Φως 20.09.1915, Echo de Salonique 06.10.1915. 
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τῶν, [να] τούς καταγγέλλη ἐξ ὀνόµατος τοῦ Συνδέσµου τῶν Συντεχνιῶν ἐπί 
αἰσχροκερδία ἤ ἐπί ἀποκρύψει»190. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ρήγµα καθώς επρό-
κειτο για «µέτρα κατά τῶν ἐµπόρων», όπως έσπευσε να δηλώσει ο Σύνδεσµος Τυρε-
µπόρων ζητώντας και τη συνδροµή του Εµπορικού Συλλόγου191. Το ιδίωµα της αι-
σχροκέρδειας διαµόρφωνε την εµπρόθετη δράση των συντεχνιών και ωθούσε προς 
την αποστασιοποίηση από τους εµπόρους. Αυτή η επενέργειά του ενισχυόταν και από 
το γεγονός ότι η δράση των συντεχνιών καθοριζόταν µε γνώµονα µια κοινή γνώµη η 
οποία συνήθιζε να συστοιχίζει εµπόρους και συντεχνίες ως κερδοσκόπους. Για το λό-
γο αυτό, σε αίτηµα του Εµπορικού Συλλόγου να προστεθεί και µέλος του στην επι-
τροπή ελέγχου των εµπόρων, ο Σύνδεσµος Συντεχνιών έσπευσε να απαντήσει αρνη-
τικά καθώς µια τέτοια ενέργεια θα µπορούσε να προσληφθεί «ἀπό τίς ἀρχές καί τόν 
λαόν» ως «συµπαιγνία»192. 

Γίνεται εποµένως φανερό ότι η αναγκαιότητα ρύθµισης της ελεύθερης αγοράς, 
η οποία αναδύθηκε εξαιτίας του πολέµου, αποτέλεσε διακύβευµα που προσλάµβανε 
διαφορετικό κάθε φορά περιεχόµενο ανάλογα µε τον εκφραστή του. Η «ρύθµιση» αυ-
τή δεν µεταφραζόταν απαραίτητα σε κρατική παρέµβαση, ούτε και φορέας υλοποίη-
σής της ήταν αυτονόητα το κράτος. ∆εν συγκροτούσε δηλαδή µόνο ένα κεντρικό πε-
δίο δράσης, αλλά ταυτόχρονα και ένα ανοιχτό και δυναµικό. Ανοιχτό, γιατί πέραν του 
κράτους προσέλκυε ως αίτηµα µια πλειάδα κοινωνικών δυνάµεων, οι οποίες το οικει-
οποιούνταν αναπροσαρµόζοντας τη δράση τους. Αυτό το αίτηµα, και όχι µια παρα-
δοσιακή αντίληψη περί «ηθικής οικονοµίας», νοηµατοδοτούσε τις ενέργειες των συ-
ντεχνιών. Και ήταν παράλληλα ένα πεδίο δυναµικό γιατί ωθούσε δυνητικά προς µια 
αναδιευθέτηση των θέσεων των κοινωνικών αυτών δυνάµεων. Όπως υποδεικνύει η 
επιδίωξη της ανάληψης ενός νέου ελεγκτικού ρόλου από τη µεριά των συντεχνιών, οι 
σχέσεις µεταξύ αυτών και των εµπόρων καθορίζονταν τώρα από τη συστηµατική α-
πόπειρα των συντεχνιών να περιορίσουν τα περιθώρια παρέµβασης των εµπόρων στη 
λειτουργία της αγοράς. Με άλλα λόγια το διακύβευµα της «ρύθµισης» έτεινε να ανα-
διαµορφώσει όχι µόνο το ρόλο του κράτους αλλά και τις σχέσεις ισχύος µεταξύ των 
διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. 

Παράλληλα, στον επανακαθορισµό των σχέσεων µεταξύ εµπόρων και συντε-
χνιών συντελούσε εξίσου και η υιοθέτηση µιας νέας αντίληψης από τη µεριά των συ-
ντεχνιών για τον τρόπο οργάνωσης της διάθεσης των προϊόντων. Η αντίληψη αυτή 
εκκινούσε επίσης από το ιδίωµα της αισχροκέρδειας και την ιδέα µιας εγγενούς κερ-
δοσκοπικής τάσης που χαρακτήριζε τη δράση των εµπόρων ως µεσαζόντων. Η καινο-
τοµία της όµως έγκειτο στο ότι πρότεινε ως λύση την απ’ευθείας προµήθεια των ει-
δών πρώτης ανάγκης. Αντανακλούσε δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό σχήµα συ-
γκρότησης των κοινωνικών σχέσεων στο χώρο της αγοράς. Οι επιτηρητικές δράσεις 
των συντεχνιών, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω, στόχευαν αποκλειστικά στην απο-
κατάσταση των «ορθών» σχέσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων στη διάθεση των προ-
ϊόντων. Έλεγχαν δηλαδή και περιέστειλαν τη δύναµη των εµπόρων, χωρίς όµως να 
φτάνουν σε µια καταστατική αµφισβήτηση της θέσης τους. Αντίθετα, η επιδίωξη της 
απ’ευθείας προµήθειας είχε ένα δυνητικά πολύ πιο ριζοσπαστικό περιεχόµενο καθώς 
αποσκοπούσε στην παράκαµψη των εµπόρων, στην εξάλειψή τους ως βασικών παρα-
γόντων στη λειτουργία της αγοράς και στην αντικατάστασή τους από συλλογικά σχή-
µατα. Ήδη τον Αύγουστο του 1914 ο Σύνδεσµος Συντεχνιών ζητούσε από το διευθυ-

                                                 
190 Νέα Αλήθεια 30.07.1918. 
191 Σύνδεσµος Εµπόρων και Τυροκόµων Θεσσαλονίκης προς Εµπορικό Σύλλογο (03.08.1918), Αρχείο 
Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
192 Νέα Αλήθεια 03.08.1918. 
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ντή του Γραφείου Εργασίας Λιβέριο να πουλιούνται τα εισαγόµενα από τη Θεσσαλία 
και τη Μακεδονία άλευρα κατευθείαν στη Συντεχνία των Αρτοποιών προκειµένου να 
αποφευχθεί η εκµετάλλευση των εµπόρων. Πρότεινε µάλιστα ως µεταπωλητή µια από 
τις τράπεζες µαζί µε µια επιτροπή του Συνδέσµου Συντεχνιών193. Πέντε µήνες αργό-
τερα η κυβερνητική ανάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενεργού ρόλου στην 
αγορά και µεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης από τις αγορές του εξωτερικού ωθούσε 
τη Συντεχνία των Αρτοποιών να επικρίνει την «πλεονεξίαν τῶν ἀλευρεµπόρων», να 
ζητά την απαγόρευση της µεταπώλησης των αλεύρων στους ενδιάµεσους εµπόρους 
της Θεσσαλονίκης και να προτείνει στην κυβέρνηση να τα παραδίδει η Εθνική Τρά-
πεζα κατευθείαν στους αρτοποιούς194. Την ίδια περίοδο ο Σύνδεσµος Συντεχνιών ει-
σηγούνταν στον υπουργό Εσωτερικών Εµµανουήλ Ρέπουλη τη σύσταση επιτροπής 
που θα διένειµε τα άλευρα στους αρτοποιούς της Θεσσαλονίκης και του εσωτερικού, 
«καταργουµένων τῶν διαµέσων»195. Παράλληλα, αναλαµβάνοντας έναν ευρύτερο 
συντονιστικό ρόλο, προέτρεπε µε ανοιχτή επιστολή τους αρτοπώλες και τους αρτο-
ποιούς του εσωτερικού να συνασπιστούν σε συντεχνίες και συνεταιρισµούς και να 
αποταθούν µέσω αυτών απευθείας στο Yπουργείο Eσωτερικών ζητώντας το ποσό του 
σίτου που χρειάζεται η περιφέρειά τους196. 

Τα επόµενα χρόνια, η παράκαµψη των εµπόρων απέκτησε ευκρινέστερο ιδεο-
λογικό και µορφολογικό αποτύπωµα καθώς επιχειρήθηκε κυρίως µέσα από την οργά-
νωση συνεταιριστικών σχηµάτων. Το ∆εκέµβριο του 1917 η Συντεχνία ∆ιευθυντών 
Εστιατορίων και Μαγειρείων, µε 629 καταστήµατα-µέλη, προέβη στη σύσταση 
«συνεργατικῆς καταναλώσεως» «διά νά διευκολυνθοῦν τά µέλη τῆς εἰς τήν προµή-
θειαν τῶν ἀναγκαίων διά τά καταστήµατα τῶν εἰδῶν, τά ὁποία ἡ αἰσχροκέρδεια ἀφ’ 
ἑνός καί ἡ κατάστασις ἀφ’ ἑτέρου ἐξηφάνισεν ἀπό τήν ἀγοράν». Ο συνεταιρισµός 
θα πουλούσε τα είδη στην τιµή του κόστους, ενώ τα κέρδη θα διανέµονταν στα µέλη 
του «ἀναλόγως τῶν µετοχῶν ἑκάστου». Έτσι, τα κέρδη θα παρέµεναν στη συντεχνία 
και θα εξέλειπαν οι «µεσάζοντες» µε προφανές όφελος όχι µόνο για τους ίδιους τους 
καταστηµατάρχες αλλά και για την υπολοιπη κοινωνία197. Η σύστασή του συνεταιρι-
σµού χαιρετίστηκε από τον Βενιζέλο, ο οποίος ενθάρρυνε τις υπόλοιπες συντεχνίες 
να πράξουν το ίδιο. Κίνητρο του Βενιζέλου ήταν πιθανότατα η έγνοιά του να εξευρε-
θούν λύσεις που θα διασφάλιζαν την κοινωνική ειρήνη και ταυτόχρονα θα συνέβαλαν 
στην επίλυση των οξύτατων προβληµάτων αισχροκέρδειας και διαφθοράς που χαρα-
κτήριζαν τη λειτουργία των αρµόδιων κρατικών οργάνων198. Ωστόσο, και παρά τις 
προτροπές και του τύπου προς το Σύνδεσµο των Συντεχνιών, τα επόµενα χρόνια µόνο 
µία ακόµη συντεχνία, αυτή των οπωρολαχανοπωλών, ίδρυσε πρατήριο για την 
απ’ευθείας διάθεση των προϊόντων της τον Ιούλιο του 1919199. 

                                                 
193 Σύνδεσµος Συντεχνιών Θεσσαλονίκης προς Θ. Λιβέριο (∆ιευθυντή Γραφείου Εργασίας) 
(23.08.1914), ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 117, υποφάκελος 1. 
194 Νέα Αλήθεια 26.01.1915, Το Φως 10.01.1915, 22.01.1915. Για το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας, βλέ-
πε Κωστής, Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1914-1940, σ. 182. 
195 Το Φως 26.01.1915. 
196 Νέα Αλήθεια 27.01.1915, Το Φως 23.01.915. 
197 Συντεχνία ∆ιευθυντών Εστιατορίων και Μαγειρείων Θεσσαλονίκης προς Εµπορικό Σύλλογο 
(08.12.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919», Το Φως 
26.01.1918, 27.01.1918, 22.02.1918, Νέα Αλήθεια 22.02.1918. 
198 Νέα Αλήθεια 27.03.1918. Για τα οξύτατα επισιτιστικά προβλήµατα και την αδυναµία της κυβέρνη-
σης Βενιζέλου να τα αντιµετωπίσει, βλέπε Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
1917-1918, σσ. 163-180. 
199 Νέα Αλήθεια 03.04.1818, Το Φως 17.07.1919. 
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Η πενιχρή εµφάνιση συνεταιριστικών πρατηρίων δείχνει ότι η θέση των εµπό-
ρων στην αγορά τελικά δεν εξασθένησε. Αλλά η συνεταιριστική ρητορική των συντε-
χνιών φανερώνει επίσης ότι οι δύο κοινωνικές οµάδες ήταν τώρα φορείς αποκλινου-
σών οικονοµικών αντιλήψεων, οι οποίες και έτρεφαν την αντιπαράθεση. Αν και προ-
ϊόν των έκτακτων αναγκών του πολέµου, η συνεταιριστική οργάνωση προτεινόταν 
πλέον ως πρότυπο για την εν γένει λειτουργία της αγοράς και ως πρωτεύον µέσο για 
την προάσπιση των συµφερόντων των συντεχνιών και κατά τη µεταπολεµική περίο-
δο, µια περίοδο που προβλεπόταν ότι θα τη χαρακτήριζαν οξύτατες αντιπαραθέσεις. 
«Ἔχετε ὑπ’ὄψει, κύριοι», ανέφερε ο Ρίζος στη γενική συνέλευση της Συντεχνίας ∆ι-
ευθυντών Εστιατορίων και Μαγειρείων, «ὅτι τήν ἑποµένην τῆς εἰρήνης, ὁ κοινωνι-
κός ἀνταγωνισµός θά εἶνε ἐπίσης σοβαρός, ὥστε ἡ ὕπαρξις τῆς Συνεργατικῆς νά 
ἐξυπηρετήση ζωτικῶς τά συµφέροντα τῆς Συντεχνίας. …∆έν ὑπάρχει οὐδείς λόγος 
καί ὅταν παρέλθουν αἵ δύσκολοι περιστάσεις τά κέρδη τά ὁποῖα διανέµονται µεταξύ 
τῶν µελῶν τῆς Συντεχνίας νά εἰσέρχωνται εἰς τά βαλάντια δέκα ἤ δεκαπέντε µεγα-
λεµπόρων»200. 

Η συγκυρία του πολέµου µετέβαλε εποµένως τα χαρακτηριστικά που διείπαν τις 
σχέσεις των συντεχνιών µε τους εµπόρους και αναβάθµισε ιδεολογικά τις συντεταγ-
µένες της αντιπαράθεσης. ∆εν έπαυε πάντως να προκαλεί και συγκλίσεις. Το 1917, 
συντεχνίες και εµπορικοί φορείς αντέδρασαν έντονα στο νέο νόµο για την αισχρο-
κέρδεια υιοθετώντας κοινή επιχειρηµατολογία –αν και όχι κοινή δράση201. Η τελευ-
ταία κατέστη τελικά δυνατή µόνο στο πλαίσιο της κοινής εναντίωσής τους στο ανα-
πτυσσόµενο συνδικαλιστικό κίνηµα. Σε αντίθεση µε την περίπτωση των εµποροϋ-
παλλήλων, οι συντεχνίες και τα εργατικά σωµατεία διένυαν αποκλίνουσες τροχιές. Το 
1917, η σύσταση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προήλθε από την αποχώρη-
ση πολλών ελληνικών εργατικών σωµατείων από το Σύνδεσµο Συντεχνιών αποστε-
ρώντας από τον τελευταίο τον έλεγχο που ασκούσε στα ελληνικά εργατικά στρώµα-
τα. Τα επόµενα χρόνια οι απεργίες έφεραν τα δύο αυτά στρώµατα αντιµέτωπα και 
παράλληλα συνέδραµαν την προσέγγιση των συντεχνιών µε τους εµπόρους. Το Μάρ-
τιο του 1919 ο Σύνδεσµος Συντεχνιών απέρριψε ως απαράδεκτα τα αιτήµατα των α-
περγών υποδηµατεργατών και συντάχθηκε στο πλευρό της Συντεχνίας των Υποδηµα-
τοποιών, την ίδια στιγµή που οι καταστηµατάρχες συνέπτυσσαν ενιαίο µέτωπο µε 
τους µικροκαταστηµατάρχες και τους επιδιορθωτές υποδηµάτων202. Το Εργατικό Κέ-
ντρο διείδε στις κινήσεις αυτές την «κήρυξιν πολέµου» των επαγγελµατικών τάξεων 
προς τους εργάτες και το «συνασπισµόν τῆς κεφαλαιοκρατίας», ενώ το Φως έκανε 
λόγο για το «ἄσπονδον µίσος» που διαχώριζε εµπόρους και «µεταπράτας» από την 
εργατική τάξη203. Επρόκειτο για ένα ερµηνευτικό σχήµα καθοδηγητικό της δράσης το 
οποίο έτειναν να υιοθετήσουν και τα ίδια τα στρώµατα αυτά. Τον Ιούλιο του 1919 το 
Εµπορικό Επιµελητήριο οργάνωσε µεγάλη σύσκεψη µε συµµετοχή αντιπροσώπων 
«ὅλων τῶν ἐµπορικῶν καί ἐπαγγελµατικῶν ὀργανώσεων» για την ακρίβεια του βίου 

                                                 
200 Το Φως 01.02.1918. 
201 Πυρήνας της επιχειρηµατολογίας αυτής ήταν ότι οι ασάφειες του νόµου (κυρίως όσον αφορά στον 
µη προσδιορισµό του θεµιτού κέρδους) και οι αυστηρές ποινές που αυτός προέβλεπε απειλούσαν µε 
αθρόες µηνύσεις και καταδίκες όσους εµπλέκονταν στο κύκλωµα της διανοµής ειδών πρώτης ανάγκης. 
Βλέπε ενδεικτικά υπόµνηµα του Εµπορικού Επιµελητηρίου και αντίδραση της Συντεχνίας Παντοπω-
λών. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (11.05.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριά-
σεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. Το Φως 22.11.1917. 
202 Μακεδονία 13.03.1919, 21.03.1919. 
203 Συνεδρίαση Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Μακεδονία 22.03.1919. Το Φως 12.07.1919. 
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µε συµµετοχή και του Συνδέσµου των Συντεχνιών204. Η σύσκεψη αυτή χαρακτηρί-
στηκε από τη σφοδρή επίθεση της πλειοψηφίας των οµιλητών στο συνδικαλισµό (ο 
οποίος θεωρήθηκε το κύριο αίτιο της ακρίβειας), όπως επίσης και από κατηγορίες 
προς τους εργάτες για «σπατάλην», «τεµπελιά» και «ἐκµετάλλευσιν». Κατέληξε δε 
στην υιοθέτηση της πρότασης του εµπόρου Σταύρου Γρηγοριάδη για την αναγκαιό-
τητα της «ὀργανώσεως τῆς ἐργοδοτικῆς τάξεως» και εξέλεξε επιτροπή για τη σύντα-
ξη του καταστατικού του σωµατείου205. Παρά τις διακριτές διαφορές τους, τα νέα µέ-
τωπα που συγκροτούσε η όξυνση των κοινωνικών αντιπαραθέσεων και η διαµεσολά-
βηση ενός µαχητικού συνδικαλιστικού κινήµατος ωθούσαν εµπόρους και συντεχνίες 
στη συνεργασία. Ο «οὐτοπιστικός σοσιαλισµός», που οι έµποροι διέβλεπαν στο Σύν-
δεσµο Συντεχνιών το 1914, είχε τώρα δώσει τη θέση του στην ενεργοποίηση µιας 
κοινής συνθήκης, αυτής του εργοδότη, και στο µετασχηµατισµό της σε µια επιλεκτι-
κή έστω συλλογική πολιτική ταυτότητα. 

Υπό το πρίσµα αυτό, η κληρονοµιά του πολέµου στις σχέσεις εµπόρων και συ-
ντεχνιών έµοιαζε τελικά αµφίσηµη. Κατά τη διάρκειά του, οι έλληνες ιδίως έµποροι 
είδαν τη συνεργασία που είχαν οικοδοµήσει µε το Σύνδεσµο Συντεχνιών κατά την 
ύστερη οθωµανική περίοδο να δοκιµάζεται. Οι δυσχέρειες του επισιτισµού προστέ-
θηκαν στην αντιπλουτοκρατική ιδεολογική ροπή του προέδρου του Συνδέσµου Περι-
κλή Κράλλη και στις αποκλίνουσες ροπές µεταξύ εµπόρων και συντεχνιών που προ-
καλούσε η διαδικασία της ενσωµάτωσης, ιδίως µέσα από την εφαρµογή του νέου δα-
σµολογίου. Προσλαµβανόµενο µέσα από το ιδίωµα της αισχροκέρδειας, το ζήτηµα 
του επισιτισµού ανασηµασιοδότησε και όξυνε τις αντιθέσεις µεταξύ των δύο στρω-
µάτων, θέτοντας υπό αµφισβήτηση τη θέση των εµπόρων στην αγορά και µαζί µε αυ-
τήν τη συµβολική ηγεµονία τους στην πόλη. Μετά τους εµποροϋπαλλήλους, η δράση 
και η ιδεολογία των συντεχνιών σηµατοδοτούσαν την αυτονόµηση και των επαγγελ-
µατικών µικροαστικών στρωµάτων από ένα καθολικά αποδεκτό αστικό ιδεώδες και 
την από µέρους τους πρόσκτηση περισσότερο ταξικά ευδιάκριτων χαρακτηριστι-
κών206. Η νεοπαγής ταξική τους ταυτότητα διαµορφωνόταν εποµένως κυρίως µέσα 
από την αντιπαράθεσή τους µε τους εµπόρους σε ένα πλαίσιο που όριζαν οι ιδιάζου-
σες συνθήκες του πολέµου. Ωστόσο, οι εξελίξεις κατά την άµεση µεταπολεµική περί-
οδο απέτρεψαν την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησή τους και συνέβαλαν αντίθετα στη 
(µερική) επαναπροσέγγιση. Κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, τον συγκολλητικό 
αρµό µεταξύ των ανερχόµενων ελλήνων εµπόρων και των απειλούµενων από την ε-
βραϊκή ηγεµονία συντεχνιών τον συνιστούσε ο εθνικισµός. Την επαύριο του πολέµου 
η εναντίωση στο συνδικαλιστικό κίνηµα θα έπαιζε εν µέρει ανάλογο ρόλο στοχεύο-
ντας αυτή τη φορά στην εξασφάλιση της ηγεµονίας των ελλήνων (αλλά και των ε-
βραίων) εµπόρων και στην επιβίωση των ελλήνων (αλλά και των εβραίων) µικροα-
στών επαγγελµατιών. 
 

                                                 
204 Εκτός από το Σύνδεσµο Συντεχνιών, συµµετείχαν επίσης ο Εµπορικός Σύλλογος, ο ∆ήµος, ο Σύλ-
λογος Φιλελευθέρων, το Nouveau Club Israélite, το Club des Intimes, ο Ιατρικός Σύνδεσµος και διευ-
θυντές εφηµερίδων. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (21.07.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρα-
κτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. 
205 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (21.07.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. Μακεδονία 22.07.1919, 25.07.1919, 26.07.1919. 
Eφηµερίς των Βαλκανίων 22.07.1919. 
206 Από την άποψη αυτή η συµµετοχή του αντιπροέδρου της Ένωσης Συντεχνιών Θεσσαλονίκης στην 
πανελλήνια συνέλευση των διοικητικών συµβουλίων της τριτοβάθµιας Ενώσεως των Συντεχνιών Ελ-
λάδας τον Ιούνιο του 1919 ήταν ενδεικτική της θεσµική τους αποκρυστάλλωσης. Μακεδονία 
21.06.1919. 
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Θεσσαλονικείς εν διωγµώ: οι έµποροι και οι κρατικές αρχές 
Κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου η παρουσία των κρατικών αρ-
χών στην αγορά της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε207. Οι δυσκολίες που δηµιουργούσε 
στον επισιτισµό της πόλης η πολεµική συνθήκη επιτάθηκαν από την παρουσία των 
µικρασιατών και θρακών προσφύγων, την έλευση σέρβων υπηκόων από την εµπόλε-
µη περιοχή του Μοναστηρίου, όπως και Ελλήνων από τη βουλγαροκρατούµενη Ανα-
τολική Μακεδονία, και τέλος από την παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής αλλά και 
τη µεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 1917. Υπό τις συνθήκες αυτές, το ζήτηµα του ε-
πισιτισµού πήρε γρήγορα εκρηκτικές διαστάσεις, όπως φάνηκε παραπάνω. Ήδη µε 
την κήρυξη του πολέµου διαπιστώθηκαν ελλείψεις και υπερτιµήσεις στα βασικά κα-
ταναλωτικά αγαθά, οι οποίες οξύνονταν περιοδικά καθόλη τη διάρκεια του πολέµου. 
Η ποιότητα των διατιθέµενων τροφίµων, ιδίως του ψωµιού, χειροτέρευσε δραµατικά, 
η ποσότητά τους µειώθηκε κατακόρυφα και τα υπάρχοντα αποθέµατα άγγιζαν συχνά 
τα όρια της εξάντλησης. Ο επισιτισµός της πόλης αναδείχθηκε σε χρόνιο πρόβληµα, 
το οποίο στάθηκε αδύνατο να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τόσο η κεντρική ε-
ξουσία όσο και οι τοπικοί εκπρόσωποί της. 

Η κρατική παρέµβαση είχε τριπλή µορφή. Κατά πρώτον, οι τοπικές ελληνικές 
αρχές έλαβαν µια σειρά µέτρων διοικητικής φύσεως. Τα µέτρα αυτά στόχευαν στη 
συγκράτηση των τιµών µέσα από τη συστηµατικότερη επιτήρηση της διάθεσης των 
τροφίµων. Περιλάµβαναν ένα συνδυασµό παρεµβάσεων µε έντονα γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα και αστυνοµικών µέτρων. Η εισαγωγή τιµολογίου και δελτίου τροφίµων, 
οι καταγραφές και διατιµήσεις, η παροχή ειδικών αδειών πώλησης, διάθεσης, εισα-
γωγής και εξαγωγής, συµπληρώνονταν από συλλήψεις, επιτάξεις, αναγκαστική δια-
νοµή, απαγορεύσεις µεταπώλησης και απαγορεύσεις εισαγωγής και εξαγωγής από 
την πόλη. Τα αστυνοµικά µέτρα εντάθηκαν ιδιαίτερα µετά την εισαγωγή ενός αυστη-
ρότερου θεσµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της αισχροκέρδειας µε το νόµο 
703/1917208. 

Κατά δεύτερον, οι κρατικές αρχές παρενέβησαν στον τρόπο προµήθειας και 
διάθεσης των τροφίµων. Σε κεντρικό επίπεδο, το κράτος, µε τη σύσταση του Υπουρ-
γείου Επισιτισµού, συντόνισε –και από ένα σηµείο και µετά µονοπώλησε– την εµπο-
ρία ορισµένων ειδών πρώτης ανάγκης209. Σε τοπικό επίπεδο πάλι οργάνωσε τη διανο-
µή τους µέσω δηµόσιων πρατηρίων210. Τέλος η παρέµβασή του στηρίχτηκε τόσο στη 
διεύρυνση αυτών καθαυτών των αρµοδιοτήτων που είχαν οι τοπικές αρχές όσο και 
στη συνεργασία τους µε τους θεσµικούς ή άτυπους εκπροσώπους της αγοράς. Ad hoc 
επιτροπές εµπόρων, εκπρόσωποι επαγγελµατικών συλλόγων, ο Εµπορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης και το Εµπορικό Επιµελητήριο ενεπλάκησαν ενεργά σε διαδικασίες 
που είχαν να κάνουν µε τον καθορισµό των επισιτιστικών αναγκών της πόλης, τον 

                                                 
207 Υπό τον γενικό όρο «κρατικές αρχές» ορίζεται εδώ µια πληθώρα ανταγωνιστικών συχνά φορέων 
που περιλάµβαναν, εκτός από τις τοπικές κρατικές αρχές (αστυνοµία, Νοµαρχία, Γενική ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας), την Προσωρινή Κυβέρνηση και τη Στρατιά της Ανατολής. Η τελευταία έπαιζε καθορι-
στικό ρόλο στον επισιτισµό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας µέσα από τη λειτουργία της Μει-
κτής Επιτροπής Επισιτισµού Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης, η οποία συστήθηκε στις αρχές του 1916. 
208 Βλέπε ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 21.08.1918 (εισαγωγή τιµολογίου), Το Φως 22.07.1917 (εισαγωγή 
δελτίου τροφίµου), Μακεδονία 30.08.1914 (καταγραφές), Μακεδονία 06.01.1916 (διατιµήσεις), 
L’Indépendant 29.07.1915 (παροχή ειδικών αδειών πώλησης, διάθεσης, εισαγωγής και εξαγωγής), Νέα 
Αλήθεια 01.08.1918 (συλλήψεις), Μακεδονία 30.08.1914 (επιτάξεις), Νέα Αλήθεια 29.12.1914 (ανα-
γκαστική διανοµή), Το Φως 16.07.1917 (απαγορεύσεις µεταπώλησης), Μακεδονία 15.08.1914 (απαγο-
ρεύσεις εισαγωγής και εξαγωγής από την πόλη), Το Φως 01.05.1917 (νόµος 703/1917). 
209 Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922 (Αθήνα, 1999), σ. 218. 
210 Μακεδονία 19.12.1917, Το Φως 22.03.1918. 
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έλεγχο των αποθεµάτων, τη διανοµή των τροφίµων, τη ρύθµιση των διατιµήσεων και 
την παροχή των ειδικών αδειών εισαγωγής και εξαγωγής211. 

Αυτές οι πολύµορφες κρατικές πολιτικές συνέβαλαν στη συγκρότηση µιας ε-
µπορικής συλλογικότητας µε έναν διπλό και αµφίσηµο τρόπο. Η συστηµατική συµµε-
τοχή των εµπόρων σε µια πληθώρα από προσωρινές ή µόνιµες επιτροπές έτεινε προς 
την αποκρυστάλλωση µιας έννοιας του κοινού συµφέροντος. Καθώς µάλιστα οι έ-
µποροι εκπροσωπούνταν κυρίως µέσω των θεσµικών τους οργάνων, τα τελευταία ε-
νίσχυσαν σηµαντικά τη θέση τους. Το Εµπορικό Επιµελητήριο, που είχε παραµείνει 
αδρανές κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο και είχε αµφιλεγόµενη αντιµετώπι-
ση από τον τύπο και τις ελληνικές αρχές κατά το διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ 
των Βαλκανικών και του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, είδε τη θέση του να ανα-
βαθµίζεται212. Ταυτόχρονα, ο νεοσύστατος Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανα-
δείχθηκε σε προνοµιακό συνοµιλητή των κρατικών αρχών. Τον Απρίλιο του 1918 η 
σύσταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, του κυριότερου οργάνου εκπροσώπησης 
των «ἐπαγγελµατικῶν τάξεων», από τον Γενικό ∆ιοικητή Περικλή Αργυρόπουλο, 
βασίστηκε εν πολλοίς σε προσχέδιο του Εµπορικού Συλλόγου213. Η λειτουργία του 
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, όπως και µιας πληθώρας ανάλογων επιτροπών, ενίσχυσε 
την πορεία της θεσµικής (ανα)συγκρότησης των εµπόρων της πόλης στο νέο πλαίσιο 
που όριζε η συγκυρία του πολέµου και η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό 
κράτος. Προς την ίδια κατεύθυνση συνέτεινε και ο κοµβικός ρόλος του Επιµελητηρί-
ου και του Εµπορικού Συλλόγου στη διανοµή των ειδών, όπως και στην παροχή πά-
σης φύσεως πιστοποιητικών214. Παράλληλα µε τη διεύρυνση της κρατικής παρουσίας, 
η γραφειοκρατικοποίηση της εµπορικής πράξης επέκτεινε εποµένως ανάλογα τα όρια 
δικαιοδοσίας των εµπορικών συσσωµατώσεων καθιστώντας τες, όπως θα φανεί ευ-
κρινέστερα στο επόµενο κεφάλαιο, σε κοµβικά στοιχεία της συλλογικής ταυτότητας 
των εµπόρων της πόλης. 

Ωστόσο, ήταν κυρίως η αστυνοµική διάσταση των κρατικών πολιτικών στο χώ-
ρο του εµπορίου που συσπείρωσε τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης και καθόρισε τον 
τρόπο αυτοπροσδιορισµού τους. Οι πολιτικές αυτές είχαν κατασταλτικό χαρακτήρα 
και διαπλέκονταν σε µεγάλο βαθµό µε το ιδίωµα της αισχροκέρδειας. Η αστυνοµία 
και οι κρατικές αρχές έτειναν συχνά να αντιµετωπίζουν τους εµπόρους ως κερδοσκό-
πους. Ήδη στις αρχές του 1914 ο νοµάρχης Θεσσαλονίκης δικαιολογούσε την επιβο-
λή διατίµησης στα αποθέµατα δηλώνοντας στους διαµαρτυρόµενους εµπόρους ότι 
«[λυπάται] µέν διότι ἴσως µερικοί ἐξ αὐτῶν χάνουν εἰς τήν περίστασιν αὐτήν, ἀλλά 
οὖτο εἶναι µία συνέπεια ἐξ ἐκείνων, εἰς τᾶς ὁποίας ὑπόκεινται οἱ παίζοντες εἰς τά 
χρηµατιστήρια. Πότε χάνουν καί πότε κερδίζουν»215. ∆υο χρόνια αργότερα, το Μάρ-
τιο του 1916, το υπουργείο Οικονοµικών κατηγορούσε τους αισχροκερδείς για την 
άνοδο των τιµών216. Οι ελλείψεις στα τρόφιµα αποδίδονταν επίσης στην απόκρυψη 
                                                 
211 Απολύτως ενδεικτικά, Μακεδονία 27.12.1914, 26.11.1915, Το Φως 15.01.1915, 27.09.1915, 
08.02.1917, Νέα Αλήθεια 25.06.1915, 17.07.1915, L’Indépendant 24.02.1917. 
212 Για την αµφιλεγόµενη στάση του τύπου και των τοπικών αρχών απέναντι στο Εµπορικό Επιµελη-
τήριο, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 5, σσ. 226-227. 
213 Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ (11.05.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκε-
λος «1916-1919». Για την τελική σύνθεση και τις δικαιοδοσίες του γνωµοδοτικού συµβουλίου βλέπε 
Νέα Αλήθεια 12.04.1918. 
214 Βλέπε ενδεικτικά τη εβδοµαδιαία διανοµή λαδιού στους παντοπώλες από τον Εµπορικό Σύλλογο 
διαµέσου της Συντεχνίας των Παντοπωλών και τη διανοµή 10.000 σάκων αραβόσιτου που διέθεσε η 
επιτροπή του ανεφοδιασµού στο Εµπορικό Επιµελητήριο. Το Φως 09.11.1917, 03.04.1916, 
L’Indépendant 13.03.1916, 15.05.1916. 
215 Νέα Αλήθεια 09.02.1914. 
216 Το Φως 13.03.1916. 
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των εµπορευµάτων και στην πώλησή τους εκτός Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, η 
πολιτική των τοπικών κρατικών αρχών προσανατολίστηκε στην ενεργοποίηση της 
αστυνοµίας. Οι καταγραφές, οι έλεγχοι και οι επιτάξεις των εµπορευµάτων ήταν συ-
χνές, συστήθηκε τµήµα αγορανοµίας, ενώ ενίοτε η πώληση γινόταν παρουσία αστυ-
νοµικού217. Παράλληλα, οι καταναλωτές ενθαρρύνονταν από τον τύπο να καταγγέλ-
λουν και αυτοί τους κερδοσκόπους218. Το αποτέλεσµα ήταν (ιδίως µετά την εισαγωγή 
του νέου αυστηρότερου νόµου 703/1917 «περί αισχροκέρδειας») µια πληθώρα µηνύ-
σεων ενάντια σε εµπόρους λιανικής αλλά και χονδρικής πώλησης, Έλληνες, Εβραίους 
και Μουσουλµάνους, η προσαγωγή τους σε δίκη και η συχνή καταδίκη τους219. 

Εντοπίζοντας στην αισχροκέρδεια την κύρια αιτία της έλλειψης και της ακρί-
βειας των τροφίµων, τα µέτρα των αρχών έθεσαν εποµένως τους εµπόρους στο επίκε-
ντρο της κρατικής πολιτικής. Συνακόλουθα, προκάλεσαν µεταξύ τους ένα βαθύ κύµα 
δυσαρέσκειας. Οι έµποροι αντέδρασαν υιοθετώντας συλλογικές µορφές κινητοποίη-
σης. Η συγκρότηση ad hoc επιτροπών για τη διατύπωση των παραπόνων συγκεκριµέ-
νων επαγγελµατικών οµάδων στον αστυνοµικό διευθυντή και τον Γενικό ∆ιοικητή 
Μακεδονίας ήταν συχνή220. Ωστόσο, η συλλογικότητά τους υπερέβη τα στενά κλαδι-
κά όρια και συγκροτήθηκε σε ένα ευρύτερο σώµα µέσα από τη δραστηριοποίηση των 
θεσµικών τους οργάνων. Η κλήση εκπροσώπων συγκεκριµένων επαγγελµατικών ο-
µάδων στις συνελεύσεις της διοικητικής επιτροπής του Εµπορικού Επιµελητηρίου, οι 
έκτακτες συνελεύσεις του όπως και αυτές του Εµπορικού Συλλόγου, τα τηλεγραφή-
µατα, υποµνήµατα και διαβήµατα που υπέβαλαν τα δύο σώµατα και συχνά ο συντο-
νισµός της δράσης τους µέσα από κοινές συνεδριάσεις ή άλλες ενέργειες, δηµιούργη-
σαν ένα πυκνό πλέγµα πάνω στο οποίο υφάνθηκαν δεσµοί αλληλεγγύης µεταξύ των 
εβραίων και των ελλήνων εµπόρων της πόλης221. 

Αυτοί οι δεσµοί εγγράφονταν σε ένα τριπλό εννοιολογικό πλαίσιο. Το πλαίσιο 
αυτό το συγκροτούσαν η αυτοθυµατοποίηση, η ιδεολογία του ελεύθερου εµπορίου, 
και, τέλος, µια έντονα αντιαθηναϊκή θεσσαλονικιότητα. Επρόκειτο για διεθνοτικές 
πολιτισµικές στάσεις, που εξέφραζαν τόσο τους έλληνες όσο και τους εβραίους εµπό-
ρους. Οι στάσεις αυτές προσέδιδαν νόηµα στην αντιπαράθεση µε τις κρατικές αρχές, 
καθόριζαν την εµπρόθετη δράση και κατά συνέπεια διαµόρφωναν και τη συλλογική 
ταυτότητα των εµπόρων. 

Λόγος και πρακτικές των τοπικών αστυνοµικών και δικαστικών αρχών έτειναν 
να παράγουν τη συλλογική ταυτότητα του εµπόρου ως θύτη. Για τους ίδιους τους ε-
µπόρους όµως οι ενέργειες της εξουσίας συντελούσαν αντίθετα στη διαµόρφωση της 
αυτοεικόνας τους ως θυµάτων που υφίσταντο την κρατική αναλγησία. Η διατίµηση 
«[απειλούσε] νά ἐπιφέρη καταστροφᾶς περιουσιῶν καί ἐµπορικῶν ὑπολήψεων»222, 
ενώ η επίταξη και ο εξαναγκασµός προς πώληση συνιστούσαν «αὐτόχρηµα δήµευσις 
τῆς περιουσίας τῶν, µέτρον ἐν χρήσει µόνον παρά τοίς Νεοτούρκοις»223. Οι δε αρµό-

                                                 
217 Μακεδονία 27.01.1916, 06.01.1916. 
218 Μακεδονία 30.07.1914, 20.11.1914. 
219 Ενδεικτικά στις 25.06.1915 καταγγέλθηκαν 35 έµποροι και 50 κάτοχοι ζάχαρης για κερδοσκοπία. 
Νέα Αλήθεια 25.06.1915. Αντίστοιχα, στις 08.07.1915 έγιναν 95 δίκες κερδοσκόπων ζαχαρεµπόρων. 
Μακεδονία 08.07.1915, L’Indépendant 20.07.1915. 
220 Το Φως 25.06.1915. L’Indépendant 03.06.1917, 07.06.1917. Έκτακτη συνεδρίαση ΕΒΕΘ 
(08.01.1916), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο 
Πρώτο. 
221 Βλέπε αναλυτικότερα στο επόµενο Κεφάλαιο 10, σσ. 383-392. 
222 Συνέντευξη του προέδρου της Νέας Λέσχης και εµπόρου αποικιακών Σπυρίδωνα ∆ούµα στη Μακε-
δονία 08.02.1914. Ανάλογη επιστολή του ιδίου στη Μακεδονία 14.09.1914. 
223 Άρθρο του ∆ούµα στη Νέα Αλήθεια 24.08.1914. 
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διοι κατηγορούνταν ότι δεν έχουν «αἴσθηµα δικαιοσύνης»224. Ήταν όµως κυρίως οι 
αυστηρές και ασαφείς διατάξεις του νόµου 703/1917 περί αισχροκέρδειας, όπως και 
οι αθρόες καταγγελίες και καταδίκες που αυτός προκάλεσε, που ενέτειναν το αίσθηµα 
της καταδίωξης µεταξύ των εµπόρων. Ο Εµπορικός Σύλλογος µε υπόµνηµά του µι-
λούσε για «ἀθρόα», «ἀπεινή» και «συστηµατικήν καταδίωξιν», η οποία και «τάραξε 
τόν ἐµπορικόν κόσµον» της πόλης. Απέδιδε δε στις δικαστικές αρχές «προκατάλη-
ψιν» απέναντι στους κατηγορούµενους για αισχροκέρδεια εµπόρους και πρόθεση να 
«καταθλίψoυν» το ίδιο το εµπόριο225. Αντίστοιχα, το Εµπορικό Επιµελητήριο δια-
µαρτυρόταν προς την κυβέρνηση για τις συνεχείς καταδίκες και µιλούσε για «συστη-
µατική καταπίεση (“répression systématique”) των εµπόρων»226. Τέλος, το έντονο εν-
διαφέρον που επεδείκνυε ο τύπος για τις συλλήψεις, τις δίκες και τις καταδίκες των 
«αισχροκερδών» εµπόρων, όπως και η τακτική δηµοσίευση των ονοµάτων των κατη-
γορουµένων, µετέτρεπαν τις δίκες σε δηµόσιο θέαµα και συνιστούσαν πιθανότατα 
έναν προσβλητικό µηχανισµό διαπόµπευσης για τους ίδιους τους εµπόρους227. 

Η αυτοθεώρησή τους ως θυµάτων λειτούργησε συσπειρωτικά για τους εµπό-
ρους της πόλης. Προσέδωσε νόηµα στην αντιπαράθεσή τους µε τις κρατικές αρχές 
και αποτέλεσε τον πρώτο από τους τρεις κύριους άξονες συγκρότησης της ταυτότη-
τάς τους. Ο δεύτερος ήταν η ιδεολογία του ελεύθερου εµπορίου. Καθόλη τη διάρκεια 
του πολέµου η ελευθερία του εµπορίου συνιστούσε για τους εµπόρους το βασικό κρι-
τήριο για την αποτίµηση της κρατικής πολιτικής και την κεντρική τους πρόταση για 
την επίλυση των επισιτιστικών ζητηµάτων. Στην αντίληψή τους, ο ελεύθερος αντα-
γωνισµός θεωρούνταν η «ψυχή τοῦ ἐµπορίου» και αποτελούσε τον πυρήνα όχι µόνο 
της επαγγελµατικής αλλά και της ταξικής τους υπόστασης228. Θέτοντας εµπόδια στην 
ελεύθερη διεξαγωγή του εµπορίου, ο κρατικός παρεµβατισµός οδηγούσε στην ακύ-
ρωση των εµπόρων και κατά συνέπεια προκάλεσε τη συσπείρωσή τους εναντίον 
του229. Παράλληλα, οι έµποροι υπερασπίζονταν την κλονιζόµενη θέση τους στο δη-
µόσιο χώρο προτάσσοντας ως µοναδική λύση για τον απρόσκοπτο επισιτισµό της πό-
λης την πλήρη ελευθερία στις συναλλαγές. Στο ηγεµονεύον ιδίωµα της αισχροκέρδει-
ας ο ελεύθερος ανταγωνισµός συνδεόταν µε την κερδοσκοπία και οδηγούσε σε αµφι-
σβήτηση του δηµόσιου ρόλου των εµπόρων, αποδίδοντάς τους «αντικοινωνικές» συ-
µπεριφορές. Σε µια πόλη-λιµάνι όπως η Θεσσαλονίκη, τη θέση των εµπόρων και του 
εµπορίου ως φορέων εκπολιτισµού και ευηµερίας έτεινε να πάρει η αναφορά στον 
ευεργετικό, παρεµβατικό ρόλο του κράτους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια του πο-
λέµου. Οι αναφορές στην «πυγµή» που έπρεπε να επιδείξει µια αστυνοµία που 
«ἀγρυπνοῦσε», στον «πέλεκυ τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης», στις πρωτοβουλίες της 

                                                 
224 Επιστολή του ∆ούµα στη Μακεδονία 14.09.1914. 
225 Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (26.04.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
226 L’Indépendant 03.07.1917, 07.06.1917. 
227 Μεταξύ άλλων Νέα Αλήθεια 29.08.1914, 09.09.1914, 11.09.1914, 25.06.1915, L’Indépendant 
20.07.1915, L’Opinion 11.07.1915, Μακεδονία 08.07.1915, Το Φως 25.07.1916, 27.07.1916, 
28.07.1916, 29.07.1916, 30.07.1916. Σηµαντικοί έµποροι όπως οι Γαβριήλ Πεντζίκης, Κωνσταντίνος 
Χονδροδήµος, Αβραάµ Πελουσώφ, Κωνσταντίνος Πλατσούκας, ∆ηµήτριος Ρώµπαπας, Γαβριήλ Αε-
λιών, Καµπίτογλου, Παντελής Γεωργιάδης, Ευάγγελος Φλόκας, Ερρέρα, ∆ανιέλ Άντζελ παραπέµφθη-
καν σε δίκη και ορισµένοι καταδικάστηκαν κιόλας. Το Φως 25.07.1916, 31.07.1916, 09.08.1918, 
L’Opinion 14.08.1916, Νέα Αλήθεια 04.04.1918, Μακεδονία 13.06.1919. 
228 L’Opinion 17.02.1915, 06.08.1916, L’Indépendant 02.08.1917. 
229 Βλέπε ενδεικτικά το υπόµνηµα του Εµπορικού Συλλόγου κατά της µονοπώλησης των ειδών πρώτης 
ανάγκης από το κράτος. Εµπορικός Σύλλογος προς πρωθυπουργό, υπουργό εθνικής οικονοµίας, υ-
πουργό επισιτισµού, κυβερνητικό αντιπρόσωπο (07.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, Φάκελος «1916-1919». 
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τοπικής διοίκησης και στην «εὐγνωµοσύνη» ενός λαού που «χειροκροτεῖ» τις ενέρ-
γειες των αρχών ήταν συνεχείς, ιδίως από έναν ελληνόγλωσσο τύπο ο οποίος συνέδεε 
τον εξελληνισµό της πολυεθνοτικής πόλης µε την επιβολή µιας ισχυρής κρατικής ε-
ξουσίας σε αυτήν230. Στο λόγο των εµπόρων αντίθετα, η κύρια αιτία των επισιτιστι-
κών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η Θεσσαλονίκη ήταν οι παρεµβάσεις των κρατι-
κών αρχών. Ελλείψεις και υπερτιµήσεις των ειδών πρώτης ανάγκης οφείλονταν κυ-
ρίως στις «παράλογες» διατιµήσεις, στις «αὐθαίρετες» επιτάξεις, στις απαγορεύσεις 
εισαγωγής και εξαγωγής, στο κρατικό µονοπώλιο των ειδών πρώτης ανάγκης, στο 
σύστηµα των ειδικών αδειών και στις αθρόες καταδίκες για αισχροκέρδεια231. Η 
«ἐφαρµογή ἀντιδραστικῶν µέτρων κατά τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἐµπορίου» ωθούσε 
τους παραγωγούς να διαθέτουν τα προϊόντα τους «στόν ἐπιτήδειον προµηθευτήν καί 
κερδοσκόπον τῶν ξένων Ἐπιµελητειῶν» της Στρατιάς της Ανατολής (που αγόραζαν 
σε υψηλότερες τιµές), αποθάρρυνε τον «ἀπεινῶς καταδιωκόµενον καί τιµωρούµενον 
ἔµπορον νά ἐνισχύση τό ἐµπόριόν του, νά πολλαπλασιάση τᾶς παραγγελίας του καί 
νά συντελέση οὕτω εἰς τόν ἀνεφοδιασµόν», οδηγούσε σε απόκρυψη των ειδών και 
µαύρη αγορά, εξαντλούσε τις παρακαταθήκες, δηµιουργούσε ολιγοπώλια, και προκα-
λούσε ανεπάρκειες λόγω «τοῦ ἀσύντακτου ἐµπορικῶς κράτους», το οποίο επιχει-
ρούσε να αναλάβει το ρόλο των εµπόρων232. Κατά το Εµπορικό Επιµελητήριο µάλι-
στα, «δύναται νά λεχθῆ ὅτι ἡ αἰσχροκέρδεια εὑρίσκει ἔδαφος µόνον ὅταν λαµβάνο-
νται παρά τοῦ Ὑπουργείου περιοριστικά µέτρα κατά τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
Ἐµπορίου»233. 

Αντίθετα, η πλήρης ελευθερία του εµπορίου ήταν εκείνη που εξασφάλιζε επάρ-
κεια και προσιτές τιµές. Συνακόλουθα, ο ελεύθερος συναγωνισµός προβαλλόταν ως 
το µοναδικό µέσο «προστασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων»234. Αποτελούσε «ἀναλλοίωτον 
νόµον» που «συντελεῖ εἰς τήν εὐζωίαν» κάνοντας «καί τόν βίον εὐθηνότερον καί 
[φέρνοντας] τήν εὐηµερίαν εἰς τόν λαόν»235. Στην αντίληψη των εµπόρων, το κράτος 
είχε αποτύχει γιατί ήταν «µέτριος ἔµπορος» και “mauvais administrateur”, καταστα-
τικά αναρµόδιο για ζητήµατα επισιτισµού236. «Ἐπισιτισταί τοῦ κράτους [ήταν] οἱ 
ἔµποροι καί ὄχι οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι», δήλωνε το Φως237. «Ἡ ἱκανότητα, ἡ πείρα, 
τά κεφάλαια, αἵ γνώσεις, τό ριψοκίνδυνον, ἡ δραστηριότης τοῦ ἐµπορικοῦ κόσµου», 
υπενθύµιζαν υποµνήµατα του Εµπορικού Συλλόγου, αποτελούσαν «τά πολύτιµα 

                                                 
230 Ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 20.02.1914, 11.09.1914, 17.08.1914, 10.07.1915, 28.07.1918), Μακεδονία 
(08.12.1914, 09.12.1914. 
231 Νέα Αλήθεια 13.04.1918. Κύριο άρθρο του Σπυρίδωνα ∆ούµα, εµπόρου αποικιακών και προέδρου 
της Λέσχης Φιλελευθέρων στη Νέα Αλήθεια 03.10.1918. Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης (26.04.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
232 Συνεδρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ (12.02.1920), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικής Επιτροπής (1920). Εµπορικός Σύλλογος προς Νοµαρχία Θεσσαλονίκης και 
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης (χ.χ., 10.1917;), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος «1916-1919». Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (26.04.1917), Αρχείο Εµπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». Νέα Αλήθεια 08.07.1918, 11.01.1918. 
233 Συνεδρίαση ∆ιοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΘ (12.02.1920), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικής Επιτροπής (1920). Άλλη ανάλογη αναφορά σε Το Φως 15.10.1917. 
234 Εµπορικός Σύλλογος προς Νοµαρχία Θεσσαλονίκης και ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης 
(χ.χ., 10.1917;), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
235 Νέα Αλήθεια 29.09.1918, 03.10.1918. 
236 Το Φως 20.11.1917, L’Indépendant 24.07.1917. 
237 Το Φως 20.11.1917. 
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ἐφόδια τῶν ἐµπόρων, τά ὁποία οὐδέποτε θά δυνηθῆ νά εὕρη τό Κράτος, ἄν χρησι-
µοποιήση καί τούς εὐφυεστέρους καί τούς δραστηριοτέρους ἀντιπροσώπους καί 
ὑπαλλήλους»238. Ως εκ τούτου, οι αρετές των εµπόρων προβάλλονταν ως εγγύηση 
τόσο για την καλή λειτουργία της αγοράς όσο και για την κοινωνική ευταξία. 

Εποµένως, κατά τη διάρκεια του πολέµου η ιδεολογία του ελεύθερου εµπορίου 
προσδιόρισε τους όρους της αντιπαράθεσης µε τις κρατικές αρχές και ενίσχυσε τα 
θεµελιώδη χαρακτηριστικά της συλλογικής αυτοεικόνας των εµπόρων ως επαγγελµα-
τιών και πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για έναν αυτοπροσδιορισµό που α-
ντιδιαστέλλονταν στον ετεροπροσδιορισµό τους από το ιδίωµα της αισχροκέρδειας. 
Αν και συχνά αµυντικός, δεν ήταν σε καµιά περίπτωση εσωστρεφής. ∆εν αντανα-
κλούσε δηλαδή την περιθωριοποίηση των εµπόρων στο δηµόσιο χώρο. Αντίθετα, α-
ποτελούσε µια αναπαράσταση µε σηµαντική απήχηση ιδίως προς το τέλος του πολέ-
µου και τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. Το ιδίωµα της αισχροκέρδειας ήταν ηγεµο-
νικό, όχι όµως και κυρίαρχο καθώς συνυπήρχε σταδιακά –όπως φάνηκε και από τις 
παραπάνω αναφορές– µε µια θετική στάση του τύπου απέναντι στους εµπόρους της 
πόλης. Καθώς η απογοήτευση του τύπου για την αδυναµία της κυβέρνησης να βελ-
τιώσει την επισιτιστική κατάσταση στην πόλη αντικαθιστούσε από το 1917 και εξής 
την πίστη του στην αναµορφωτική δύναµη του ισχυρού κράτους, στις στήλες των ε-
φηµερίδων το αίτηµα για την καταπολέµηση της αισχροκέρδειας συνοδευόταν συχνά 
µε την παραδοχή της αποτυχίας του κράτους στον επισιτισµό της πόλης και την ανα-
γνώριση της αναγκαιότητας απελευθέρωσης του εµπορίου. 

Κατά τα πρώτα χρόνια του πολέµου ο τοπικός τύπος αναγνώριζε ως αυτονόητο 
τον ελεύθερο συναγωνισµό. ∆εν έπαυε ωστόσο να θεωρεί απολύτως απαραίτητη την 
άρση του καθώς το εµπόριο λόγω των εκτάκτων συνθηκών έρρεπε προς την αισχρο-
κέρδεια239. Επιτάξεις, απαγορεύσεις εξαγωγής, διατιµήσεις και καταγγελίες επιδοκι-
µάζονταν. Τη στάση αυτή υιοθετούσε το σύνολο του τύπου ανεξαρτήτως πολιτικών ή 
εθνοτικών αναφορών. Ακόµη και η φίλα προσκείµενη στο Κόµµα των Φιλελευθέρων 
Opinion έφτασε να µιλά για τον ελεύθερο ανταγωνισµό ως “cette économie politique 
à l’usage des accapareurs [qui] a eu pour résultat d’enrichir des gens déjà millionnai-
res et d’appauvrir les autres”240. Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση των εβραϊκών 
φύλλων, όπου παραδοσιακά η ελευθερία του εµπορίου ταυτιζόταν µε την κοινοτική 
ευηµερία. Μέχρι και η Indépendant, η εφηµερίδα που εξέφραζε περισσότερο από ο-
ποιαδήποτε άλλη τα πάγια συµφέροντα της εµπορικής αρχηγεσίας της κοινότητας, 
αναγνώριζε ότι η εξαγωγή των προϊόντων έπρεπε να απαγορευθεί ώσπου να καλυφ-
θούν οι τοπικές ανάγκες241. 

Από τα µέσα του 1917 όµως και µε αυξανόµενη ένταση κατά τα επόµενα χρόνια 
η στάση αυτή µεταβλήθηκε. Η αποτυχία της κρατικής παρέµβασης στον τοµέα του 
επισιτισµού και η έντονη κρίση που περνούσε µετά την πυρκαγιά του 1917 ο κύριος 
οικονοµικός πνεύµονας της πόλης, το εµπόριό της, οδήγησαν τον τύπο προς τη στα-
θερή υποστήριξη του ελεύθερου εµπορίου ως µοναδικής λύσης για τον επισιτισµό της 
Θεσσαλονίκης και την οικονοµική της επιβίωση. Αυτός έγινε τώρα ο «µέγας ἀγών» 
που διεξήγαγε κάθε εφηµερίδα –αυτοαπουκαλούµενη τώρα και ως «ὀπαδός τοῦ 

                                                 
238 Εµπορικός Σύλλογος προς πρωθυπουργό, υπουργό εθνικής οικονοµίας, υπουργό επισιτισµού, κυ-
βερνητικό αντιπρόσωπο (07.1917), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-
1919». Επίσης Echo de Salonique 26.04.1917. 
239 Βλέπε ενδεικτικά L’Opinion 17.02.1915, L’Indépendant 02.09.1915, Νέα Αλήθεια 19.02.1915. 
240 L’Opinion 06.08.1916. 
241 L’Indépendant 02.09.1915. 
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ἐλεύθερου ἐµπορίου»242. «Ὅπου τό ἐµπόριον ἀφέθη ἐλεύθερον», ὑποστήριζε πλέον 
τό Φῶς, «ἐπετεύχθη ἡ µεταφορά ἐµπορευµάτων καί εὖρεν ὁ λαός τά προϊόντα ἴσως 
µέν ἀκριβώτερα, πάντως ὅµως ἐν σχετικῇ ἀφθονία»243. Η λήψη µέτρων για την κα-
ταπολέµηση της αισχροκέρδειας θεωρείτο αναγκαία, ταυτόχρονα όµως υπογραµµιζό-
ταν ότι αυτά δεν έπρεπε σε καµία περίπτωση να συντελούν στην παρεµπόδιση του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση του Γνωµοδοτικού Συµβου-
λίου επιδοκιµαζόταν γιατί θα έδινε τέλος στις «παράλογες» διατιµήσεις, ενώ τονιζό-
ταν η ανάγκη άρσης των εµποδίων στη διεξαγωγή του εµπορίου και η παροχή ευκο-
λιών, ώστε «νά µή µεταβάλληται εἰς µαρτύριον τό ἔργον τῶν ἐµπορευοµένων»244. Η 
παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία ελεγχόταν πλέον ως πέρασµα «χειροπέδων» 
στο εµπόριον και ενέργειες του Υπουργείου Επισιτισµού, όπως οι επιτάξεις, γίνονταν 
αντιληπτές ως «πόλεµος» ενάντια σε µια «τάξιν πολιτῶν»245. Συνακόλουθα, η δηµό-
σια εικόνα των εµπόρων αναβαθµίστηκε. Το «συντεταγµένον» και «πεπειραµένον 
ἐµπόριον τῆς Θεσσαλονίκης» αντιπαραβαλλόταν στο «ἀσύντακτον ἐµπορικῶς κρά-
τος» και αναµενόταν ότι θα είναι αυτό που θα «εὔρη τόν τρόπον νά κατισχύση τῶν 
δυσχερειῶν» και να εξασφαλίσει τον επισιτισµό της πόλης246. 

Επιπλέον, ο τύπος απέδιδε τον «µοναδικόν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ ἐµπορίου» «µα-
ρασµόν» της Θεσσαλονίκης κατά τα τελευταία χρόνια στα «ἀπειράριθµα περιοριστι-
κά µέτρα, τῶν ὁποίων τινά ὑπῆρξαν αὐτόχρηµα καταθλιπτικά» και συνέδεε αντίθετα 
την οικονοµική ανάκαµψη της πόλης µε την απελευθέρωση του εµπορίου. «Ἡ ζωή 
εἰς τή Θεσσαλονίκη», υποστήριζε η Νέα Αλήθεια, «θά ἐπανέλθη µόνον µέ τήν 
ἀπόλυτον ἐλευθερίαν τῆς κινήσεως τοῦ ἐµπορίου»247. Ως εκ τούτου, στην αντιπαρά-
θεσή τους µε το κράτος οι θεσµικοί φορείς των εµπόρων µπορούσαν πλέον να επικα-
λούνται την υποστήριξη της κοινής γνώµης. Το 1919 ο Εµπορικός Σύλλογος διαµαρ-
τυρόταν στη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας «διά την παρατηρούµενην κατ’αυτάς τά-
σιν προς επαναφοράν διατιµήσεων και περιοριστικών διατάξεων» και υπογράµµιζε 
ότι επρόκειτο για θεσµό «ὅστις τελείως ἠστόχησε καί κατεδικάσθη ὑφ’ ὁλοκλήρου 
της κοινωνίας ὡς ἐπενεγκότος κατά τήν ἐφαρµογήν αὐτοῦ ὅλως ἀντίθετα τῶν προσ-
δοκωµένων ἀποτελέσµατα»248. Άλλωστε, το αίτηµα της ελευθερίας του εµπορίου υ-
περέβαινε τώρα τα στενά όρια του κύκλου των εµπόρων και µετατρεπόταν από επαγ-
γελµατική επιδίωξη σε διαταξικό σύνθηµα. Υιοθετούνταν από ευρύτερα στρώµατα 
της πόλης (που συµπεριλάµβαναν τη δηµοτική αρχή, το Σύνδεσµο Συντεχνιών, τα ε-
λευθέρια επαγγέλµατα, πολιτικές λέσχες και εβραϊκούς συλλόγους –σιωνιστικούς και 
αλιανσίστ) και παρήγαγε ευρύτερες συναινέσεις, συνέχοντας τον αστικό και µικροα-
στικό κόσµο της Θεσσαλονίκης249. Το 1919, η προφανής επισιτιστική αποτυχία του 

                                                 
242 Βλέπε ενδεικτικά Νέα Αλήθεια 11.01.1918, 22.06.1918, Μακεδονία 24.10.1919. 
243 Το Φως 20.11.1917. 
244 Νέα Αλήθεια 13.04.1918, Το Φως 18.11.1917. 
245 Νέα Αλήθεια 05.01.1918, 11.01.1918, L’Indépendant 02.08.1917. 
246 Νέα Αλήθεια 11.01.1918. 
247 Νέα Αλήθεια 03.11.1918. 
248 Εµπορικός Σύλλογος προς Γ∆Μ (21.03.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκε-
λος «1916-1919». 
249 Βλέπε το υπόµνηµα διασωµατειακής επιτροπής προς την κυβέρνηση, το οποίο και ανέφερε ότι «ἡ 
ἐπικρατοῦσα παρά τῷ κοινῷ γνώµη εἰς τήν πείραν τῶν τελευταίων ἐτῶν στηριζοµένη δέν εὐνοεῖ τᾶς 
διατιµήσεις». Την επιτροπή αποτελούσαν αντιπρόσωποι του Εµπορικού Επιµελητηρίου, του Εµπορι-
κού Συλλόγου, του ∆ήµου, του Συνδέσµου Συντεχνιών, του Συλλόγου Φιλελευθέρων και του Ιατρικού 
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κεντρικού κράτους και η σταδιακή εξοµάλυνση του παγκόσµιου εµπορίου έτειναν 
εποµένως προς την αποκατάσταση των συµβολικών σχέσεων των εµπόρων µε την 
πόλη και προς την επανεπιβεβαίωση της ηγεµονίας τους. Από αιτία της κακοδαιµονί-
ας της κατά τη διάρκεια του πολέµου, οι έµποροι προβιβάζονταν ξανά στον βασικό 
συντελεστή της ευδαιµονίας της. 

Τέλος, το ελεύθερο εµπόριο, όπως άλλωστε και η αυτοθυµατοποίηση, διαπλε-
κόταν µε την αποκρυστάλλωση µιας αντιθηναϊκής θεσσαλονικιότητας. Αυτός ήταν 
και ο τρίτος άξονας που προσδιόριζε τη σχέση των εµπόρων µε τις κρατικές αρχές και 
συγκροτούσε τη συλλογική τους ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια του πολέµου οι κρατι-
κές πολιτικές στον τοµέα του επισιτισµού προκάλεσαν τη ραγδαία υποχώρηση της 
θέση της Θεσσαλονίκης ως κύριου διαµετακοµιστικού λιµένα προς όφελος του Πει-
ραιά. Ήδη από το 1915 ο Πειραιάς, όπως και όλα τα λιµάνια της Παλαιάς Ελλάδας, 
εξαιρέθηκαν από την απαγόρευση της εξαγωγής αποικιακών που ίσχυσε αντίθετα για 
όλα τα λιµάνια των Νέων Χωρών. Το αποτέλεσµα ήταν έµποροι που έφταναν στη 
Θεσσαλονίκη από τις γειτονικές εµπόλεµες χώρες (κυρίως από τη Σερβία) για αγορά 
εµπορευµάτων να µεταβαίνουν τελικά στον Πειραιά250. Το ίδιο χρονικό διάστηµα, η 
εκεί συγκέντρωση των αποθεµάτων σίτου έφερε σε δύσκολη θέση τους θεσσαλονι-
κείς αλευροποιούς, οι οποίοι αναγκάζονταν να τον προµηθεύονται ακριβότερα. “Sa-
lonique est obligé de passer par les fourches caudines du Pirée, car le gouvernement 
ne vend pas de blé directement aux minotiers des Nouvelles Provinces”, διαµαρτυρό-
ταν η Indépendant251. Περιπτώσεις σαν και αυτές πολλαπλασιάστηκαν κατά το επό-
µενο διάστηµα252. Η δε συγκεντρωτική λειτουργία του ελληνικού κράτους απόβαινε 
επίσης σε βάρος των θεσσαλονικέων εµπόρων. Οι αποφάσεις για το εµπόριο της πό-
λης λαµβάνονταν κατά κύριο λόγο στην Αθήνα ερήµην των ενδιαφεροµένων. “Les 
fonctionnaires qui décident ainsi de l’existence de notre commerce paraissent agir un 
peu à la légère”, σχολίαζε η Echo de Salonique, προσθέτοντας ειρωνικά ότι 
“s’imagine-t-on que les fonctionnaires ministériels sont plus au courant de nos be-
soins que nos négociants ou nos banquiers”253. Τις δυσµενείς αυτές επιπτώσεις του 
συγκεντρωτισµού επέτεινε η γραφειοκρατικοποίηση της εµπορικής διαδικασίας. Κα-
θώς βρίσκονταν εγγύτερα στην κεντρική εξουσία, οι έµποροι του Πειραιά εξασφάλι-
ζαν µε µεγαλύτερη ευκολία άδειες εξαγωγής. Αντίθετα, οι πολυπληθείς παραγγελιο-
δόχοι της Θεσσαλονίκης, στους οποίους και θεµελιωνόταν η ευηµερία της πόλης, 
βρίσκονταν στα πρόθυρα της πτώχευσης254, ενώ οι αλευρέµποροι και σιτέµποροί της 
εργάζονταν από «προφανῶς µειονεκτικήν θέσιν». Ουσιαστικά, «δέν ἠδύναντο νά 
ἐργασθώσιν», καθώς αναγκάζονταν να προµηθεύονται τα εµπορεύµατα από τον Πει-
ραιά σε υψηλές τιµές και να «ὑπόκεινται εἰς γραφειοκρατίαν» για την εξασφάλιση 
των αδειών εξαγωγής255.  

                                                                                                                                            
Συλλόγου, ενώ στη συνέλευση που τη συγκρότησε συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Club des In-
times και του Nouveau Club Israélite. Μακεδονία 24.07.1919, 11.08.1919, 12.08.1919. 
250 Το Φως 27.04.1915, Νέα Αλήθεια 12.06.1915. Βλέπε και διαµαρτυρία των εµπόρων αποικιακών. 
Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (20.04.1915), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
251 L’Indépendant 14.07.1915. 
252 Άλευρα που παράγγελναν έµποροι της Θεσσαλονίκης επιτάσσονταν στον Πειραιά, κατάσχονταν 
από την κυβέρνηση και παραδίδονταν σε αλευροποιεία των Αθηνών. Το Φως 12.10.1915, 14.12.1915, 
Νέα Αλήθεια 10.10.1915. 
253 Echo de Salonique 27.07.1915. 
254 L’Opinion 26.07.1915. 
255 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (14.07.1916), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
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Ταυτόχρονα, η απαγόρευση των εισαγωγών από την Παλαιά Ελλάδα προς τη 
Θεσσαλονίκη, µε το επιχείρηµα ότι αυτά θα καταναλώνονταν εντέλει από τους συµ-
µάχους, παρεµπόδιζε την οµαλή διεξαγωγή του εµπορίου στην πόλη προς όφελος κε-
φαλαιούχων των Αθηνών που µπορούσαν να εξασφαλίσουν εύκολα τις σχετικές ά-
δειες256. Ανάλογες ήταν και οι επιπτώσεις της απαγόρευσης εξαγωγής από τη Θεσσα-
λονίκη στη µακεδονική ενδοχώρα. Η γραφειοκρατία στην εξασφάλιση των αδειών 
και οι δυσκολίες στις µεταφορές συνέτειναν προς τη στροφή των αγορών του εσωτε-
ρικού της Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά, από όπου οι µακεδόνες 
έµποροι µπορούσαν να προµηθεύονται ευκολότερα και να µεταφέρουν γρηγορότερα 
τα προϊόντα τους257. 

Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, όπως και µε την αναγόρευση του Πειραιά στο 
µοναδικό λιµάνι άφιξης των εισαγόµενων εµπορευµάτων, το λιµάνι της πρωτεύουσας 
εξασκούσε τώρα το εµπορικό µονοπώλιο σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η δε αγορά του συ-
γκέντρωνε πλέον το σύνολο σχεδόν του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου της 
χώρας. Χωρίς άµεση ατµοπλοϊκή σύνδεση µε το εξωτερικό, η Θεσσαλονίκη απώλεσε 
την «αυτονοµία της» ως µείζον διαµετακοµιστικό λιµάνι και οι έµποροί της “se virent 
obligés de s’adresser au Pirée, malgré leur répugnance à favoriser un port 
concurrent”258. Η εµπορική υποχώρηση της πόλης δεν ανεστάλη ούτε και µε τη λήξη 
των εχθροπραξιών. Η συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας και η αποκατάσταση της ει-
ρήνης στα Βαλκάνια πρόσφεραν στους εµπόρους της Θεσσαλονίκης νέες ευκαιρίες 
ανάκτησης της χαµένης οικονοµικής τους ενδοχώρας και πραγµατοποίησης σηµαντι-
κών κερδών λόγω και των µεγάλων αποθεµάτων που είχαν συγκεντρώσει. Ωστόσο, η 
απαγόρευση των εξαγωγών τους έθεσε εκ νέου σε µειονεκτική θέση, τη στιγµή µάλι-
στα που οι πειραιώτες συνάδελφοί τους δεν ήταν υποχρεωµένοι να ζητούν άδεια ούτε 
και να υποβάλλουν τα τιµολόγιά τους στο Υπουργείο Επισιτισµού259. 

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν βαθιά δυσαρέσκεια στους εµπόρους της πόλης. 
Αυτή πήρε τη µορφή έντονης αντίθεσης προς την κεντρική εξουσία και προσέλαβε 
τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Οι έµποροι διαµόρφωσαν την ταυτότητά τους µε ανα-
φορές σε µια αντιαθηναϊκή και αντιπειραϊκή θεσσαλονικιότητα την οποία και διέκρι-
νε µια εµφανής τάση αυτοθυµατοποίησης. Επισήµαιναν την «προφανῆ µειονεκτική 
στάσιν τῶν ἐµπόρων τῆς Θεσσαλονίκης»260 και την ανισότητα στη µεταχείριση των 
δύο λιµανιών261, την οποία και απέδιδαν σε µια κυβέρνηση η οποία «οὐ µόνον 
οὐδόλως ἐµερύµνησε περί τοῦ ἐµπορίου τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά τουναντίον 
ἀσυναισθήτως ἴσως καί κατέτρεξεν αὐτό». «Τά ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ληφθέντα µέ-
χρι σήµερον µέτρα», κατέληγε υπόµνηµα του Εµπορικού Συλλόγου, ήταν εκείνα που 
«συνετέλεσαν κατά τό πλεῖστον εἰς τόν µαρασµόν τοῦ Ἐµπορίου τῆς Θεσσαλονί-
κης»262. Κατά συνέπεια, η πόλη από εµπορικά ανεξάρτητη υφίστατο πλέον το «ζυγό» 
του Πειραιά263. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση καταγγελλόταν για πρωτοφανή εύνοια των 

                                                 
256 Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (03.11.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
257 Νέα Αλήθεια 29.09.1918, 03.09.1918, 24.08.1918. 
258 L’Indépendant 12.08.1918, 19.08.1918. Αντίστοιχα, Νέα Αλήθεια 08.06.1918. 
259 Νέα Αλήθεια 03.10.1918. Γάλλος πρόξενος (Θεσσαλονίκη) προς πρέσβυ (Αθήνα) (25.02.1919), 
MAE CADN, Ambassade de France à Athènes, Fonds A, Carton 275. 
260 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (14.07.1916), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
261 Νέα Αλήθεια 03.10.1918. 
262 Υπόµνηµα Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (03.11.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
263 L’Indépendant 08.08.1918. 
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πειραιωτών εµπόρων, η οποία και είχε συντελέσει «τεχνητά» (“artificiellement”) στη 
µεταφορά της εµπορικής δραστηριότητας ολόκληρης της Ελλάδας στο λιµάνι της 
πρωτεύουσας264. Mάλιστα, η συµπεριφορά της ελεγχόταν ως ενσυνείδητη απόπειρα 
καταστροφής των υπόλοιπων ελληνικών λιµανιών. «Εἰς τούς Ἀθηναίους φθάνει ὁ 
Πειραιεύς», σχολίαζε το Φως, «ὁ λιµήν αὐτός δύναται νά λάβη ὅλην τήν δυνατήν 
ἀνάπτυξιν, ἀπορροφῶν τό ἐµπόριον τοῦ Κράτους. Τί σηµασίαν ἔχουν ἡ Θεσσαλονί-
κη, αἵ Πάτραι, ὁ Βόλος, αἵ Καλαµαί; Ἄς ἀπονεκρωθοῦν, ἄς ἐρηµωθοῦν καί ἄς ζή-
σουν ἀπό τήν Πειραϊκήν ἐλεηµοσύνην»265. Ουσιαστικά, για τους εµπόρους της Θεσ-
σαλονίκης, οι επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης εξηγούνταν από τη µετατροπή της 
σε υποχείριο µιας χρηµατιστικής και εµπορικής «κλίκας του Πειραιά», η οποία και 
χρησιµοποιούσε το διοικητικό µηχανισµό για να «καταδιώξει» τη Θεσσαλονίκη και 
να στρέψει το εµπόριό της προς το λιµάνι της πρωτεύουσας. “In many of the adminis-
trative acts adversely affecting the fortunes of Salonica, the hand of this selfish clique 
can be detected and there seems no immediate prospect of relief from this oppres-
sion”, ανέφερε ο άγγλος πρόξενος απηχώντας τις αντιλήψεις εµπορικών κύκλων της 
πόλης266. 

Η αντιπαράθεση των εµπόρων µε την κεντρική αρχή δεν ενίσχυσε µόνο τη θεσ-
σαλονικιότητά τους. Μετέβαλε επίσης και το περιεχόµενό της καθώς ο έντονα αντια-
θηναϊκός της χαρακτήρας συντελούσε στην αναδιατύπωση της τοπικής διάστασης της 
εµπορικής ταυτότητας. Η τελευταία δεν συγκροτούνταν πλέον στη βάση µιας λογικής 
αστικής υπερηφάνειας (civic pride), όπως κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο267, 
αλλά αντίθετα σε εκείνη του θύµατος. Οι έµποροι, και µετωνυµικά ολόκληρη η πόλη, 
αποτελούσαν τώρα τα θύµατα της αδιαφορίας της κεντρικής εξουσίας. 

Αυτός ο αντιαθηναϊκός λόγος του «θύµατος» δεν αρθρωνόταν µόνο από τους 
εµπόρους. Καθολικά αποδεκτός από ποικίλες κοινωνικές οµάδες, υιοθετούνταν ως 
ένα ρητορικό εργαλείο που συντελούσε στη νοµιµοποίηση των ιδιαίτερων αιτηµάτων 
τους. Εβραϊκοί κύκλοι εξέφραζαν την αγωνία τους για την επιβίωσή της κοινότητας 
στο νέο καθεστώς µέσα από αναφορές στον εµπορικό µαρασµό της πόλης. Χρησιµο-
ποιώντας µια γλώσσα πανοµοιότυπη µε εκείνη του Εµπορικού Συλλόγου και του Ε-
µπορικού Επιµελητηρίου, υποµνήµατα προς εβραϊκές οργανώσεις του εξωτερικού ε-
πισήµαιναν ότι “par un jeu savant d’autorisation et de défenses, le gouvernement par-
vient à paralyser le commerce macédonien au profit de celui du Pirée”268. Ο δε Ζωζέφ 
Νεχαµά σχολίαζε ότι, “il est encore un autre sujet de mécontente dans la population 
israélite qui vit surtout du commerce. C’est le favoritisme exagéré dont bénéficient les 
négociants du Pirée au détriment de la place de Salonique”269. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, 
το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης επικέντρωσε τη δράση του στο πρόβληµα του ε-
πισιτισµού αναδεικνύοντας τις ευθύνες του κεντρικού κράτους, επισηµαίνοντας τις 
«διακρίσεις» σε βάρος της Μακεδονίας και απαιτώντας την ισότιµη µεταχείριση της 
Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για µια προφανή απόπειρα του Κέντρου να συγκροτήσει 
µια νόµιµη, δηµόσια αποδεκτή και πολιτικά θελκτική εργατική ταυτότητα στη βάση 
πολιτικοκοινωνικών και όχι αυστηρά συνδικαλιστικών αιτηµάτων. Αυτό υποδεικνύει 
άλλωστε και το εξαιρετικά επιτυχηµένο συλλαλητήριο που οργάνωσε το Φεβρουάρι-

                                                 
264 L’Indépendant 19.08.1918. 
265 Το Φως 20.08.1918. 
266 Smart (Θεσσαλονίκη) προς Granville (Αθήνα) (25.03.1920), FO 286/744. 
267 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 141-143. 
268 Memoire sur la portion de la Macedoine devolue à la Grece par la traite de Bucarest (22.12.1918), 
Αρχείο AIU Grèce II C 53. 
269 Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (10.11.1920), Αρχείο AIU Grèce II C 53. 
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ου του 1919 µε κεντρικό αίτηµα την παροχή στους θεσσαλονικείς εργαζόµενους ψω-
µιού ίσης ποσότητας, όµοιας ποιότητας και ίδιας τιµής µε εκείνο που απολάµβαναν οι 
Αθηναίοι270. 

Ωστόσο, παρά το διαφορετικό περιεχόµενο που κατά περίπτωση λάµβανε, η α-
ντιαθηναϊκή θεσσαλονικιότητα εξακολουθούσε να συνδέει τους εµπόρους µε ολό-
κληρη την πόλη. Ως κοινή γλώσσα, δηµιουργούσε διαταξικά και διεθνοτικά συνεχή 
στη βάση µιας κοινής αίσθησης θυµατοποίησης. Με τον τρόπο αυτό συγκροτούσε µια 
νοούµενη κοινότητα συναισθήµατος εκεί όπου η εµπειρία του επισιτισµού και το ιδί-
ωµα της αισχροκέρδειας παρήγαγαν πολλαπλές ρήξεις στον κοινωνικό ιστό της πό-
λης. Επιπρόσθετα, για την ίδια την οµάδα των εµπόρων, η ανασηµασιοδοτηµένη θεσ-
σαλονικιότητα αποτέλεσε ένα δεύτερο σηµείο σύµπτωσης των µελών της και οικοδό-
µησης δεσµών συνοχής, µετά από αυτό της ρητορικής του ελεύθερου εµπορίου. Υ-
πήρξε δηλαδή ένα σηµείο όπου συναντήθηκαν οι διαφορετικές εθνοτικές συνιστώσες 
τους και οικοδοµήθηκε µια κοινά αποδεκτή επαγγελµατική και αστική (civil) ταυτό-
τητα. Καθώς το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και τα σχέδια της ανοικο-
δόµησης σηµατοδοτούσαν την έναρξη του ραγδαίου εξελληνισµού της πόλης, η ανά-
δυση µιας αντιαθηναϊκής τοπικής ταυτότητας µε έντονα στοιχεία αυτοθυµατοποίησης 
επέτρεπε εποµένως την οριακή ενσωµάτωση των εβραίων εµπόρων σε µια εµπορική 
συλλογικότητα και τελικά τη συµβολική αποκατάσταση των δεσµών µιας διεθνοτικής 
εµπορικής αρχηγεσίας µε ολόκληρη την πόλη. 
 
Η εµπειρία του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου µετασχηµάτισε τις κοινωνικές αναπα-
ραστάσεις των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, αναπροσδιόρισε τη θέση τους στην κοι-
νωνική ιεραρχία, επανακαθόρισε τις σχέσεις τους µε άλλες κοινωνικές οµάδες, µε την 
κρατική εξουσία και µε την πόλη και ανασυγκρότησε εντέλει την αυτοεικόνα τους. Η 
πρόσληψη της πολεµικής εµπειρίας δεν ήταν µονοσήµαντη. Αντίθετα, επενδύθηκε µε 
πολύσηµα πολιτισµικά νοήµατα. Το ιδίωµα της αισχροκέρδειας µπόλιασε τις αναπα-
ραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας, ανασηµασιοδότησε παλαιές κοινωνικές ταυτό-
τητες, διαµόρφωσε την εικόνα του κερδοσκόπου εµπόρου, αµφισβήτησε τη σχέση 
του µε την πόλη και προκάλεσε νέες συµβολικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Ή-
ταν ηγεµονικό, ωστόσο δεν µονοπώλησε το δηµόσιο λόγο. Τα τελευταία έτη του πο-
λέµου, η αποκατάσταση της ρητορικής του ελεύθερου εµπορίου και η αποκρυστάλ-
λωση µιας αντιαθηναϊκής θεσσαλονικιότητας µε χαρακτηριστικά αυτοθυµατοποίησης 
παρήγαγαν µε τη σειρά τους διαταξικές συναινέσεις, εισήγαγαν θετικότερες απεικο-
νίσεις των εµπόρων, οδήγησαν στην επαναπροσέγγισή τους µε την πόλη και όρισαν 
εκ νέου τους άξονες διαµόρφωσης της ταυτότητάς τους. 

Οι λόγοι αυτοί, θέτοντας τους εµπόρους στο επίκεντρό τους, διαµόρφωναν α-
ντιφατικές θεωρήσεις τους στο δηµόσιο χώρο. Σε κάθε περίπτωση όµως, αποτύπω-
ναν, και µε τη σειρά τους συντελούσαν, στην υποχώρηση της εθνοτικής διάστασης 
της ταυτότητάς τους. Από σύµβολο της εθνοτικής διαµάχης κατά τη ∆εύτερη Συ-
νταγµατική Περίοδο, η εικόνα του εµπόρου, είτε στην αρνητική εκδοχή του κερδο-
σκόπου είτε στη θετική εκδοχή του οικονοµικού πυλώνα της πόλης, ήταν τώρα εθνο-
τικά «ουδέτερη» καθώς συµπεριλάµβανε Έλληνες αλλά και Έβραίους. Επρόκειτο βέ-
βαια για µια «συγκαταβατική» ουδετερότητα που οικοδοµείτο σε µια πρόσφατη αί-
σθηση υπεροχής των ελλήνων εµπόρων. Όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφά-
λαια και θα φανεί ευκρινέστερα και στο επόµενο, η πολεµική δεκαετία κλόνισε σο-
βαρά την πρωτοκαθεδρία των εβραίων εµπόρων, κατά τρόπο ώστε η δράση τους να 
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L’Indépendant 25.02.1919. 
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µην προκαλεί πια εντάσεις. Στο ανανεωµένο αυτό πλαίσιο, οι έµποροι της πόλης ετε-
ροπροσδιορίζονταν και αυτοπροσδιορίζονταν πλέον στη βάση κυρίως ταξικών ανα-
φορών. Το ζήτηµα του επισιτισµού και οι διαφορετικές πολιτισµικές σηµάνσεις του 
νοηµατοδότησαν την εµπρόθετη δράση τους και καθόρισαν τις συγκλίσεις, τις απο-
κλίσεις και τις αντιπαραθέσεις τους µε άλλα κοινωνικά στρώµατα και µε τις κρατικές 
αρχές πάνω στον άξονα της τάξης. Για τους εµπόρους της Θεσσαλονίκης, η πιο πολυ-
εθνοτική στιγµή της πόλης ήταν στην πραγµατικότητα η στιγµή της ανασυγκρότησης 
της (µονοεθνοτικής) ταξικότητάς τους. 
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Κεφάλαιο ∆έκατο 
Από την Εµπορική Λέσχη στον Εµπορικό Σύλλογο 

Θεσµική αναδιοργάνωση, εθνοτικές επανιεραρχήσεις 
και ανασηµασιοδότηση της τάξης στη µεταοθωµανική Θεσσαλονίκη 

 
 

Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος συνοδεύτηκε από µια βαθιά 
αναδιάρθρωση των θεσµών εκπροσώπησης των εµπόρων και βιοµηχάνων της πόλης. 
Κατά την περίοδο 1912-1919 νέες µορφές επαγγελµατικών συσσωµατώσεων εµφανί-
στηκαν, ενώ οι ήδη υπάρχουσες είτε ατόνισαν είτε ανασυστήθηκαν µε βάση την ελ-
ληνική νοµοθεσία. Η ίδρυση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας το 1914, του 
Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1916, όπως και η αναδιοργάνωση του Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της πόλης το 1919 σηµατοδότησαν τη µετα-
βολή των εθνοτικών ιεραρχήσεων στο πεδίο της θεσµικής εκπροσώπησης του εµπο-
ρικού και βιοµηχανικού κόσµου. Οι δευτεροβάθµιες αυτές οργανώσεις συνιστούσαν 
τους νέους, αλλά και τους σηµαντικότερους πλέον, χώρους συνεύρεσης των ελλήνων 
και των εβραίων εµπόρων. Ωστόσο, αν και οργάνωναν τις διεθνοτικές σχέσεις στη 
βάση της εκπροσώπησης και της ισότητας, συνέβαλαν εν τέλει αποφασιστικά στην 
προώθηση της ηγεµονίας των ελλήνων επιχειρηµατιών. 

Οι εθνοτικές αυτές ανακατατάξεις διαπλέκονταν στενά µε µια οµόχρονη µετα-
βολή του περιεχοµένου της αστικής ταυτότητας. Οι νέοι επαγγελµατικοί σύλλογοι ε-
ξέφραζαν τη νεωτερική αντίληψη των βενιζελικών κυβερνήσεων για την οργάνωση 
της κοινωνίας στη βάση των οργανωµένων συµφερόντων. Παράλληλα, συστήθηκαν 
σε µια περίοδο έντονης κρατικής παρέµβασης στο χώρο της οικονοµίας και κλήθηκαν 
να αντιµετωπίσουν τον ογκούµενο ριζοσπαστισµό των εργατικών στρωµάτων της πό-
λης. Η ταυτότητα που δόµησαν αντανακλούσε εποµένως µια διαφορετική θεώρηση 
του κοινωνικού σε σχέση µε εκείνη της ύστερης οθωµανικής περιόδου. Από κοινωνι-
κό ιδεώδες, η αστικότητα των εµπόρων και βιοµηχάνων της Θεσσαλονίκης αποτε-
λούσε πλέον µερικότερη ταυτότητα, που οργανωνόταν στη βάση του επαγγελµατικού 
συµφέροντος και βρισκόταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση µε την ταυτότητα άλλων αντα-
γωνιστικών κοινωνικών οµάδων. Η µετάβαση από την εµπορική λέσχη στον εµπορι-
κό σύλλογο συνιστούσε την πλέον ευκρινή εικονογράφηση αυτής της πορείας και εί-
ναι αυτή που θα αναλυθεί εδώ. 

Για λόγους αφήγησης οι δύο παραπάνω µεταβολές –η εθνοτική και η ταξική– 
εξετάζονται εδώ ξεχωριστά. Αποτέλεσαν ωστόσο ενιαία ιστορική διαδικασία. Η βενι-
ζελική θεώρηση της κοινωνίας ως άθροισµα οργανωµένων κοινωνικών δυνάµεων, µε 
το κράτος αµερόληπτο εξισορροπιστή τους, ανταποκρινόταν στο αίτηµα της προλη-
πτικής ρύθµισης των κοινωνικών συγκρούσεων και της ενσωµάτωσης στο υπάρχον 
κοινωνικό σύστηµα ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων, τόσο ταξικών όσο όµως και 
εθνοτικών1. Αυτή η τελευταία πρόθεση δεν έχει προσεχθεί όσο θα έπρεπε από τη σχε-
τική βιβλιογραφία2. Η επέκταση του ελληνικού κράτους µετά τους Βαλκανικούς Πο-

                                                 
1 Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 
και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών (Αθήνα, 1993), σσ. 159-163, 443-444. Μαρκέτος, Ο Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου και η εποχή του, σ. 247 κ.ε. Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-
1936, τόµος Β΄, σσ. 784, 793, 803-811, 927-929. Αντώνης Λιάκος, «‘Από κράτος φύλαξ εις κράτος 
πρόνοια’; Οι παράµετροι της εργατικής πολιτικής στο Μεσοπόλεµο», στο ΕΛΙΑ και Μουσείο Μπενά-
κη, Συµπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά (Αθήνα, 1988), σσ. 170-171. 
2 Εκκρεµεί µια συστηµατική διερεύνηση της πολιτικής των βενιζελικών κυβερνήσεων και των τοπικών 
τους εκπροσώπων προς τους µη ελληνικούς πληθυσµούς των Νέων Χωρών και κυρίως του τρόπου που 

 371



λέµους και η ενσωµάτωση περιοχών οικονοµικά πολλά υποσχόµενων, αλλά προς το 
παρόν φτωχών, καθηµαγµένων από τον πόλεµο και εθνοτικά ανοµοιογενών, όπως η 
Μακεδονία, καθιστούσε επιτακτική την οργανωµένη κρατική παρουσία τόσο στο πε-
δίο της οικονοµίας όσο και της κοινωνίας. Η άµεση, πανελλαδική εφαρµογή του νό-
µου 281/1914 περί σωµατείων και η µετά τέσσερα έτη επέκταση της ισχύος του νό-
µου 184/1914 περί επιµελητηρίων και στη Μακεδονία –όπως άλλωστε και η επιµονή 
στην εφαρµογή της προστατευτικής εργατικής νοµοθεσίας και στις Νέες Χώρες3–, 
πιστοποιεί, όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη και στο εµποροβιοµηχανικό της στρώµα, 
τη βούληση των βενιζελικών κυβερνήσεων της περιόδου να επανακαθορίσουν τη 
σχέση κράτους και (πολυεθνοτικής) κοινωνίας. Να άρουν δηλαδή την ισχύ των προ-
σωποπαγών, πελατειακών δικτύων και των κοινοτικών θεσµών και να εισάγουν ένα 
αυστηρό πλαίσιο διαπραγµάτευσης των επιµέρους συµφερόντων µε την κρατική ε-
ξουσία, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό την εδραίωση της ελληνικής κυριαρχίας 
στο χώρο της αγοράς της πόλης αλλά και την προοδευτική ενσωµάτωση των εβραίων 
επιχειρηµατιών της στις δοµές της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία αυτή δεν θα 
έπρεπε εποµένως να ερµηνευθεί ως µια γραµµική, προοδευτική πορεία αντικατάστα-
σης των εθνοτικών από τους ταξικούς δεσµούς –όσο και αν αυτό εξέφραζε ενδεχοµέ-

                                                                                                                                            
η αντιµετώπισή τους εντασσόταν και συνδιαλεγόταν µε το ευρύτερο βενιζελικό εγχείρηµα του «αστι-
κού εκσυγχρονισµού», της ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του κράτους και της αναδιαµόρφωσης 
των κοινωνικών σχέσεων κατά τη δεκαετία του 1910. Η διερεύνηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στο 
βαθµό που η δεκαετία εκείνη συνιστούσε την πιο πολυεθνοτική περίοδο του ελληνικού κράτους. Ο πο-
λυεθνοτικός του χαρακτήρας αποτυπωνόταν στη σύνθεση των πληθυσµών του, καθόριζε τις τρέχουσες 
πολιτικές διαχείρισής τους, αλλά επιπρόσθετα εµπότιζε την πολιτική ιδεολογία, την εθνική αυτοεικόνα 
και το βενιζελικό όραµα της µελλοντικής µορφής του ως δύναµης αποικιακής και αυτοκρατορικής κα-
τά τις βυζαντινές παραδόσεις και τα σύγχρονα, βρετανικά -θα µπορούσε να υποθέσει κανείς- πρότυπα. 
«Ἡ Ἑλλάς», δήλωνε ο Βενιζέλος ήδη από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, «εἶναι προωρισµένη 
ἡµέραν τινά νά καταστῆ δύναµις Μουσουλµανική ἐν ᾑ οἱ µουσουλµάνοι νά ζώσι τελείως 
εὐχαριστηµένοι». Η ελληνική ιστοριογραφία έχει σε µεγάλο βαθµό αγνοήσει τις όψεις αυτές. Οι πιο 
σχετικές µελέτες των Βασίλη Γούναρη και Τάσου Κωστόπουλου είτε προσεγγίζουν τα πελατειακά δί-
κτυα ως δίκτυα ενσωµάτωσης είτε στην καλύτερη περίπτωση προκρίνουν µεθοδολογικά την τεκµηρί-
ωση της βίας που χαρακτήριζε την αντιµετώπιση των κατακτηµένων πληθυσµών και τους τρόπους που 
αυτή στη συνέχεια «εξάχθηκε» από τις Νέες Χώρες στην Παλαιά Ελλάδα µεταλλασσόµενη από εθνο-
τική σε πολιτική. Από τις παρεµφερείς µελέτες, εκείνη του Σπύρου Μαρκέτου προσφέρει µια ευκρινή 
ανάλυση των σχέσεων των τοπικών και κεντρικών αρχών µε τους κατακτηµένους πληθυσµούς της 
Μακεδονίας, αλλά επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην κρατική αυθαιρεσία και στα πρώτα χρό-
νια µετά τους Βαλκανικούς. Ο δε Αντώνης Λιάκος, αν και αναδεικνύει έµµεσα τη διαπλοκή του ταξι-
κού µε το εθνικό, υποτάσσει το δεύτερο στο πρώτο και εστιάζει στα εργατικά στρώµατα και στην πρό-
θεση του Βενιζέλου να προωθήσει τη «φιλεργατική» πολιτική του στη Μακεδονία ως ανάχωµα στην 
επιρροή της Φεντερασιόν. Τέλος, ο Gunnar Hering είναι ο µόνος που αναφέρεται έστω και επιγραµµα-
τικά στο θεσµό των Γενικών ∆ιοικήσεων και στην πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσιών που τις χαρα-
κτήριζε. Γιάννης Γκλαβίνας, «Ελληνικό κράτος και µειονότητες», Η Αυγή της Κυριακής, «Αναγνώσεις» 
(31.01.2010). Basil C. Gounaris, “Bonds made power: clientelism, nationalism, and party strategies in 
Greek Macedonia (1900-1950)”, στο Mark Mazower (επιµ.), Networks of power in Modern Greece. 
Essays in honour of John Campbell (Λονδίνο, 2008), σσ. 109-128. Γούναρης, «Βουλευτές και καπετά-
νιοι», σσ. 313-335. Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασµένη πλευρά µιας δεκαε-
τούς εθνικής εξόρµησης (1912-1922) (Αθήνα, 2007). Μαρκέτος, Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η 
εποχή του, σσ. 366-384. Λιάκος, Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και 
η σοσιαλιστική νεολαία, σσ. 101-102. Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόµος Β΄, 
σ. 811. Για µια εκτεταµένη περιγραφή της εικόνας του µουσουλµάνου υπήκοου στις αντιλήψεις των 
φορέων της κεντρικής εξουσίας, βλέπε τώρα Ιωάννης Ν. Γκλαβίνας, Οι µουσουλµανικοί πληθυσµοί 
στην Ελλάδα (1912-1923): αντιλήψεις και πρακτικές της ελληνικής διοίκησης, σχέσεις µε χριστιανούς 
γηγενείς και πρόσφυγες (Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-
κης, 2008), σσ. 377-384, 390-426. 
3 Λιάκος, Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και η σοσιαλιστική νεο-
λαία, σ. 102. Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, σσ. 143-144. 
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νως τις προσδοκίες των ιθυνόντων. Αντίθετα, το βενιζελικό πρόγραµµα, όπως τελικά 
εφαρµόστηκε στη Θεσσαλονίκη, υπάκουε σε µια πιο σύνθετη, διπλή λογική, µε βάση 
την οποία η εθνοτική επανιεράρχηση συνιστούσε την άλλη όψη της ταξικής αναδιάρ-
θρωσης του επιχειρηµατικού στρώµατος της πόλης.  

 
Οι νέοι θεσµοί και η µεταβολή των εθνοτικών ιεραρχιών 
Μια νέα, µακεδονική ελληνική αρχηγεσία 
Η µεγαλύτερη ορατότητα της ελληνορθόδοξης Νέας Λέσχης στο δηµόσιο χώρο της 
Θεσσαλονίκης κατά τους τελευταίους µήνες του 1913 σήµανε, όπως αναφέρθηκε στο 
πέµπτο κεφάλαιο, τη σταδιακή ανάληψη ενός κεντρικότερου, συντονιστικού ρόλου 
από τους έλληνες επιχειρηµατίες. Κατά τα επόµενα χρόνια, αυτή η διαδικασία συνε-
χίστηκε και επιταχύνθηκε µέσα όµως από πρωτοβουλίες για τη σύσταση ευρύτερων 
διεθνοτικών συσσωµατώσεων. Τη σύσταση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας 
το 1914 ακολούθησε αυτή του Εµπορικού Συλλόγου το 1916, ενώ η πορεία µετάβα-
σης από το οθωµανικό στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης των εµπόρων και 
βιοµηχάνων της πόλης ολοκληρώθηκε µε τη ριζική αναδιοργάνωση του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου στη βάση της ελληνικής νοµοθεσίας την άνοιξη του 
1919. 

Η ηγετική παρουσία των ελλήνων εµπόρων και βιοµηχάνων στα νέα σωµατεία 
υπήρξε αδιαµφισβήτητη. Όπως αφήνει να υπονοηθεί και ο τίτλος του, ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχάνων Μακεδονίας απέβλεπε λιγότερο στη συσπείρωση των βιοµηχάνων της 
Θεσσαλονίκης και περισσότερο στην εκπροσώπηση αυτών της Κεντρικής Μακεδονί-
ας όπως και στη λυσιτελέστερη προώθηση των συµφερόντων τους4. Η σύστασή του 
υπήρξε πρωτοβουλία ελλήνων βιοµηχάνων5, στο πρώτο διοικητικό συµβούλιο χρη-
µάτισε πρόεδρος ο Περικλής Χατζηλαζάρου, ενώ πέντε από τα εννέα µέλη του ήταν 
Έλληνες6. Άλλωστε, η προεδρία και η πλειοψηφία στο διοικητικό συµβούλιο παρέ-
µειναν ελληνικές καθόλη τη διάρκεια της περιόδου. 

Ανάλογη ήταν και η πορεία συγκρότησης του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης. Η πρώτη διοικητική επιτροπή απαρτιζόταν αποκλειστικά από έλληνες εµπό-
ρους7, ενώ παρά τη µετέπειτα επιλεκτική εκλογή και Εβραίων, η προεδρία και η πλει-
οψηφία του διοικητικού συµβουλίου συνέχισαν να αποτελούν ελληνικό µονοπώλιο. 

Αντίθετα, ο εξελληνισµός του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου α-
ποτέλεσε µια αρκετά πιο αργόσυρτη και σύνθετη διαδικασία. Το Επιµελητήριο δια-
τήρησε την οθωµανική του δοµή λειτουργίας µέχρι το 1919, όταν και ανασυστήθηκε 
µε βάση τον ελληνικό νόµο περί επιµελητηρίων 184/1914. Στο διάστηµα αυτό η σύν-
θεση της διοικητικής του επιτροπής σταδιακά µεταβλήθηκε προς όφελος του ελληνι-
κού στοιχείου, χωρίς όµως να απωλέσει ολοκληρωτικά τον πολυεθνοτικό της χαρα-
κτήρα. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1917 η διοικητική επιτροπή απαρτιζόταν από εννιά 
Εβραίους, έναν Ντονµέ και δύο Έλληνες, ενώ πρόεδρος παρέµενε µέχρι και τον Μάιο 
του 1915 ο Ντονµέ Μεχµέτ Καπαντζί8. Μετά την αποχώρησή του, η θέση πληρώθηκε 
προσωρινά από τους Εβραίους Γιακώβ Καζές και Γιοσέφ Μισραχί. Έκτοτε, χάρη στις 
                                                 
4 Σκοπός του Συνδέσµου ήταν η «µέριµνα για την ενίσχυση και προαγωγή της βιοµηχανίας στη Μακε-
δονία». Μακεδονία 03.04.1914. 
5 Η πρώτη σύσκεψη έγινε στο κατάστηµα του γνωστού επιχειρηµατία Αθανάσιου Μακρή, υφασµατέ-
µπορου στη Θεσσαλονίκη, αλλά µε ενεργή συµµετοχή σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στη ναουσαί-
ικη υφαντουργία. Μακεδονία 25.01.1914. 
6 Μακεδονία 03.04.1914. 
7 L’Opinion 23.11.1916, Το Φως 28.10.1916. 
8 Η τελευταία παρουσία του ως προέδρου καταγράφεται στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου 
της 20ής Απριλίου 1915. Συνεδρίαση διοικητικού συµβουλίου ΕΒΕΘ (20.04.1915), Αρχείο ΕΒΕΘ, 
Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
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επιλογές του νοµάρχη, η αριθµητική ισχύς των ελλήνων εµπόρων αυξήθηκε σε πέντε 
και η περιορισµένη µουσουλµανική παρουσία εξαλείφθηκε πλήρως9. Ωστόσο, η ε-
βραϊκή συµµετοχή παρέµεινε σταθερή, υπακούοντας πιθανότατα στην ανάγκη της 
εύθραυστης Προσωρινής Κυβέρνησης να µην αποξενώσει περαιτέρω την εβραϊκή 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης διαταράσσοντας τις τοπικές εθνοτικές ισορροπίες και 
προκαλώντας την αντίδραση των εβραϊκών οργανώσεων κρατών-µελών της 
Αντάντ10. Άλλωστε, σε αντίθεση µε τους επαγγελµατικούς συλλόγους, το Επιµελητή-
ριο, όπως και ο ∆ήµος, αποτελούσαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό τµήµατα της 
ελληνικής διοίκησης και αντανακλούσαν τις προθέσεις των κυβερνώντων. Σε κάθε 
περίπτωση, παρά τις εξισορροπητικές κινήσεις των ελληνικών αρχών και την εβραϊκή 
αριθµητική πλειοψηφία στο διοικητικό συµβούλιο, το Φεβρουάριου του 1917 η προ-
εδρία του Επιµελητηρίου πέρασε τελικά στον Έλληνα Κλέωνα Χατζηλαζάρου, έστω 
και για το µικρό χρονικό διάστηµα πριν από την αναχώρησή του από την πόλη11. Τε-
λικά, όλες αυτές οι παλινδροµήσεις έλαβαν οριστικά τέλος µε την ολοκλήρωση της 
ανασύστασης του Επιµελητηρίου το πρώτο εξάµηνο του 1919. Τον Ιούλιο του 1919, 
η νέα πενταµελής διοικητική επιτροπή απέκτησε ελληνική πλειοψηφία τριών συµ-
βούλων, ενώ πρόεδρος εκλέχτηκε ο νέος ισχυρός επιχειρηµατίας της πόλης, ο Αθα-
νάσιος Μακρής12. 

Τον εξελληνισµό των διοικητικών οργάνων των τριών αυτών σηµαντικότερων 
επαγγελµατικών συσσωµατώσεων συµπλήρωνε η δεσπόζουσα ελληνική παρουσία 
στα διοικητικά συµβούλια των περισσότερων πρωτοβάθµιων εργοδοτικών σωµατείων 
που ιδρύθηκαν ή ανασυστήθηκαν κατά την περίοδο µετά το 191413. Με τον τρόπο 
αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της µετάβασης των ελλήνων επιχειρηµατιών από 
τις παρυφές στο κέντρο της συλλογικής οργάνωσης του εµποροβιοµηχανικού κόσµου 
της Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη δειχθεί στο πρώτο κεφάλαιο, πριν το 1912 η θέση 
των ελλήνων εµπόρων ήταν θεσµικά δευτερεύουσα. Η εκπροσώπησή τους σε διεθνι-
κά σώµατα όπως το Επιµελητήριο ή η Λέσχη Θεσσαλονίκης ήταν αριθµητικά περιο-
                                                 
9 Σύµφωνα µε την οθωµανική νοµοθεσία που παρέµενε σε ισχύ, τα µέλη της διοικητικής επιτροπής 
προέρχονταν από ένα σώµα 20 εκλεκτόρων, από τους οποίους οι δέκα εκλέγονταν από τα µέλη του Ε-
πιµελητηρίου και οι άλλοι δέκα ορίζονταν από το νοµάρχη. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε-
ΒΕΘ (06.02.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βι-
βλίο Πρώτο. 
10 Η υπόθεση αυτή βασίζεται στην έντονη αντίδραση του Βενιζέλου όταν το 1919 τέθηκαν για πρώτη 
φορά το ζητήµα της Κυριακής αργίας και της διεύρυνσης του δηµοτικού συµβουλίου (µε τον νοµάρχη 
να µην αυξάνει ανάλογα τον αριθµό των εβραίων δηµοτικών συµβούλων). Βενιζέλος (Παρίσι) προς 
ΥΠΕΞ (08.07.1919), Βενιζέλος (Παρίσι) προς ΥΠΕΞ (12.02.1919), Βενιζέλος (Παρίσι) προς ΥΠΕΞ 
(02.03.1919), New Archive of the History of Jews in Greece, Μικροφίλµ RG 45.001 M Reel 1. 
11 Μετά την αναχώρησή του, καθήκοντα προεδρεύοντος ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Γιακώβ Καζές. Συνε-
δρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (18.05.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
12 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (08.07.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. 
13 Το 1922 ο Σύνδεσµος Εµπόρων ∆ασικών Προϊόντων Μακεδονίας, ο Σύνδεσµος Εµπόρων Αποικια-
κών, ο Σύλλογος Παραγγελιοδόχων, ο Σύνδεσµος Εκτελωνιστών και Φορτωτών, ο Σύνδεσµος Τυρο-
κόµων και Τυρεµπόρων και ο Σύλλογος Καπνεµπόρων, είχαν έλληνα πρόεδρο και συνήθως και γενικό 
γραµµατέα. Εξαίρεση αποτελούσε το Ναυτικό Επιµελητήριο (όπου το οκταµελές διοικητικό συµβού-
λιο περιλάµβανε τέσσερις Εβραίους, δύο Έλληνες και δύο ∆υτικοευρωπαίους), το Σωµατείο Ανθρακο-
πωλών (όπου πρόεδρος και γενικός γραµµατέας ήταν Εβραίοι) και ο Σύνδεσµος Υφασµατεµπόρων και 
Ειδών Νεωτερισµού (όπου ο πρόεδρος ήταν Εβραίος, ενώ το δ.σ. περιλάµβανε έξι Εβραίους, τέσσερις 
Έλληνες και δύο Μουσουλµάνους). ∆έκα από τα δώδεκα ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου Ιδιωτικών Κα-
πνεργοστασίων Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας ήταν Έλληνες και µόλις δύο Εβραίοι. Εµπορικόν Ε-
γκόλπιον (Θεσσαλονίκη, 1922), σσ. 157, 162-163. Εµπορικόν Εγκόλπιον (Θεσσαλονίκη, 1923), σσ. 
155-156. Φάκελος «Σύνδεσµος Εµπόρων ∆ασικών Προϊόντων Μακεδονίας», Φάκελος «Σύνδεσµος Ι-
διωτικών Καπνεργοστασίων Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
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ρισµένη και οι δυνατότητες παρέµβασής τους αναιµικές. Η ηγεµονική θέση των Ε-
βραίων στην οικονοµία και κοινωνία της πόλης, οι στενοί δεσµοί που συνέδεαν τους 
Ντονµέ µε την οθωµανική εξουσία, αλλά και η βραχύβια παρουσία των ίδιων των ελ-
λήνων µακεδόνων εµπόρων στη Θεσσαλονίκη συνέκλιναν εντέλει στην περιθωριο-
ποίησή τους. Εξαιτίας αυτού, αµιγώς εθνοτικές συσσωµατώσεις, όπως η Νέα Λέσχη, 
αποτελούσαν πρωτίστως εκφράσεις ενός ελληνορθόδοξου δηµόσιου χώρου. Ο χώρος 
αυτός αναπαρήγαγε τις δοµές του ευρύτερου δηµόσιου χώρου της πόλης στο εσωτε-
ρικό όµως της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Κατ’αυτόν τον τρόπο συγκροτούσε ου-
σιαστικά ένα διακριτό, αυτόνοµο πεδίο ανάπτυξης µιας εσωστρεφούς αστικής κοινω-
νικότητας για τους περιθωριοποιηµένους, νεοφερµένους έλληνες µακεδόνες εµπό-
ρους. 

Η µεταβολή των συνθηκών µετά το 1912 ενίσχυσε τη θέση των ελλήνων επιχει-
ρηµατιών απαξιώνοντας παράλληλα τους υπάρχοντες οθωµανικούς θεσµούς εκπρο-
σώπησης του εµποροβιοµηχανικού κόσµου της πόλης. Ο ελληνόγλωσσος τύπος κα-
τήγγειλλε το Επιµελητήριο ως «παρανόµως ὑφιστάµενον», κατηγορούσε τον ντονµέ 
πρόεδρό του ότι συµπεριφερόταν µε «σανφασονισµό» απέναντι στην ανεκτική ελλη-
νική διοίκηση, ενώ αποδοκίµαζε ως ανθελληνικές τις θέσεις του Επιµελητηρίου για 
τη µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι14. Ταυτόχρονα, συνέδεε τον ε-
ξελληνισµό της πόλης µε την ανάγκη στήριξης των ελλήνων εµπόρων, τόνιζε τη ση-
µασία της «ἐµπορικῆς κατακτήσεως τῆς Θεσσαλονίκης» και προσέδιδε στη µακεδο-
νική βιοµηχανία τα χαρακτηριστικά µιας «καθαρῶς ἐθνικῆς βιοµηχανίας»15. Το 
πλαίσιο αυτό ευνοούσε την υιοθέτηση µιας περισσότερο εξωστρεφούς στάσης από 
τους έλληνες επιχειρηµατίες, την παράκαµψη των υπαρχόντων θεσµών και την ανά-
ληψη διεθνοτικών πρωτοβουλιών που θα συνέβαλαν πλέον στην εδραίωση της ηγε-
µονίας τους στον ευρύτερο χώρο της πόλης. 

Ωστόσο, η σταδιακή µετάβαση των ελλήνων επιχειρηµατιών από το περιθώριο 
στο κέντρο της συλλογικής εκπροσώπησης των εµπόρων και βιοµηχάνων της πόλης, 
και πιο συγκεκριµένα οι πρωτοβουλίες τους για τη σύσταση του Συνδέσµου Βιοµη-
χάνων Μακεδονίας και του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δεν οφείλονταν µό-
νο στο ευνοϊκότερο πλαίσιο δράσης που παρείχε η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης 
στο ελληνικό κράτος. Πιστώνονταν εξίσου και στα προβλήµατα που αυτή δηµιουρ-
γούσε στους επιχειρηµατίες της πόλης και ευρύτερα της Μακεδονίας. Ο βασικός λό-
γος σύστασης του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας ήταν η ανάγκη αναπροσανα-
τολισµού της βιοµηχανίας της Μακεδονίας λόγω της αλλαγής των συνόρων και της 
εισαγωγής του ελληνικού δασµολογίου. Η υπεράσπιση των συµφερόντων της µακε-
δονικής βιοµηχανίας και η αντιµετώπιση της άνισης δασµολογικής µεταχείρισης που 
αυτή υφίστατο σε σχέση µε τη βιοµηχανία της Παλαιάς Ελλάδας ωθούσε στην ανά-
ληψη δράσης «πρός ἐπίλυσιν τῶν πολλῶν ἀνακυπτόντων προβληµάτων. … ∆ί ὁ 
ἐκρίθη ἐπιβεβληµένο νά ἱδρυθῆ εἰδικόν σωµατεῖον γιά τήν παρακολούθηση ἀπό 
κοινοῦ τῶν βιοµηχανικῶν ἀναγκῶν»16. Η συµµετοχή του Συνδέσµου στο ψηφοδέλ-
τιο των Ανεξάρτητων της Νέας Λέσχης στις εκλογές του Μαΐου 1915 πιστοποιεί πε-
ραιτέρω όχι µόνο τον ελληνικό του χαρακτήρα αλλά και αυτή την ιδιαίτερη, αντιαθη-
ναϊκή και τοπικιστική χροιά που εξαρχής τον διέκρινε17. 

                                                 
14 Νέα Αλήθεια 29.11.1913, 25.04.1914. Για τις θέσεις του Εµπορικού Επιµελητηρίου στο ζήτηµα της 
µετατροπής της Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο λιµάνι, βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 5, σσ. 223-226. 
15 Μακεδονία 26.01.1914, 07.02.1914, 09.02.1914, 13.05.1914. 
16 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. 
17 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σσ. 245-246. 
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Όπως και στην περίπτωση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, έτσι και σε 
εκείνη του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η λογική της «από κοινού» συνέρ-
γειας των ελλήνων εµπόρων εκκινούσε από µια ορισµένη σχέση µε την κρατική ε-
ξουσία. Ωστόσο, σε αντίθεση µε το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων, η συγκυρία της σύστασης 
του Εµπορικού Συλλόγου µοιάζει να υποδεικνύει ότι βάση της συγκρότησής του ήταν 
η στήριξη των κρατικών επιταγών και όχι η απόκρουσή τους. Η ίδρυση του Εµπορι-
κού Συλλόγου το Νοέµβριο του 1916 ενδεχοµένως να συνδεόταν µε το κίνηµα της 
Εθνικής Άµυνας και να απηχούσε την επιθυµία της Προσωρινής Κυβέρνησης να ενι-
σχύσει τη θέση της στο χώρο της πόλης και να αντιµετωπίσει το ευαίσθητο πεδίο της 
οργάνωσης του επισιτισµού –της αντιµετώπισης των οξυµένων διατροφικών αναγκών 
και της καταπολέµησης της κερδοσκοπίας στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Επώνυµοι 
Βενιζελικοί µέλη της τοπικής Λέσχης Φιλελευθέρων, όπως ο ∆ήµος Παπακωνσταντί-
νου, συµµετείχαν στην πρώτη διοικητική επιτροπή του Συλλόγου, ενώ µέλη της Επι-
τροπής Εθνικής Άµυνας, όπως ο Αθανάσιος Μακρής, χρηµάτισαν πρόεδροί του18. 
Αντίστοιχης στόχευσης ήταν άλλωστε και η εκπαραθύρωση της ηγεσίας του εξίσου 
κρίσιµου, αλλά αντιβενιζελικού, Συνδέσµου Συντεχνιών και Σωµατείων και η αντικα-
τάστασή της µε άτοµα εγνωσµένων βενιζελικών φρονηµάτων αµέσως µετά την εκδή-
λωση του κινήµατος της Εθνικής Άµυνας19, όπως και η εκπεφρασµένη –αν και α-
πραγµατοποίητη– πρόθεση της Προσωρινής Κυβέρνησης να αναδιοργανώσει το Ε-
µπορικό Επιµελητήριο µε βάση τον ελληνικό νόµο ώστε αυτό να «ἀφοµοιωθῆ πρός 
τά ἐν τῇ Παλαιᾷ Ἑλλάδι ὑπάρχοντα Ἐµπορικά Ἐπιµελητήρια»20. Παράλληλα, όπως 
κατήγγειλαν στο εξωτερικό στελέχη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, οι ελληνικές 
τοπικές αρχές στήριζαν µε κάθε τρόπο τον Εµπορικό Σύλλογο και περιθωριοποιού-
σαν συστηµατικά το Επιµελητήριο21. Αν και οι εβραίοι ιθύνοντες διέβλεπαν στην ί-
δρυση του Εµπορικού Συλλόγου µιαν απόπειρα των ελληνικών αρχών να ενισχύσουν 
τη θέση των ελλήνων εµπόρων και να αλλοιώσουν τις πολυεθνοτικές ιεραρχίες στο 
χώρο της αγοράς, είναι εξίσου πιθανό η κρατική πολιτική να οφειλόταν στην ανάγκη 
σύστασης και στήριξης ενός φερέγγυου και εποπτεύσιµου οργάνου ρύθµισης και ε-
λέγχου της αγοράς της πόλης στη συγκυρία του πολέµου22. Η ενίσχυση των δευτερο-
βάθµιων επαγγελµατικών σωµατείων και η εµπλοκή τους στην οργάνωση της πολε-
µικής οικονοµίας αποτελούσε την άλλη όψη του αυξανόµενου κρατικού παρεµβατι-
σµού κατά την περίοδο αυτή. 

Η ανάδειξη των διαφορετικών λογικών που υπαγόρευσαν τη σύσταση των δύο 
αυτών σωµατείων επιτρέπει να προσδιοριστεί η σηµασία της συγκυρίας και ο σύνθε-
τος, αµφίσηµος ρόλος που έπαιξε η κρατική εξουσία στη διαδικασία της συγκρότη-
σης της θεσµικής ηγεµονίας των ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης. Ταυτό-
χρονα όµως, επιτρέπει να καθοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της νέας αυτής ηγέτιδας οµάδας και να εικονογραφηθούν στοιχεία του 
προφίλ της. 

                                                 
18 L’Opinion 30.01.1916, 23.11.1916, Το Φως 28.10.1916, 11.09.1916. 
19 Πρόεδρος του Συνδέσµου Συντεχνιών και Σωµατείων ορίστηκε ο Ρώµπαπας. Το Φως 11.10.1916. 
Ενδεικτικό των πολλαπλών εθνικών αλλά και ριζοσπαστικών κοινωνικών αιτηµάτων που συµπύκνωνε 
το βενιζελικό εγχείρηµα της Προσωρινής Κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι µερίδα του ελληνόγλωσσου 
τύπου επικροτούσε την αποποµπή της παλιάς ηγεσίας των Κράλλη, Γκοτζαµάνη και Πολυζόπουλου ως 
αντιεργατικής και «συνοδού του κεφαλαίου». Το Φως 02.10.1916. 
20 L’Indépendant 15.12.1916, Το Φως 03.12.1916. 
21 “Situation de la population Israélite sous la domination grecque” (12.1918), LMA ABDBJ, ACC 
3121/C211/2/13. 
22 Χωρίς βέβαια η δεύτερη πρόθεση να αποκλείει απαραίτητα και την πρώτη. 
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Καταστατικά, οι τρεις συσσωµατώσεις καλούνταν να εξυπηρετήσουν διαφορε-
τικούς σκοπούς και τυπικά συνέτειναν στη διάκριση µεταξύ των διαφόρων επαγγελ-
µατικών κατηγοριών (ιδίως µεταξύ των εµπόρων και των βιοµηχάνων). Εντούτοις, 
συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκρότηση µιας ενιαίας επιχειρηµατικής αρχηγεσίας 
µεταξύ των ελλήνων επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης. Σε επίπεδο προσώπων κα-
ταρχήν, παρατηρείται µια έντονη αλληλοκάλυψη, η οποία λόγω των εναλλαγών πα-
ρουσιάζει ταυτόχρονα σχετική διάρκεια στο χρόνο. Στις αρχές του 1914 πρώτος πρό-
εδρος του Συνδέσµου Βιοµηχάνων εκλέχτηκε ο Περικλής Χατζηλαζάρου, ηγετική 
φυσιογνωµία –όπως έχει δειχθεί– της υστεροθωµανικής ελληνορθόδοξης κοινότητας 
της Θεσσαλονίκης23, ενώ το Φεβρουάριο του 1917 ο γιος του Κλέων ανέλαβε την 
προεδρία του «οθωµανικού» Εµπορικού Επιµελητηρίου. Η έκλειψη των Χατζηλαζά-
ρου από το επιχειρηµατικό προσκήνιο της πόλης (µε το θάνατο του πατέρα και την 
αποχώρηση του γιου), συνοδεύτηκε από την ανάρρηση του Αθανάσιου Μακρή. Από 
τους πρωτεργάτες της σύστασης του Συνδέσµου Βιοµηχάνων και του Εµπορικού 
Συλλόγου, ο Μακρής εκλέχτηκε το 1917 πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου και το 
1919 και του ανασυγκροτηµένου «ελληνικού» Επιµελητηρίου της πόλης24. Η διαδοχή 
αυτή σηµατοδοτεί εποµένως και µια εσωτερική µεταβολή όσον αφορά στο στρώµα 
των ελλήνων επιχειρηµατιών: περισσότερο από ό,τι στο ευρύτερο επιχειρηµατικό πε-
δίο (όπως δείχθηκε στο όγδοο κεφάλαιο), ο εξελληνισµός των εµπορικών θεσµών της 
πόλης συνδυάστηκε τελικά όχι µε την επικράτηση της παλιάς υστεροθωµανικής ελ-
ληνορθόδοξης κοινοτικής επιχειρηµατικής αρχηγεσίας ή της συνύπαρξης µε αυτήν, 
αλλά µε τη συγκρότηση και ανάρρηση µιας σχετικά νέας οµάδας ελλήνων επιχειρη-
µατιών. Υπό το πρίσµα αυτό, η νέα αυτή οµάδα δεν ήταν µεταοθωµανική, αλλά ελ-
ληνική, σηµάδι ρήξης και όχι συνέχειας µε τις δοµές του παρελθόντος. 

Πέρα από την αλληλοκάλυψη των προσώπων, στο επίπεδο της δράσης, οι τρεις 
συσσωµατώσεις συχνά συντόνιζαν τις παρεµβάσεις τους είτε ανά δύο είτε όλες µαζί, 
ενώ περιπτώσεις αντιπαράθεσης δεν σηµειώνονται. Η συνεργασία εκτεινόταν σε ένα 
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, από την κοινή σύνταξη υποµνηµάτων για νοµοθετικά 
ζητήµατα, µέχρι τη συγκρότηση κοινής επιτροπής εράνου για τον πληθυσµό της Ανα-
τολικής Μακεδονίας25. Η οµοιογένεια σε επίπεδο προσώπων και ο συντονισµός στο 
επίπεδο της δράσης συνέτειναν εποµένως ώστε η ολιγάριθµη ακόµη οµάδα των ελλή-
νων επιχειρηµατιών της πόλης να συγκεντρώσει αξιόλογες θεσµικές δικαιοδοσίες, να 
συγκροτηθεί σε ένα ενιαίο και αναγνωρίσιµο σώµα (τόσο από τον εµπορικό κόσµο 
της πόλης όσο και από τις κρατικές αρχές) και να µετασχηµατιστεί από περιφερειακή 
οµάδα κοινοτικής εµβέλειας στον κατεξοχήν εκπρόσωπο των τοπικών επιχειρηµατι-
κών συµφερόντων. Η νέα ελληνική αρχηγεσία, αναλαµβάνοντας τη θέση που ως τότε 
κατείχαν σε µεγάλο βαθµό οι εβραίοι επιχειρηµατίες, πέτυχε µέσα από τη θεσµική 
αναρρίχησή της να ταυτίσει τα συµφέροντά της µε τα συµφέροντα ολόκληρης της 
πόλης και να προσδέσει µε τον τρόπο αυτό τη «θεσσαλονικιότητα» στην υπάρχουσα 
ελληνοµακεδονική ταυτότητα. 

Με την αποκρυστάλλωση της νέας αρχηγεσίας ολοκληρωνόταν η ενσωµάτωση 
των ελλήνων επιχειρηµατιών, σε µεγάλο βαθµό επήλυδων και µε ποικίλες γεωγραφι-

                                                 
23 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. 
24 Μακεδονία 25.01.1914, L’Opinion 20.11.1916, Το Φως 24.08.1917, 17.05.1919. Ήδη από τον Φε-
βρουάριο 1917 ο Μακρής συµµετείχε στο διοικητικό συµβούλιο και του «οθωµανικού» Επιµελητηρί-
ου. Το Φως 08.02.1917. 
25 Ενδεικτικά, το Μάιο του 1919 κοινή επιτροπή αντιπροσώπων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Ε-
πιµελητηρίου, του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας και του Εµπορικού Συλλόγου υπέβαλε υπό-
µνηµα για το νόµο περί καθαράς προσόδου. Εφηµερίς των Βαλκανίων 07.05.1919. Για έναν έρανο, 
βλέπε, Νέα Αλήθεια 05.10.1918. 
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κές και οικονοµικές αναφορές στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, στο θεσµικό ι-
στό της αγοράς της πόλης. Πιο συγκεκριµένα, οι νέες συσσωµατώσεις συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην ενδυνάµωση της θέσης των ελλήνων βιοµηχάνων της Κεντρικής 
Μακεδονίας –της Βέροιας, της Έδεσσας και κυρίως της Νάουσας. Αν και κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1910, οι βιοµήχανοι αυτοί σταδιακά επεκτείνονταν ή µε-
τέφεραν την έδρα των επιχειρήσεών τους στη Θεσσαλονίκη26, η Κεντρική Μακεδονία 
συνέχιζε να συνιστά τον πυρήνα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Ελλείψει 
ενός τοπικού, θεσσαλονικιώτικου ελληνικού επιχειρηµατικού στρώµατος που θα 
µπορούσε να σταθεί απέναντι στους εβραίους εµποροβιοµήχανους, ο ρόλος των µα-
κεδόνων βιοµηχάνων στη διαδικασία εξελληνισµού ήταν εποµένως ιδιαίτερα κρίσι-
µος. Αυτοί επάνδρωναν άλλωστε τη σηµαντικότερη δύναµη για την «εµπορική κατά-
κτηση» της πόλης. Για το λόγο αυτό, ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επέµενε 
ιδιαίτερα να µη συσταθεί ιδιαίτερο επιµελητήριο στην Έδεσσα, ενώ υπογράµιζε την 
ανάγκη να στηθούν κάλπες για τις πρώτες εκλογές του ανασυγκροτηµένου Εµπορι-
κού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και στις υποδιοικήσεις που υ-
πάγονταν στην αρµοδιότητά του27. 

Μαζί µε τη σταδιακή επιχειρηµατική δραστηριοποίηση και στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, ήταν κυρίως η δεσπόζουσα θέση τους στο Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακε-
δονίας που επέτρεψε στους ναουσαίους βιοµηχάνους να υπερβούν τα στενά κοινοτικά 
και γεωγραφικά πλαίσια στα οποία τους καθήλωνε ως τότε ο υστεροθωµανικός συ-
σχετισµός δυνάµεων µεταξύ των επιχειρηµατιών διαφορετικών εθνοτικών οµάδων: 
δηλαδή να εξισορροπήσουν την ισχύ των εβραίων θεσσαλονικέων βιοµηχάνων, να 
αποκτήσουν άµεση επαφή µε την κεντρική και περιφερειακή εξουσία και να επιχει-
ρήσουν να µετατραπούν στον επιχειρηµατικό πυρήνα ολόκληρης της Μακεδονίας έ-
χοντας ως έδρα τους τη Θεσσαλονίκη. Από τους πέντε Έλληνες που συµµετείχαν στο 
πρώτο εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου, οι τρεις αντιπροσώπευαν 
µεγάλες επιχειρηµατικές οικογένειες της Νάουσας (οι Γρηγόριος Λόγγος, ∆ηµήτριος 
Τουρπάλης και Ηρακλής Χατζηδηµούλας), ενώ οι άλλοι δύο, ο πρόεδρος Περικλής 
Χατζηλαζάρου και ο γενικός γραµµατέας Θ. ∆άνος συµµετείχαν επίσης ενεργά στη 
βιοµηχανία της περιοχής, ως πρόεδρος της «Έρια» ο πρώτος και ως σύµβουλος του 
νηµατουργείου «Βέρµιον» ο δεύτερος28. Άλλωστε, η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη 
και η αναζήτηση της κρατικής αρωγής επιβεβληµένη. Ήδη από τις αρχές του 1913, η 
κακή κατάσταση των µακεδονικών νηµατουργίων καθιστούσε επιτακτική την κρατι-
κή στήριξή τους29, ενώ καθόλο το 1914 το διφυές δασµολογικό καθεστώς και η έλ-

                                                 
26 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 8, σ. 315. 
27 Εµπορικός Σύλλογος προς Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (02.02.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
28 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. Αντίθετα, κανένας ναουσαίος βιοµήχανος δεν εξε-
λέγη µέλος του πρώτου τριακονταµελούς διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης µετά την ανασυγκρότησή του µε βάση τον ελληνικό νόµο. Αυτό πιθα-
νότατα οφειλόταν στην κυριαρχία των εµπόρων στο νέο όργανο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα συµ-
φέροντά τους εκπροσωπούνταν. Ο πρώτος πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αθανάσιος Μακρής υπήρξε 
από τους πρωτεργάτες της σύστασης της υφαντουργίας «Έρια» και διατελούσε διευθύνων σύµβουλός 
της. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα, «Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης κατά τα 
χρόνια του µεσοπολέµου», Θεσσαλονίκη 4 (1994), σσ. 253-254. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατι-
κότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σσ. 202-204. 
29 Βλέπε την επιστολή του Αθανάσιου Μακρή, γενικού συµβούλου της Έρια, προς τον Βενιζέλο µε την 
οποία και του ζητά να αναλάβει «υπό την προστασία του» το εργοστάσιο της υφαντουργικής εταιρείας 
Έρια µέσω της παραγγελίας 120.00 ερέων για τον ελληνικό στρατό. Α. Μακρής (Σύµβουλος Γενικού 
∆ιευθυντή της Υφαντουργικής Εταιρείας Ναούσης Έρια) προς Βενιζέλο (31.01.1913), Μουσείο Μπε-
νάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Φάκελος 220. ∆.Β. Χατζόπουλος, «Μελέτη περί της παραγωγής 
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λειψη κρατικών παραγγελιών απειλούσε την ελληνική βιοµηχανία της Μακεδονίας µε 
καταστροφή30. Ελέγχοντας το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας, οι ναουσαίοι επι-
χειρηµατίες κατώρθωσαν έστω και εν µέρει να αµβλύνουν τις συνέπειες της µετάβα-
σης. Κατά το 1914 η υποβολή υποµνηµάτων και η επίδοση διαµαρτυριών προς τις 
τοπικές και κεντρικές αρχές συνέβαλε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου περί φορολογι-
κής και δασµολογικής αφοµοιώσεως των Νέων Χωρών τον Αύγουστο του ίδιου χρό-
νου. Παράλληλα, οι ναουσαίοι βιοµήχανοι ενίσχυσαν τη θέση τους και απέναντι στις 
εβραϊκές βιοµηχανίες της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας και πετυχαίνοντας τη µείωση 
των διαπύλιων τελών για τις εισαγόµενες στη Θεσσαλονίκη πρώτες ύλες που προορί-
ζονταν για τα εργοστάσια του εσωτερικού, όπως και τη συγκράτηση των σιδηροδρο-
µικών κοµίστρων για τη µεταφορά τους από τη Θεσσαλονίκη προς αυτά31. 

Η µεγαλύτερη ορατότητα των ναουσαίων βιοµηχάνων και η θεσµικά αναβαθµι-
σµένη παρουσία τους αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθόρισαν 
την ταυτότητα της νέας, ελληνικής αρχηγεσίας της πόλης: ήταν ταυτόχρονα θεσσα-
λονικιώτικη και µακεδονική. Ο πολιτικός της προσανατολισµός προσδιορίστηκε επί-
σης από τη συνθήκη της ελληνοµακεδονικότητας. Εστιάζοντας στο µεσοπόλεµο, ο 
Mark Mazower έχει υποστηρίξει ότι οι θεσµοί εκπροσώπησης του επιχειρηµατικού 
κόσµου, όπως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων και τα κατά τόπους εµποροβιοµη-
χανικά επιµελητήρια, «πρόσφεραν µια ισχυρή φωνή στα συµφέροντα των επιχειρη-
µατιών, η οποία γεφύρωνε το πολιτικό χάσµα µεταξύ Λαϊκών και Φιλελευθέρων»32. 
Η διαπίστωσή του ισχύει και για την υστεροθωµανική Θεσσαλονίκη, αλλά µε έναν 
ακραίο και ιδιόµορφο τρόπο. Οι έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνταν 
στους συλλογικούς θεσµούς διακρίνονταν πράγµατι από πληθώρα πολιτικών συµπε-
ριφορών, οι οποίες µάλιστα εµφάνιζαν φαινοµενικά οβιδιακές µεταµορφώσεις µέσα 
στο χρόνο. Ενδεικτικά, ο Αθανάσιος Μακρής υποστήριξε το αντιβενιζελικό ψηφο-
δέλτιο των Ανεξάρτητων στις εκλογές του Μαΐου 1915, ενώ το 1916 ήταν µέλος της 
Λέσχης των Φιλελευθέρων και συµµετείχε ενεργά στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας33. 
Αντίστοιχα, ο σηµαίνων καπνέµπορος και καπνοβιοµήχανος ∆ούκας Σαχίνης, µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου, της ιδρυτικής διοικητικής επιτροπής 
του Εµπορικού Συλλόγου και του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχά-
νων Μακεδονίας, έθεσε το Μάιο του 1915 υποψηφιότητα µε τους Ανεξάρτητους34, 
στις εκλογές του ∆εκεµβρίου 1915 συµµετείχε στο ακραία εθνικιστικό ψηφοδέλτιο 
του Εθνικού Κόµµατος35, ενώ το 1916 έστελνε τσιγάρα ως προσφορά για τα εγκαίνια 

                                                                                                                                            
και βιοµηχανίας Μακεδονίας», ∆ελτίον του Γραφείου Εργασίας Μακεδονίας έτους 1914 (Θεσσαλονίκη, 
1914), σσ. 100-101. 
30 Μέχρι το 1914 ίσχυε το οθωµανικό δασµολογικό καθεστώς µε συνέπεια τα µακεδονικά βιοµηχανικά 
προϊόντα να επιβαρύνονται µε ιδιαίτερα υψηλούς δασµούς κατά την εξαγωγή τους στην Παλαιά Ελλά-
δα, ενώ αντίθετα τα (παλαιο)ελληνικά προϊόντα να εισάγονται στη Μακεδονία µε τον χαµηλό οθωµα-
νικό δασµό του 11%. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σσ. 239-240, και ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σ. 
195. Νέα Αλήθεια 11.05.1914, 10.03.1914. 
31 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σ. 196. 
32 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου (µετάφραση Σπύρος Μαρκέτος, 
Αθήνα, 2002), σ. 82. 
33 L’Opinion 20.11.1916, Το Φως 11.09.1916. 
34 Το Φως 08.02.1917, L’Opinion 23.11.1916. «Η ετήσια γενική συνέλευσις του Συνδέσµου Βιοµηχά-
νων Μακεδονίας», ∆ελτίο ΕΒΕΘ 12 (31.03.1920), σ. 349. Νέα Αλήθεια 26.05.1915. 
35 Το Εθνικό Κόµµα διεκδικούσε τη στέρηση του δικαιώµατος ψήφου από τους εβραίους και µου-
σουλµάνους της Μακεδονίας στη βάση της µη στράτευσής τους. Το µανιφέστο του καταγγέλθηκε ως 
αντισηµιτικό και επέσυρε τη σύσσωµη διαµαρτυρία των εβραϊκών σωµατείων της Θεσσαλονίκης. Νέα 
Αλήθεια 03.12.1915. Για τις εβραϊκές αντιδράσεις, βλέπε Courrier de Salonique 08.12.1915, 
09.12.1915, 10.12.1915, 12.12.1915, 13.12.1915, 16.12.1915. Για τη διαµαρτυρία των εβραϊκών σω-
µατείων, βλέπε L’Indépendant 15.12.1915. 
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της Λέσχης Φιλελευθέρων36! Ωστόσο, όπως οι δύο αυτές περιπτώσεις µαρτυρούν, 
από τα µέσα του 1916 και εξής ένας σηµαντικός αριθµός εµπόρων που πρωτοστάτη-
σαν στην ίδρυση του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και στελέχωσαν το Σύνδε-
σµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας και το αναδιοργανωµένο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο τοποθετούνταν πλέον στο βενιζελικό στρατόπεδο. Για το Κίνηµα της 
Εθνικής Άµυνας και την Προσωρινή Κυβέρνηση, η σύσταση και ο έλεγχος των πα-
ραπάνω θεσµών ήταν κρίσιµοι προκειµένου να εδραιώσουν την εύθραυστη εξουσία 
τους πάνω στην επιφυλακτική, αν όχι εχθρική, πολυεθνική κοινωνία της πόλης. Σε 
αντίθεση εποµένως µε ό,τι υποστηρίζει ο Mazower, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι στη 
συγκυρία του ∆ιχασµού οι θεσµοί αυτοί δεν συνιστούσαν έναν ενδιάµεσο χώρο πολι-
τικής ουδετερότητας, αλλά αντίθετα ένα εργαλείο επιβολής της βενιζελικής πολιτικής 
παράταξης. Η διαπίστωση αυτή ισχύει. Ωστόσο, η παρακολούθηση των πολιτικών δι-
αδροµών των επιφανέστερων µελών τους δείχνει επίσης ότι ο όψιµος βενιζελισµός 
τους εδραζόταν όχι σε µια υιοθέτηση του φιλελεύθερου προγράµµατος, αλλά στην 
παραδοχή ότι ο Βενιζέλος προέβαλε ως ο ικανότερος υπερασπιστής της ελληνικότη-
τας της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, την 
οποία καθόριζε η άφιξη των στρατευµάτων της Αντάντ, ο κίνδυνος κατάρρευσης του 
σερβικού µετώπου και η εισβολή των Βουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία. Η ελ-
ληνοµακεδονικότητα αποτελούσε καίριο στοιχείο συνοχής της νέας ελληνικής επιχει-
ρηµατικής αρχηγεσίας της πόλης και αυτήν, πέρα από τα επιχειρηµατικά συµφέροντα 
που αναφέρει ο Mazower, ανέλαβαν να εκφράσουν οι νέοι θεσµοί. Ως τέτοια, µπορεί 
να θεωρηθεί ότι η ελληνοµακεδονικότητα όντως «γεφύρωνε το χάσµα» µεταξύ δια-
φορετικών πολιτικών προτιµήσεων και ότι επιπρόσθετα καθόρισε σε µεγάλο βαθµό 
τις πολιτικές επιλογές των ελλήνων επιχειρηµατιών στη ρευστή δεκαετία του 1910. 
Συνακόλουθα, ο Εµπορικός Σύλλογος και το Επιµελητήριο «έγιναν» και παρέµειναν 
βενιζελικά, για όσο καιρό όµως το Κόµµα των Φιλελευθέρων θα µπορούσε να ταυτί-
ζεται µε την απειλούµενη ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όταν αυτή θα εξασφαλιζό-
ταν, όπως συνέβη µετά τη Συνθήκη των Σεβρών, οι πολιτικές επιλογές της ελληνικής 
αρχηγεσίας θα διαχέονταν εκ νέου σε πολλαπλές κατευθύνσεις. 

Κλείνοντας µε την ανασυγκρότηση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελη-
τηρίου το 1919, η ρευστή δεκαετία του 1910 εξέβαλε τελικά στο θεσµικό εξελληνι-
σµό της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Όπως συνέβη και µε τις δηµογραφικές και κοινω-
νικές µεταβολές που αναλύθηκαν στα δύο προηγούµενα κεφάλαια, η επιφανειακή ε-
πίταση των πολυεθνοτικών χαρακτηριστικών που προκάλεσε ο Πρώτος Παγκόσµιος 
Πόλεµος συµπορευόταν µε έναν γοργό, αλλά υπόγειο µετασχηµατισµό των πολυε-
θνοτικών δοµών και θεσµών της. Ταυτόχρονα, οι νέοι αυτοί θεσµοί ήταν το προϊόν 
µιας πολυποίκιλης διάδρασης των επιδιώξεων της κεντρικής εξουσίας µε τις µετα-
βαλλόµενες προθέσεις των ελλήνων επιχειρηµατιών. Τοποθετούνταν δηλαδή και ταυ-
τόχρονα ανακαθόριζαν το σηµείο επαφής του κράτους µε την κοινωνία. Μακράν του 
να αποτελεί προϊόν άνωθεν επιβολής, ο θεσµικός εξελληνισµός του τοπικού επιχει-
ρηµατικού στρώµατος υπήρξε εποµένως η συνισταµένη άλλοτε αντίρροπων και άλ-
λοτε οµόρροπων δυνάµεων που εκπορεύονταν τόσο από την κρατική εξουσία όσο και 
από την τοπική κοινωνία. Συνακόλουθα, η επιχειρηµατική αρχηγεσία που συγκρότη-
σαν οι νέοι θεσµοί ήταν ελληνική, επειδή όµως ήταν ταυτόχρονα νέα και µακεδονική. 
 
Οι µουσουλµάνοι και οι εβραίοι επιχειρηµατίες στο νέο θεσµικό πλαίσιο της αγοράς 

«Τό ἡµέτερον ἔθνος, κατ’ ἀποµίµησιν τῶν Φοινίκων, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων 
ὑπῆρξεν ὁ κυριώτερος φορεύς τοῦ ἐµπορίου καί ἤγαγεν εἰς ἀκµήν ὄλας τᾶς παραλίους 

                                                 
36 L’Indépendant 24.05.1916. 
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πόλεις τῆς Μεσογείου. ...Ὡς πρώτη δέ ἐµπορική πρωτεύουσα διέπρεψεν ἡ Κωνσταντι-
νούπολις, ἤτις συγκεντρώνει τό ἐµπόριον ὁλοκλήρου του κόσµου. ...Τό ἡµέτερον ἔθνος 
διεδραµάτισε σπουδαῖον πρόσωπον εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἐµπορίου καί εἰς τήν διάδο-
σιν αὐτοῦ εἰς τά διάφορα παράλια τῶν ∆υτικῶν χωρῶν... Τρανά δέ µαρτύρια τῆς 
ἑλληνικῆς ἐµπορικῆς ἰδιοφυΐας ὑπῆρξαν καί οἱ ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων πρός 
ἐµψύχωσιν τοῦ ἐµπορίου ψηφισθέντες Νόµοι τῶν Ἀθηναίων καί Ροδίων, οἵτινες 
ἀνήγαγον τούς Ἕλληνας ἐµπόρους εἰς λίαν ἐπίζηλον θέσιν. Ἐν ἐνί λόγω, οἱ ἔµποροι 
ἐξασκοῦντες τό ἔργον τῶν σπουδαίως συνετέλεσαν εἰς τήν διάδοσιν τοῦ πολιτισµοῦ καί 
δι’ αὐτό πολύ δικαίως ὁ Ἠσαΐας τούς ὀνοµάζει “ἐνδόξους ἄρχοντας τῆς γης”»37

Ο λόγος του Αθανάσιου Μακρή στα εγκαίνια του νέου, ελληνικού Εµπορικού και Βι-
οµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 23 Σεπτεµβρίου 1919 εικονογραφεί 
αδρά τα νέα χαρακτηριστικά που προσλάµβανε στον επίσηµο, κανονιστικό λόγο η 
ταυτότητα του θεσσαλονικέα εµπόρου. Η αποκρυστάλλωσή της συντελείτο µέσα από 
την απαλοιφή µιας προβληµατικής (καθότι πολυεθνοτικής) τοπικότητας και την έντα-
ξή της στο τρίσηµο εθνικό αφήγηµα. Στη νέα συµβολική τάξη πραγµάτων ο 
«ἐµποροβιοµηχανικός κόσµος» της Θεσσαλονίκης και οι ηγέτες του θα είναι ελληνι-
κοί και χριστιανικοί. Με τον τρόπο αυτό, οι έλληνες εβραίοι και µουσουλµάνοι εµπό-
ροι αποκλείστηκαν από τη φαντασιακή θέσµιση της κοινωνικο-επαγγελµατικής οµά-
δας στην οποία ανήκαν και εποµένως και της πόλης στην οποία µέχρι πρότινος κυρι-
αρχούσαν. 

Ο συµβολικός αποκλεισµός συµβάδιζε ωστόσο µε µια αρκετά πιο περίπλοκη 
πραγµατικότητα στο επίπεδο της δράσης των υποκειµένων. Για τους µουσουλµάνους 
και τους ντονµέ επιχειρηµατίες, η µετάβαση από το οθωµανικό στο ελληνικό πλαίσιο 
οργάνωσης της αγοράς σήµανε τη σχεδόν πλήρη απουσία θεσµικής εκπροσώπησής 
τους. Ωστόσο, η περίπτωσή τους δεν αντανακλά µια γενικότερη αορατότητα ολόκλη-
ρου του ανώτερου µουσουλµανικού στρώµατος της πόλης. Αντίθετα, η αντιπαραβολή 
µε τους µουσουλµάνους κτηµατίες υποδεικνύει τις διαφορετικές τροπές της µετάβα-
σης ανάλογα µε την κοινωνικό-επαγγελµατική ένταξη. Τσιφλικούχοι της Μακεδονίας 
και κάτοχοι ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, οι µουσουλµάνοι κτηµατίες ανέπτυξαν έ-
ντονη δραστηριότητα για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους απέναντι στα σχέ-
δια της κυβέρνησης Βενιζέλου για αναδασµό της γης στη Μακεδονία και για ολική 
απαλλοτρίωση της πυρίκαυστης ζώνης στη Θεσσαλονίκη. Συµµετείχαν στον Κτηµα-
τικό Σύνδεσµο38, κινητοποίησαν µουσουλµάνους βουλευτές και συνεργάστηκαν µε 
επιφανείς έλληνες κτηµατίες, όπως ο δήµαρχος της πόλης Κωνσταντίνος 
Αγγελάκης39. Αντίθετα, οι µουσουλµάνοι και ντονµέ έµποροι και βιοµήχανοι της 
Θεσσαλονίκης ούτε εγγράφηκαν αµέσως στις νέες επαγγελµατικές συσσωµατώσεις 
ούτε και αντιπροσωπεύτηκαν στα πρώτα διοικητικά τους συµβούλια. Αν το 1914 το 
πρώτο εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχάνων περιλάµβανε 
ακόµη έναν Μουσουλµάνο, τον καπνεργοστασιάρχη Σαµπρή Βέη, το 1918 ούτε ένα 
από τα 288 µέλη του Εµπορικού Συλλόγου δεν ήταν Μουσουλµάνος40. 

                                                 
37 «Σκοπός Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου», ∆ελτίο ΕΒΕΘ 1/1 (15.10.1919), σσ. 1-2. 
38 Ο Κτηµατικός Σύνδεσµος ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1914. Τέσσερα από τα δώδεκα ιδρυτικά µέλη 
του ήταν Μουσουλµάνοι, ενώ στο πρώτο δωδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο συµµετείχαν τρεις. Φά-
κελος «Κτηµατικός Σύνδεσµος», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
39 Βλέπε τον χαρακτηριστικό τίτλο του Φωτός. «Οἱ σύµµαχοι τοῦ δηµάρχου. Ὑπόµνηµα τῶν Τούρκων 
βουλευτῶν. Νά µήν ἐφαρµοσθῆ ὁ νόµος 1072 [για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών]». Το Φως 
27.04.1919. 
40 ΕΒΕΘ, ∆ηµήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. Μητρώο του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
(1917-1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, κανένα από τα οκτώ ιδρυτικά 
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Αντίστοιχη ήταν και η διαδικασία «αποµουσουλµανοποίησης» του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, παρά το στοιχείο της συνέχειας που του προσέδι-
δαν οι υστεροθωµανικές καταβολές του και η αδιάλειπτη λειτουργία του, όπως και το 
γεγονός ότι συνέχιζε να λειτουργεί µε βάση το οθωµανικό δίκαιο µέχρι το 191941. 
Όπως έχει αναφερθεί, κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο το Επιµελητήριο σηµατο-
δοτούσε την ενεργή παρουσία του οθωµανικού µεταρρυθµιστικού κράτους στην ορ-
γάνωση του χώρου της αγοράς, περιλάµβανε στα µέλη του έναν όχι ευκαταφρόνητο 
αριθµό Μουσουλµάνων, και προσέδιδε κύρος και δύναµη στην ολιγάριθµη αλλά δυ-
ναµική οµάδα των ντονµέ επιχειρηµατιών. Από αυτήν, και συγκεκριµένα από την οι-
κογένεια των Καπαντζί, προέρχονταν άλλωστε κατά κύριο λόγο οι πρόεδροί του, σε 
τέτοιο µάλιστα βαθµό ώστε η διοίκηση του Επιµελητηρίου να εξελιχθεί σταδιακά σε 
οικογενειακή υπόθεση42. 

Μεταξύ του 1912 και του 1919 η κατάσταση αυτή µεταβλήθηκε ριζικά. Στα 
1913 τρία από τα δώδεκα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ήταν Ντονµέ και ένας 
ακόµη Μουσουλµάνος, µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μεχµέτ Καπαντζί και ο 
γραµµατέας Ιµπραήλ Χικµέτ Εφένδη43. Το 1914 ο Μουσουλµάνος ήταν απών, οι 
Ντονµέ είχαν µειωθεί σε δύο44 και από τα τέλη του έτους σε έναν, τον Μεχµέτ Καπα-
ντζί, ο οποίος και προήδρευσε για τελευταία φορά στα τέλη Απριλίου του 191545. Το 
1919, οι Μουσουλµάνοι και οι Ντονµέ δεν εκπροσωπούνταν πλέον καθόλου στην πε-
νταµελή διοικητική επιτροπή του ανασυγκροτηµένου «ελληνικού» Επιµελητηρίου, 
ενώ το νεοεκλεγµένο τριακονταµελές διοικητικό συµβούλιο περιλάµβανε µόλις έναν 
Ντονµέ ή Μουσουλµάνο στις τάξεις του, τον Μεχµέτ Ικµπάλ, που έφερε και τον τι-
µητικό τίτλο του προέδρου της Ολοµέλειας του Τριακονταµελούς συµβουλίου46. 

Είναι ωστόσο δύσκολο να σταθµίσει κανείς αν η γοργή και καθολική υποχώρη-
ση της µουσουλµανικής και ντονµέ παρουσίας από τους νέους θεσµούς αποτελούσε 
προϊόν της συγκυρίας ή συνιστούσε µη αναστρέψιµη εξέλιξη µε δοµικότερα χαρα-
κτηριστικά. Και αυτό γιατί στις αρχές της δεκαετίας του 1920 µπορεί κανείς να δια-
κρίνει ορισµένες µικρές, αλλά εµφανείς, τάσεις επανάκαµψης. Κατά το 1921 οι εγγε-
γραµµένοι στον Εµπορικό Σύλλογο µουσουλµανικοί και ντονµέ εµπορικοί οίκοι αυ-
ξήθηκαν από µηδέν σε εννιά σε σύνολο 23947. Ένας µάλιστα εξ αυτών ήταν και ο ση-
µαντικός οίκος των Αδελφών ∆ιλµπέρ Ζαδέ48. Επιπρόσθετα, ο Οσµάν Νουρή αποτε-

                                                                                                                                            
µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων δεν ήταν Μουσουλµάνος. Φάκελος «Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακε-
δονίας», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
41 Ή ίσως και λόγω αυτού, καθώς το τέταρτο άρθρο του οργανικού κανονισµού του οθωµανικού Επι-
µελητηρίου έδινε µεγάλες δικαιοδοσίες στο βαλή (και µετέπειτα στο νοµάρχη) να καθορίζει τη σύνθε-
ση του διοικητικού συµβουλίου επιτρέποντας έτσι τον έλεγχό του. Τα µέλη του δ.σ. εκλέγονταν από 
ένα σώµα είκοσι εκλεκτόρων, δέκα από τους οποίους διόριζε ο βαλής (ή ο νοµάρχης). Συνεδρίαση ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (06.02.1917), Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-
1919, Βιβλίο Πρώτο. 
42 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σ. 130. 
43 Annuaire Oriental (1914), σ. 1811. 
44 Στο Μεχµέτ Καπαντζί και στον υφασµατέµπορο Οσµάν Ντερβίς. Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
45 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (20.04.1915), Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
46 «Τα τµήµατα του Επιµελητηρίου», ∆ελτίο ΕΒΕΘ 1/2 (31.10.1919), σ. 23. Εµπορικό Εγκόλπιο 1921, 
σ. 169. 
47 Μητρώο του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1917-1918), Μητρώο του Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (1921), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
48Ο οίκος υπαγόταν στην τρίτη τάξη των επιχειρήσεων του Εµπορικού Επιµελητηρίου το 1908. Mo-
diano, Annuaire Commercial & Administratif, σ. 38. 
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λούσε πλέον µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου49. Αναµφίβολα, ο α-
ριθµός των µουσουλµανικών επιχειρήσεων παρέµενε αµελητέος και η ανταλλαγή των 
πληθυσµών δύο χρόνια αργότερα δεν επιτρέπει την εκτίµηση της όποιας τάσης έτεινε 
να αναπτυχθεί. Τα στοιχεία όµως αυτά µπορούν, έστω και µε επιφυλάξεις, να θεωρη-
θούν ενδεικτικά µιας διπλής τάσης. Αφενός, φανερώνουν µια αναιµική έστω, αλλά 
υπαρκτή ορατότητα του στρώµατος των µουσουλµάνων εµπόρων που είχε αποµείνει 
στην πόλη: καταγράφουν µια πρώτη προσαρµογή του στους νέους θεσµούς και απο-
καλύπτουν τις χρονικότητες µιας λανθάνουσας δυναµικής ενσωµάτωσης που χαρα-
κτήριζε ένα τµήµα τουλάχιστον του µουσουλµανικού πληθυσµού της πόλης. Αφετέ-
ρου, τα ονόµατα που εµφανίζονται στα µητρώα των µελών και στο διοικητικό συµ-
βούλιο του Εµπορικού Συλλόγου δεν προέρχονταν από τις µεγάλες ντονµέ υστερο-
θωµανικές επιχειρηµατικές οικογένειες –τους Καπαντζί, Καρακάς, Ιπεκτσί και άλ-
λους. Πιστοποιούν δηλαδή µια τάση εσωστρέφειας, αν όχι αποµόνωσης, των Ντονµέ 
που είχαν αποµείνει, η οποία έχει διαπιστωθεί και στο πεδίο της κοινοτικής και τοπι-
κής πολιτικής50. Αντίθετα, τα ονόµατα αυτά φωτίζουν έστω και αµυδρά τους πιθα-
νούς εκπροσώπους µιας νέας, µουσουλµανικής επιχειρηµατικής αρχηγεσίας εν τω γί-
γνεσθαι. Επρόκειτο για µια οµάδα οµολογουµένως αισθητά µικρότερης εµβέλειας 
από την προηγούµενη, η οποία όµως δεν απαρτιζόταν πλέον κυρίως από Ντονµέ, αλ-
λά από Μουσουλµάνους. Ο σύµβουλος του Εµπορικού Συλλόγου Οσµάν Νουρή και 
τα µέλη Αδελφοί Ντιλµπέρ Ζαδέ και Χασάν Μπιν Ισµαήλ ήταν έµποροι µε αξιόλογη 
οικονοµική επιφάνεια ήδη κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο51. Το δε µέλος Μου-
ράντογλου και Σία, που δραστηριοποιόταν στο εµπόριο φεσιών, αποτελούσε µια από 
τις σηµαντικότερες εταιρείες της Θεσσαλονίκης, µε κύκλο εργασιών το 1910, 
100.000 δολλάρια52. Οι εµπορικοί αυτοί οίκοι παρέµειναν στη Θεσσαλονίκη και φαί-
νεται ότι κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1920 επιδίωξαν να ενταχθούν στους νέους 
θεσµούς. Επέδειξαν δηλαδή µια εξωστρέφεια που αναγνώριζε στην ενσωµάτωση δυ-
νατότητες διατήρησης ή βελτίωσης της επιχειρηµατικής τους θέσης, ώσπου η ανταλ-
λαγή των πληθυσµών ανέκοψε βίαια και οριστικά την όποια ενδεχόµενη απόπειρα 
επανακαθορισµού της θέσης τους στην ελληνική, αλλά ακόµη πολυεθνική, Θεσσαλο-
νίκη. 

Στην πραγµατικότητα βέβαια, και παρά τη φευγαλέα παρουσία των µουσουλ-
µάνων επιχειρηµατιών, οι νέοι θεσµοί αντανακλούσαν και ταυτόχρονα συνέβαλαν 
στο µετασχηµατισµό του εµπορικού κόσµου της πόλης από πολυεθνοτικό σε ελληνο-
εβραϊκό. Έλληνες και Εβραίοι ήταν οι δύο εθνοτικές οµάδες επιχειρηµατιών που α-
ντιπροσωπεύονταν στα µητρώα και στα διοικητικά συµβούλια των νέων συσσωµα-
τώσεων –δευτεροβάθµιων, αλλά και πρωτοβάθµιων. Η παρουσία των εβραίων εµπό-
ρων και βιοµηχάνων ήταν εµφανής, τόσο αριθµητικά όσο και στο ειδικό της βάρος. 
Οι νέοι θεσµοί αποδείχτηκαν καταρχήν ελκυστικοί για τις σηµαντικότερες εβραϊκές 
επιχειρηµατικές δυναστείες, ιδιαίτερα δε µεταξύ των Ιταλοεβραίων. Το 1914, τρία 
από τα οκτώ ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας (και στη συνέ-
                                                 
49 Εµπορικός Σύλλογος προς Αβλούν Ισµαήλ (1922), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Φάκελος «1920-1929». 
50 Βλέπε εδώ, Κεφάλαια 6 και 8. 
51 Ο Οσµάν Νουρή θεωρούνταν αρκετά αξιόπιστος ώστε να διαθέτει το 1906 ανοιχτό λογαριασµό στην 
Τράπεζα της Ανατολής. Οι Αδελφοί Ντιλµπέρ Ζαδέ, εισαγωγείς υφασµάτων, κατατάσσονταν στην τρί-
τη τάξη του Εµπορικού Επιµελητηρίου το 1908, ενώ ο ξυλέµπορος Χασάν Μπιν Ισµαήλ στη δεύτερη. 
O επίσης έµπορος ψιλικών Αβδούς Ισµαήλ περιλαµβανόταν σε υστεροθωµανικούς εµπορικούς οδη-
γούς. ∆ελτίο 128, ΙΑΜ, Αρχείο Τράπεζας της Ανατολής, 11η Ενότητα. Modiano, Annuaire Commer-
cial & Administratif, σσ. 38, 40. Osterreichisches Handelsmuseum, Salonik, σ. 160. 
52 Αχρονολόγητη έκθεση του αµερικανικού προξενείου Θεσσαλονίκης (1909-1910). Μουσείο Μακε-
δονικού Αγώνα, Μικροφίλµ MMA4/b/6. 

 383



χεια και του διοικητικού του συµβουλίου) προέρχονταν από τις οικογένειες των 
Μορπούργο, Μισραχί και Φερνάντεζ53. Τα πιεστικά προβλήµατα µετάβασης στο ελ-
ληνικό δασµολογικό και νοµοθετικό καθεστώς, που αντιµετώπιζε η µακεδονική βιο-
µηχανία στο σύνολό της, φαίνεται ότι δηµιουργούσαν ένα κοινό, ελληνοεβραϊκό πε-
δίο συνεννόησης. Ωστόσο, η πολιτισµική λογική που υπαγόρευε τη συνεννόηση αυτή 
δεν ήταν καινοφανής. Αντίθετα, εδραζόταν σε υστεροθωµανικά πολιτισµικά πρωτό-
κολλα ρύθµισης της διεθνοτικής αστικής κοινωνικότητας των επιχειρηµατικών και 
ταυτόχρονα κοινοτικών αρχηγεσιών της πόλης. Τα πρωτόκολλα αυτά καθόρισαν και 
το χαρακτήρα της µετάβασης στη νέα κοινωνική και οικονοµική συνθήκη. Η παρου-
σία του Περικλή Χατζηλαζάρου µεταξύ των ιδρυτών του Συνδέσµου Βιοµηχάνων και 
η εκλογή του ως πρώτου προέδρου του αντανακλούσε ουσιαστικά τις συνέχειες των 
εγχειρηµάτων54. Πρόεδρος επί σειρά ετών της πολυεθνοτικής Λέσχης Θεσσαλονίκης 
και έχοντας αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο 
για τη συνεννόηση µεταξύ των εβραίων και ελλήνων επιχειρηµατιών και την αποσό-
βηση όσων προστριβών προέκυπταν µεταξύ τους, ο Χατζηλαζάρου διατηρούσε άρι-
στες σχέσεις µε την εβραϊκή κοινότητα. Ταυτόχρονα, διέθετε το κύρος του κοινοτι-
κού προύχοντα και του έλληνα πατριώτη, τα οποία του προσέδιδαν η πολυετής συµ-
µετοχή του στα ελληνορθόδοξα κοινοτικά δρώµενα και η δράση του κατά την περίο-
δο του Μακεδονικού Αγώνα55. Λειτουργούσε εποµένως ως ο ιδανικός διάµεσος µε-
ταξύ των ελλήνων και των εβραίων επιχειρηµατιών εκφράζοντας τη συνέχεια και τη 
σταθερότητα σε µια ιδιαίτερα ρευστή περίοδο. 

Πέρα από τα κοινά προβλήµατα και την ύπαρξη των κατάλληλων υποδοχών ε-
γκόλπωσής τους, η ανταπόκριση των ιταλοεβραίων επιχειρηµατιών στο Σύνδεσµο 
Βιοµηχάνων Μακεδονίας ενδεχοµένως να σχετιζόταν και µε τις εξελίξεις στο εσωτε-
ρικό της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Η παλιά επιχειρηµατική αρχηγεσία έχανε 
σταδιακά τον έλεγχό της λόγω της ανόδου των σιωνιστών και της ριζοσπαστικοποίη-
σης των κατώτερων στρωµάτων που επέφερε η δράση της Φεντερασιόν. Ταυτόχρονα, 
η κοινότητα από εργαλείο ενδυνάµωσης της θέσης των Ιταλοεβραίων στην οικονοµία 
της Θεσσαλονίκης µετατρεπόταν σε βαρίδι λόγω των διαρκών προστριβών µε τις ελ-
ληνικές αρχές και της αµφισβήτησης της νοµιµοφροσύνης της56. Η ενεργή συµµετοχή 
στο Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας µπορεί εποµένως να συσχετιστεί µε τη στα-
διακή αποµάκρυνσή της ιταλοεβραϊκής αρχηγεσίας από τα κοινοτικά δρώµενα και να 
θεωρηθεί ως αντίρροπη κίνηση για τη διασφάλιση της θέσης της. Για τους Ιταλοε-
βραίους, η συµµετοχή στο Σύνδεσµο πρόσφερε την απαραίτητη δικτύωση, νέους 
διαύλους πρόσβασης στην κεντρική εξουσία, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
ελληνικότητας σε µια περίοδο όπου η διπλή τους ταυτότητα ως Ιταλών και ως Ε-
βραίων τους καθιστούσε διπλά ύποπτους λόγω των ελληνοεβραϊκών προστριβών και 
του ελληνοϊταλικού ανταγωνισµού57. Το αν η συµµετοχή σήµαινε και ενσωµάτωση 

                                                 
53 Φάκελος «Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΕΒΕΘ, ∆η-
µήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. 
54 Φάκελος «Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΕΒΕΘ, ∆η-
µήτριος Β. Χατζόπουλος, σσ. 194-195. 
55 Για µια πρώτη βιογράφησή του βλέπε Χεκίµογλου, «Ενθύµιον Χατζηλαζάρου» και τις διάσπαρτες  
αναφορές εδώ, Κεφάλαια 2, 3, 5 και 6. 
56 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σσ. 266-267. Ανάλογη είναι η επισήµανση της Minna Rozen. Rozen, The 
Last Ottoman Century and Beyond, σ. 178. 
57 Όσον αφορά τον δεύτερο, οι ελληνικές αρχές ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την ιταλική προπαγάνδα 
για τη διεθνοποίηση της Θεσσαλονίκης και φοβούνταν ότι «ἐν συνεργασίᾳ µετά βουλγάρων κοµιτα-
τζήδων καί τινῶν ἰσραηλιτῶν, ἐνταύθα, ξένων ὡς ἐπί τό πολύ ὑπηκόων, [η Ιταλία] ἐπιδιώκει τήν δη-
µιουργίαν ταραχῶν πρός δικαιολογίαν καί ἐνίσχυσιν τῆς κακοβούλου πολιτικῆς της». Γραφείο Τύπου 

 384



(µε την έννοια της σταδιακής πρόσκτησης µιας περισσότερο µονοδιάστατης, «ελλη-
νικής» ταυτότητας) παραµένει ωστόσο συζητήσιµο. Οι στενοί δεσµοί που οι ιταλοε-
βραίοι επιχειρηµατίες διατήρησαν µε την Ιταλία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πα-
γκοσµίου Πολέµου και η καθοριστική συµβολή τους στην ίδρυση και στελέχωση του 
Ιταλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου το 191758, υποδηλώνει ότι η συµµετοχή τους στο 
Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας συνιστούσε πιθανότατα µια στρατηγική κίνηση 
για τη διατήρηση και αναπαραγωγή των πολλαπλών ερεισµάτων τους στα διαφορετι-
κά κέντρα εξουσίας τα οποία και καθόριζαν το τοπικό επιχειρηµατικό τοπίο κατά τη 
ρευστή δεκαετία του 1910. 

Πέρα από την ειδική περίπτωση των ιταλών Εβραίων, τα υπάρχοντα αριθµητικά 
δεδοµένα καταγράφουν επίσης σηµαντική παρουσία των εβραίων εµπόρων στους νέ-
ους θεσµούς –µε αυξητικές µάλιστα τάσεις. Το 1917, από τα 222 µέλη του Εµπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µόλις 51 ήταν Εβραίοι. Μέσα στο 1918 όµως αντιπρο-
σώπευαν τους 50 από τους 66 νεοεγγραφέντες µε συνέπεια το 1921 σε σύνολο 239 
εγγεγραµµένων οι Έλληνες να είναι 134 και οι Εβραίοι 96. Τα στοιχεία αυτά είναι ι-
διαίτερα σηµαντικά καθώς αφορούν σε µια περίοδο έντονων µεταναστευτικών κινή-
σεων του εβραϊκού εµπορικού στρώµατος και σε ένα σύλλογο µε καταστατικά ελλη-
νική φυσιογνωµία. Ακόµη υψηλότερο ήταν το ποσοστό των εγγεγραµµένων Εβραίων 
στο ανασυγκροτηµένο «ελληνικό» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της πό-
λης. Από ένα δείγµα 300 εγγραφών που στάθηκε δυνατόν να αναλυθεί, οι 167 αφο-
ρούσαν εβραϊκές επιχειρήσεις59. Όπως υποδηλώνουν και οι ηµεροµηνίες εγγραφής 
(Αύγουστος-Οκτώβριος 1919), οι εβραϊκοί εµπορικοί οίκοι έσπευσαν να εγγραφούν 
µαζικά µε την έναρξη της λειτουργίας του «ελληνικού» Επιµελητηρίου. Αντίστοιχα 
µεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την εκλογή του πρώτου τριακοντα-
µελούς διοικητικού συµβουλίου τον Απρίλιο του 1919. Από τους 130 περίπου ψηφί-
σαντες, τα δύο τρίτα ήταν Εβραίοι και µόλις το ένα τρίτο Έλληνες60. 

Αυτά τα αριθµητικά δεδοµένα, αν συγκριθούν µε στοιχεία από την ύστερη οθω-
µανική περίοδο, πιστοποιούν µια µικρή µόνο υποχώρηση της θεσµικής παρουσίας 
των εβραίων εµπόρων. Παρόλο που αποτελούσαν τη µειοψηφία στο νεοσύστατο Ε-
µπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, συνέχιζαν να πλειοψηφούν στο Εµπορικό Επιµελη-
τήριο µε ποσοστά ανάλογα των υστεροθωµανικών χρόνων61. Η µετεωρική ποσο-
στιαία άνοδος των ελλήνων εµπόρων και η ισχνή παρουσία των Μουσουλµάνων εί-
χαν βέβαια κλονίσει τις υστεροθωµανικές εθνοτικές ιεραρχίες και έτειναν να διαµορ-
φώσουν µια νέα αριθµητική ισορροπία µεταξύ των δύο κυριότερων εθνοτήτων της 
µεταοθωµανικής Θεσσαλονίκης. Έτσι, η σύνθεση των θεσµικών εκπροσώπων της 
αγοράς δεν αντανακλούσε πλέον την έστω και µειωµένη υπεροχή των Εβραίων σε 
αυτήν62. Ακόµη και στο Επιµελητήριο, τον πιστότερο καταγραφέα των επιχειρηµατι-
κών εθνοτικών συσχετισµών, οι εγγεγραµµένοι Έλληνες, οι οποίοι µετά βίας ξεπερ-

                                                                                                                                            
Θεσσαλονίκης προς ΥΠΕΞ (25.04.1919), New Archive of the History of Jews in Greece, Μικροφίλµ 
RG 45.001 M Reel 1. 
58 L’Indépendant 08.08.1917. Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 7, σ. 290. 
59 Τα µητρώα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου για την περίοδο 1919-1924 περιλαµ-
βάνουν πάνω από 2.000 εγγραφές, όµως στο µεγαλύτερό τους µέρος δεν είναι προσβάσιµα λόγω της 
κακής κατάστασής τους. Οι 300 εγγραφές που στάθηκε δυνατό να ερευνηθούν προέρχονται από τα 
τρία πρώτα βιβλία και αφορούν µε ελάχιστες εξαιρέσεις εγγραφές που έγιναν κατά την περίοδο Αυ-
γούστου-Οκτωβρίου 1919. Αναγγελίες Εµπορικής Επωνυµίας, Εγγραφές. Αριθµός Μητρώου 1-100, 
101-200, 201-300, Αρχείο ΕΒΕΘ. 
60 Εφηµερίς των Βαλκανίων 30.04.1919. 
61 Το 1908 από τα 398 µέλη του Εµπορικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, οι 205 ήταν Εβραίοι. Mo-
diano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 35-46. 
62 Βλέπε την ανάλυση εδώ, Κεφάλαιο 8, σ. 309. 

 385



νούσαν τους µουσουλµάνους και ντονµέ εµπόρους το 190863, πλησίαζαν τώρα τα πο-
σοστά των Εβραίων. 

Η τάση αλλαγής των συσχετισµών ήταν εποµένως έκδηλη και τεκµηριώνει τη 
σταδιακή έκλειψη της εβραϊκής επιχειρηµατικής ηγεµονίας. Ωστόσο, η παρουσία των 
Εβραίων εξακολουθούσε να παραµένει αξιοσηµείωτα υψηλή µε δεδοµένο µάλιστα 
ότι και οι τρεις συσσωµατώσεις, οι δύο σύλλογοι και το Επιµελητήριο, αντλούσαν 
καταστατικά τα µέλη τους από ολόκληρη τη διοικητική ενότητα της Μακεδονίας. 
Πέρα από το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας, ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλο-
νίκης παρείχε το δικαίωµα εγγραφής σε κάθε έµπορο, εµποροβιοµήχανο, τραπεζίτη, 
παραγγελιοδόχο και αντιπρόσωπο εταιρειών «ἀσκοῦντα τό ἐπιτήδευµα αὐτοῦ ἐν 
οἱαδήποτε πόλει τῆς Μακεδονίας»64. Αντίστοιχα, µέλος του Εµπορικού και Βιοµηχα-
νικού Επιµελητηρίου µπορούσε να εγγραφεί κάθε έµπορος και βιοµήχανος του νοµού 
Θεσσαλονίκης65. Οι τρεις συσσωµατώσεις είχαν ως ουσιαστικό πεδίο αναφοράς τους 
τη Μακεδονία ακόµη και όταν προέβαλαν τη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάκουαν σε µια 
λογική που ρητά ή άρρητα αναγνώριζε τη δεσπόζουσα θέση των Εβραίων στην οικο-
νοµία της πόλης, εννοιολογούσε ως προβληµατικό τον από µέρους τους ενδεχόµενο 
έλεγχο των νέων θεσµών και κατανοούσε ότι ο θεσµικός εξελληνισµός της δεν µπο-
ρούσε να προέλθει παρά µόνο µέσα από την κινητοποίηση αριθµητικά ευρύτερων ελ-
ληνικών επιχειρηµατικών οµάδων. Ο «απεβραϊσµός» της Θεσσαλονίκης και η ενσω-
µάτωσή της στο ελληνικό κράτος ήταν δυνατός µόνο µέσω της προηγούµενης έντα-
ξής της σε µια «ελληνική» Μακεδονία. 

Στην πράξη βέβαια, τα ποσοστά των Εβραίων καθιστούσαν προβληµατικό το 
παραπάνω σκεπτικό. Η υψηλή αναλογικά παρουσία τους φαίνεται ότι οφειλόταν κα-
ταρχήν στη χαµηλή ανταπόκριση των ελλήνων εµπόρων στους νέους θεσµούς. Οι δυ-
σκολίες στη συγκοινωνία που προκάλεσαν οι καταστροφές των Βαλκανικών Πολέ-
µων επιτάθηκαν από το καθεστώς αυστηρού ελέγχου των µετακινήσεων που επέβα-
λαν οι συµµαχικές αρχές κατά το διάστηµα 1915-1918, καθώς και από την οξεία έλ-
λειψη µεταφορικών µέσων καθόλη τη διάρκεια της περιόδου. Κατέστησαν έτσι ιδιαί-
τερα δύσκολη τη µετάβαση των ελλήνων εµπόρων της Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Θεσσαλονίκη, την εγγραφή τους στους συλλόγους και στο Επιµελητήριο και τη συµ-
µετοχή τους στις εκλογές66. Από το δείγµα των 300 εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο 
Επιµελητήριο τον Οκτώβριο του 1919 ούτε µια δεν είχε έδρα εκτός Θεσσαλονίκης. 
Στις αντικειµενικές αυτές δυσχέρειες πρέπει ενδεχοµένως να προστεθεί και η γενικό-
τερη από ό,τι φαίνεται τάση αποστασιοποίησης των Ελλήνων της πόλης από τις ποι-
κίλες εκλογικές διαδικασίες που εγκαινίαζε η έλευση του φιλελεύθερου ελληνικού 
πολιτεύµατος. Οι µόλις 43 έλληνες έµποροι που ψήφισαν στις πρώτες εκλογές του 
Επιµελητηρίου τον Απρίλιο του 191967 (και παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις του 
Εµπορικού Συλλόγου για εγγραφή στα µητρώα68) έρχονταν ουσιαστικά να προστε-
θούν στην ιδιαίτερα χαµηλή προσέλευση των ελλήνων ψηφοφόρων της Θεσσαλονί-
κης στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 191569. Πιστοποιούσαν δηλαδή την από µέρους 
                                                 
63 Το 1908 σε σύνολο 398 µελών του Επιµελητηρίου οι Έλληνες ήταν 73 και οι Μουσουλµάνοι και 
Ντονµέ 64. Modiano, Annuaire Commercial & Administratif, σσ. 35-46. 
64 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
65 Βασιλικό ∆ιάταγµα της 16/18 Νοεµβρίου 1918 «περί ιδρύσεως εµπορικών και βιοµηχανικών επιµε-
λητηρίων». Παρατίθεται στο Αντώνιος Ν. Μαλαγαρδής, Γενική Κωδικοποίησις ολοκλήρου της ισχυού-
σης ελληνικής νοµοθεσίας, τόµος ΙΑ΄ (έτη 1919-1920) (Αθήνα, 1932), σ. 106. 
66 Εµπορικός Σύλλογος προς Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (02.02.1919), Αρχείο Εµπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
67 Σε σύνολο 130 εκλογέων. Εφηµερίς των Βαλκανίων 30.04.1919. 
68 Το Φως 08.03.1919, Μακεδονία 08.03.1919. 
69 ∆ώδος, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 113-114. 
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τους δυσκολία αποδοχής µιας σειράς θεσµών αντιπροσώπευσης οι οποίοι θα µπορού-
σαν να λειτουργήσουν ως εργαλεία µιας ελεγχόµενης ενσωµάτωσης των υπόλοιπων 
εθνοτήτων µόνο στο βαθµό που θα εξασφάλιζαν ταυτόχρονα την ηγεµονία των Ελλή-
νων. 

Ωστόσο, η υψηλή συµµετοχή των εβραίων εµπόρων δεν αποτελεί µια µαγική 
εικόνα που οφειλόταν αποκλειστικά στη σχετικά περιορισµένη παρουσία των Ελλή-
νων. Ούτε και αντανακλούσε απλώς τη γενικότερη αριθµητική υπεροχή τους στην 
αγορά της πόλης. Αντίθετα, εδραζόταν τόσο σε ένα προϋπάρχον έθος συλλογικής ορ-
γάνωσης και χρήσης των νεωτερικών θεσµών αντιπροσώπευσης στο πεδίο της αγο-
ράς όσο και στη συγκυρία, στην ανάγκη ανταπόκρισης στις νέες συνθήκες διεξαγω-
γής του εµπορίου που επέβαλε ο πόλεµος. 

Καθόλη τη διάρκεια της ύστερης οθωµανικής περιόδου οι εβραίοι έµποροι και 
βιοµήχανοι αποτέλεσαν την κατεξοχήν εθνοτική οµάδα επιχειρηµατιών που στήριξε 
τη σύσταση νεωτερικών µορφών τυπικής επαγγελµατικής κοινωνικότητας τις οποίες 
και αντιλήφθηκε ως το κύριο µέσο προώθησης των συµφερόντων της70. Ο εβραϊκός 
Grand Cercle Commercial ήταν η πρώτη εθνοτική εµπορική λέσχη που ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και ένας από τους σηµαντικότερους συλλόγους της. Παρέχοντας 
ένα χώρο συνεννόησης µεταξύ των εβραίων επιχειρηµατιών, ανταλλαγής πληροφο-
ριών, ρύθµισης του ανταγωνισµού τους και στοιχειοθέτησης µιας έννοιας του «κοι-
νού (εβραϊκού και θεσσαλονικιώτικου) συµφέροντος», προώθησε την αυτοοργάνωσή 
τους και τους επέτρεψε ταυτόχρονα να ασκούν ηγεµονία σε ολόκληρη την τοπική οι-
κονοµία. Η ελληνορθόδοξη Νέα Λέσχη ακολούθησε πολύ αργότερα, είχε άλλες, πε-
ρισσότερο «αµυντικές» στοχεύσεις και ποτέ δεν υπερέβη τα όρια της κοινότητας. 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, η πολυεθνική Λέσχη Θεσσαλονίκης, προνοµιακός χώρος συνά-
ντησης των επιχειρηµατιών της πόλης, υπήρξε µια πρωτοβουλία του άγγλου πρόξε-
νου Harry Lamb στην οποία η εβραϊκή επιχειρηµατική αρχηγεσία ανταποκρίθηκε τά-
χιστα. Πληθαίνοντας τις τάξεις των µελών της και στελεχώνοντας τα όργανα διοίκη-
σής της, η αρχηγεσία αυτή επέβαλε κατ’αυτόν τον τρόπο τον κεντρικό της ρόλο στη 
συγκρότηση των νεωτερικών δοµών µιας αναδυόµενης διεθνοτικής αστικής και επι-
χειρηµατικής κοινωνικότητας71. Αντίστοιχα, η αθρόα συµµετοχή στο οθωµανικό Ε-
µπορικό Επιµελητήριο, και κυρίως η µακρόχρονη συµβίωση ενός πλειοψηφικά εβρα-
ϊκού διοικητικού συµβουλίου µε έναν ντονµέ πρόεδρο, µπορεί να θεωρηθεί ότι συνέ-
βαλε στην καλλιέργεια µιας νοοτροπίας διαπραγµάτευσης, η οποία και συνυπήρχε µε 
µια οξυµένη αναγνώριση της σηµασίας της κρατικής εξουσίας για την επιχειρηµατική 
δράση, των δυνατοτήτων αλλά και των ορίων που η σχέση µαζί της επέβαλε. 

Η µεγάλη σηµασία που έδιναν οι εβραίοι επιχειρηµατίες στις επαγγελµατικές 
συσσωµατώσεις και στις σχέσεις εξουσίας που αυτές δοµούσαν, αποτελούσε µια πο-
λιτισµική παρακαταθήκη που φαίνεται ότι τους χαρακτήριζε ιδιαίτερα διαφοροποιώ-
ντας τους ενδεχοµένως από τους ντονµέ και τους µουσουλµάνους συναδέλφους τους. 
Στην περίπτωση των τελευταίων, ήταν πιθανότατα η συµβολική ή «πραγµατική», αλ-
λά σε κάθε περίπτωση προνοµιακή, πρόσδεση στο κράτος, η οποία και έπαιζε πρω-
τεύοντα ρόλο, καθορίζοντας τις κοινωνικές πρακτικές και τις επιχειρηµατικές στρα-
τηγικές τους72. Όταν η πρόσδεση αυτή εξέλειπε, όπως συνέβη µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους, η εσωστρέφεια εντάθηκε και η αποδοχή των νέων συλλογικών θεσµών 
που εισήγαγε η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στις ελληνικές δοµές υπήρξε απο-
σπασµατική και µακροχρόνια. Αντίθετα, χάρη και στο υψηλό πολιτισµικό κεφάλαιο 
που ήδη διέθετε, το στρώµα των εβραίων εµπόρων µπόρεσε να πραγµατοποιήσει τη 
                                                 
70 Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 119-123. 
71 Μόλχο, “Le Cercle de Salonique”. 
72 Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, σσ. 67, 72, 77-78. 
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µετάβαση µε περισσότερο οµαλό, µαζικό και συντεταγµένο τρόπο και να υιοθετήσει 
τους νέους πολυεθνοτικούς θεσµούς εκπροσώπησης. Ειδοµένη υπό το πρίσµα αυτό, η 
έντονη δραστηριοποίηση που επέδειξαν οι εβραϊκοί σύλλογοι (και όχι αυτή καθαυτή 
η κοινότητα) για την εγγραφή των εβραίων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλό-
γους, όπως και η µαζική προσέλευση των τελευταίων στις εκλογές του Μαΐου 1915, 
αποτυπώνουν επίσης τη σηµασία που απέδιδε το ευρύτερο εβραϊκό αστικό στρώµα 
στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρείχαν οι νέοι µηχανισµοί αντιπροσώ-
πευσης73. 

Ωστόσο, στη διαδικασία υιοθέτησης των νέων θεσµών από τους εβραίους επι-
χειρηµατίες, η συγκυρία έπαιξε έναν εξίσου καθοριστικό ρόλο. Η έκρηξη του Πρώ-
του Παγκοσµίου Πολέµου, η έλευση της Στρατιάς της Ανατολής, η εγκατάσταση της 
Προσωρινής Κυβέρνησης, αλλά και η συνέχιση της πολεµικής προσπάθειας και µετά 
την ανακωχή µετέβαλαν ριζικά τους όρους διεξαγωγής του ελληνικού εµπορίου. Μέ-
σα από την επιβολή σωρείας ρυθµίσεων, ελέγχων και περιορισµών οδήγησαν στη 
γραφειοκρατικοποίησή του και στη συγκεντροποίηση των δοµών του. Η ελληνική και 
ξένη βιβλιογραφία έχει ερµηνεύσει την πανευρωπαϊκή αυτή µεταβολή κρατικοκε-
ντρικά, εστιάζοντας στην επέκταση του ρόλου του κράτους και στην ανάδυση κρατι-
κιστικών ιδεών και συστηµατικότερων µορφών παρεµβατισµού στο σύνολο της οικο-
νοµίας, της δηµόσιας σφαίρας και της πολιτικής74. Ωστόσο, η συγκυρία του ολοκλη-
ρωτικού πολέµου συνέβαλε επίσης στην ενδυνάµωση θεσµών που τυπολογικά τεί-
νουν συνήθως να τοποθετούνται στο χώρο της «κοινωνίας των πολιτών» ή σε έναν 
ενδιάµεσο χώρο µεταξύ αυτής και της κρατικής εξουσίας. Η οργάνωση της πολεµικής 
οικονοµίας στη Θεσσαλονίκη δεν συντελέστηκε µόνο, και ενδεχοµένως ούτε και κυ-
ρίως, µέσα από τη διόγκωση αυτού καθαυτού του κρατικού µηχανισµού –υπό δια-
µόρφωση άλλωστε ακόµη. Αντίθετα, προωθήθηκε και µέσα από την ανάθεση καθη-
κόντων στον Εµπορικό Σύλλογο και στο Εµπορικό Επιµελητήριο, στη µετατροπή 
τους σε ελεγκτικούς, διανεµητικούς και γνωµοδοτικούς µηχανισµούς σε στενή σχέση 
µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές. Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιµετώπισης του οξύτα-
του προβλήµατος επισιτισµού της πόλης, η κεντρική κυβέρνηση, η Γενική ∆ιοίκηση 
Θεσσαλονίκης, αλλά και οι συµµαχικές αρχές ανέθεσαν στο Εµπορικό Επιµελητήριο 
και στον Εµπορικό Σύλλογο ένα ευρύ φάσµα δικαιοδοσιών. Αυτές περιλάµβαναν µε-
                                                 
73 Για την έντονη δράση των εβραϊκών συλλόγων στις εκλογές του Μαΐου 1915 βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 
6 (σσ. 261-262). Ο ελληνικός τύπος τόνιζε συστηµατικά την εξαιρετική οργάνωση και την έντονη 
δραστηριότητα που επέδειξαν οι Εβραίοι για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους και την 
προµήθεια εκλογικών βιβλιαρίων, την οποία και αντιπαρέβαλλε µε την αβελτηρία και αδιαφορία των 
Ελλήνων. Νέα Αλήθεια 08.01.1915, 13.01.1915, 31.01.1915, Το Φως 12.01.1915, L’Indépendant 
24.01.1915. 
74 Για τις πιο ρητές, αν και ακροθιγείς, αναφορές στην Ελλάδα, βλέπε Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί 
θεσµοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εµπειρίας (Αθήνα, 31996). Χατζηιωσήφ, «Η µπελ ε-
πόκ του κεφαλαίου», σσ. 344 (για τη διόγκωση των κρατικών δαπανών) και 346-348 (για την ευρεία 
απήχηση κρατικιστικών πρακτικών και για τις δύο διαφορετικές εκδοχές του κρατισµού). Λιάκος, «‘Α-
πό κράτος φύλαξ εις κράτος πρόνοια’;», σ. 177. Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Με-
σοπολέµου, σ. 85 (για την ανάπτυξη των ιδεών περί αυτάρκειας). Ποταµιάνος, Η παραδοσιακή µικροα-
στική τάξη της Αθήνας, κεφάλαιο 14. Αντίθετα, ο Γιώργος Λεονταρίτης υποστηρίζει ότι οι παρεµβάσεις 
του Βενιζέλου στην οικονοµία ήταν τελικά περιορισµένης κλίµακας λόγω της πολιτικής έντασης. Λεο-
νταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 1917-1918, σ. 243. Σε κάθε περίπτωση, η συστη-
µατική έρευνα για τις επιπτώσεις του Πολέµου στην ανάπτυξη του κράτους εκκρεµεί. Για τις ευρωπαϊ-
κές χώρες, βλέπε τις επιµέρους συµβολές για τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερµανία 
και την Αυστροουγγαρία, στο Mark Harrison & Stephen Broadberry (επιµ.), The Economics of World 
War I (Κέιµπριτζ, 2005). Για την επέκταση της κρατικής εξουσίας στον πιο εµβληµατικό τοµέα, αυτόν 
της διατροφής, βλέπε Margaret Bartlett, British Food Policy during the First World War (Λονδίνο, 
1985). Davis, “Feeding the cities”. Για τοπικές εκφάνσεις του κρατικού παρεµβατισµού, βλέπε Chick-
ering, The Great War and urban life in Germany. 
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ταξύ άλλων την παροχή πιστοποιητικών για την έκδοση αδειών εξαγωγής στο εσωτε-
ρικό της Μακεδονίας ή εκτός της ελληνικής επικράτειας75, τον τρόπο διανοµής του 
χώρου στα ελάχιστα βαγόνια που διατίθονταν για τη µεταφορά εµπορευµάτων στη 
µακεδονική ενδοχώρα και στα λιγοστά πλοία που διαµετακόµιζαν προαγορασµένα 
εµπορεύµατα από την Αγγλία και τη Γαλλία στη Θεσσαλονίκη, την τακτική έκδοση 
δελτίων τιµών, τον υπολογισµό των αποθεµάτων που βρίσκονταν στην αγορά της πό-
λης, την κοινοποίηση προς τους εµπόρους αποφάσεων της διοίκησης και τη συµµετο-
χή σε ποικίλες επιτροπές και κυρίως στο γνωµοδοτικό συµβούλιο επισιτισµού76. Η 
επιτυχής διεξαγωγή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προϋπέθετε εποµένως σε 
πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι στο παρελθόν την πρόσβαση και τη συµµετοχή 
στους αναβαθµισµένους από τις περιστάσεις φορείς θεσµικής εκπροσώπησης των ε-
µπόρων και βιοµηχάνων της πόλης. Η ιδιότητα του µέλους συγκροτούσε τώρα προ-
νοµιούχες επιχειρηµατικές κοινότητες και παρήγαγε κρίσιµους αποκλεισµούς. Ιστο-
ρικά, η εβραϊκή κυριαρχία στο επικερδές εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της πό-
λης στηριζόταν στην εκµετάλλευση ενός γεωγραφικά εκτεταµένου, διευρυµένου οι-
κογενειακού εµπορικού δικτύου στο πλαίσιο µιας ελεύθερης οικονοµίας. Στη συγκυ-
ρία του ολοκληρωτικού πολέµου, το πλεονέκτηµα αυτό και κλονίστηκε και δεν επαρ-
κούσε πλέον. Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Εµπορικό Σύλλογο και στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο αποτελούσε για τους εβραίους επιχειρηµατίες την απαραίτητη προϋπό-
θεση για την κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση των δικών τους επιχειρηµατικών συµφε-
ρόντων. 

Συγκεκριµένα, οι θεσµοί συνέβαλαν πολλαπλά στη σταδιακή ενσωµάτωση των 
εβραίων. Κατά πρώτον, αποτέλεσαν κοινό σηµείο αναφοράς τόσο για τους έλληνες 
όσο και για τους εβραίους εµπόρους και διαµόρφωσαν ένα κοινό ρεπερτόριο πρακτι-
κών. Οι έλληνες επιχειρηµατίες δεν ήταν οι αποκλειστικοί χρήστες των νέων θεσµών. 
Αµιγώς εβραϊκές ή συχνότερα µεικτές οµάδες, που εκπροσωπούσαν διάφορους επαγ-
γελµατικούς κλάδους, απευθύνονταν συχνά στον Εµπορικό Σύλλογο και στο Επιµε-
λητήριο προκειµένου να διαµαρτυρηθούν για κυβερνητικές πολιτικές ή να επιτύχουν 
τη στήριξη και προώθηση των αιτηµάτων τους77. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των θε-
σµών αυτών επικεντρωνόταν σε µεγάλο βαθµό στην τακτική συγκρότηση επιµέρους 
επιτροπών για την επίλυση των ζητηµάτων που προέκυπταν κάθε φορά, καθώς και 
στην αποστολή αντιπροσώπων σε διάφορα ευρύτερα συντονιστικά όργανα. Και στις 
δύο περιπτώσεις η εβραϊκή παρουσία ήταν ορατή. Οι επιτροπές, είτε επρόκειτο για τη 
ρύθµιση τιµών είτε για τη διεξαγωγή εράνων, ήταν κατά κανόνα µεικτές. Αντίστοιχα, 
η εκπροσώπηση του Εµπορικού Συλλόγου ή του Επιµελητηρίου στα ποικίλα τοπικά 
διαβούλια ανατίθονταν όχι µόνο σε Έλληνες αλλά και σε Εβραίους78. Η ισχύς των 

                                                 
75 Ενδεικτικά, ο Εµπορικός Σύλλογος δεν εξέδιδε πιστοποιητικά για άδειες εξαγωγής παρά µόνο στα 
µέλη του. L’Indépendant 31.01.1917. 
76 Μακεδονία 02.07.1915, 03.07.1915, 26.11.1915. Το Φως 13.07.1918, 03.11.1917. Εµπορικός Σύλ-
λογος Θεσσαλονίκης προς Γ∆Μ, ∆ιεύθυνση Επισιτισµού (14.04.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
77 Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο του 1918, έλληνες και εβραίοι έµποροι ζήτη-
σαν από τον Εµπορικό Σύλλογο να µεσολαβήσει στις αγγλικές αρχές για τον ορισµό µιας δίκαιης τιµής 
αγοράς των προϊόντων τους που αυτές είχαν επιτάξει. Εµπορικός Σύλλογος προς Service de 
l’Intendance Anglaise (14.06.1918), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1916-
1919». L’Indépendant 02.06.1918. 
78 Έτσι, τον Μάρτιο του 1916 το Επιµελητήριο αποφάσισε να ορίσει τον Γιακώβ Καζές αντιπρόσωπό 
του στη Μικτή Επιτροπή Επισιτισµού που είχαν συστήσει οι αρχές του Στρατού της Ανατολής σε συ-
νεργασία µε την ελληνική διοίκηση. Ακόµη ενδεικτικότερο είναι ότι ο Καζές ορίστηκε «οµοφώνως» 
εκπρόσωπός του στη συνέλευση των εµπορικών συλλόγων της χώρας που θα µελετούσε τις αλλαγές 
στο δασµολογικό καθεστώς. L’Indépendant 23.03.1916, 21.02.1918, Το Φως 10.03.1916, 09.02.1918. 
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εβραίων µεγαλεµπόρων, ιδιαίτερα στον κρίσιµο τοµέα της αγοράς τροφίµων, πιθανό-
τατα συνέβαλε στην απόφαση αυτή. Ο αποκλεισµός τους θα σήµαινε την αυτονόµησή 
τους και η αδυναµία δηµιουργίας συναινέσεων µπορούσε να οδηγήσει σε παράλυση 
τον ήδη οριακά αποτελεσµατικό επισιτισµό της πόλης79. Ωστόσο, επρόκειτο ταυτό-
χρονα και για συνειδητή επιλογή, η οποία και µαρτυρούσε την ύπαρξη κοινής ταυτό-
τητας, ενός esprit de corps, µεταξύ των µελών ιδίως του Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
Η ταυτότητα αυτή βασιζόταν στην αρχή της ισότητας όλων των µελών και της εξειδι-
κευµένης τους γνώσης, αναγνωρίζοντας κατά τρόπο ουσιαστικό την ιδιότητα του έλ-
ληνα πολίτη και στους εβραίους εµπόρους. Ήταν µάλιστα τόσο ισχυρή, ώστε καθόρι-
ζε το περιεχόµενο που έπαιρνε η ίδια η έννοια της «αξιοπρέπειας» του θεσµού. Όταν 
στις 16 Νοεµβρίου 1916 ο διευθυντής του λιµανιού ζήτησε από το Επιµελητήριο να 
ορίσει έναν έµπορο ελληνικής υπηκοότητας στην επιτροπή που θα εξέταζε το ζήτηµα 
του τρόπου εκφόρτωσης των πλοίων στο λιµάνι, το διοικητικό συµβούλιο επέλεξε τον 
έµπειρο στα ναυτιλιακά ζητήµατα ναυτικό πράκτορα Γιακώβ Μόλχο. Όµως ο διευθυ-
ντής αρνήθηκε να επικυρώσει το διορισµό ζητώντας από το Επιµελητήριο να αντικα-
ταστήσει τον Μόλχο µε έµπορο «ελληνικής καταγωγής»80. Στο «ὄνοµα τῆς 
ἀξιοπρέπειας τοῦ Ἐπιµελητηρίου», ο προεδρεύων Γιακώβ Καζές αρνήθηκε να το 
πράξει, ενώ το µέλος του διοικητικού συµβουλίου Κλέων Χατζηλαζάρου διαµαρτυ-
ρήθηκε στο αρµόδιο υπουργείο της Προσωρινής Κυβέρνησης καταφέρνοντας να α-
ποσπάσει από τον υπουργό την ειλικρινή και «ζωηρᾶν» του µεταµέλεια για το ατυχές 
γεγονός81. 

Καµία διένεξη µε εθνοτικές αναφορές δεν εντοπίζεται στα πρακτικά των συνε-
δριάσεων του διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου και καµία ανάλογη καταγ-
γελία στα έγγραφα του Εµπορικού Συλλόγου. Η οµαλή αυτή συνύπαρξη Ελλήνων και 
Εβραίων δεν εξαντλείτο όµως στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Αντανα-
κλώνταν επίσης και σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο: στη µορφή που πήραν οι παρεµ-
βάσεις, πρωτοβουλίες και προτεραιότητες των δύο αυτών συσσωµατώσεων (στο 
βαθµό βέβαια που κάτι τέτοιο είναι δυνατό να εκτιµηθεί). Αναµφίβολα, τα ζητήµατα 
που αφορούσαν κυρίως τους έλληνες εµπόρους απασχολούσαν συστηµατικά τόσο τον 
Εµπορικό Σύλλογο όσο και το Επιµελητήριο. Η ιστορική ενασχόληση των Ελλήνων 
µε το εσωτερικό εµπόριο καθρεφτιζόταν στην έντονη δραστηριοποίηση των δύο ορ-
γανώσεων για τη διευκόλυνση των µεταβάσεων στη µακεδονική ενδοχώρα καθώς και 
στην άρση των ποικίλων απαγορεύσεων και περιορισµών που επέβαλλαν οι ελληνι-
κές και συµµαχικές αρχές82. Επιπρόσθετα, σε ένα γενικότερο προγραµµατικό επίπεδο, 
                                                                                                                                            
Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (06/19.02.1918), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
79 Από την άποψη αυτή, είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 1915, σε σύσκεψη της διοικητικής επι-
τροπής του Επιµελητηρίου µε τον νοµάρχη και τον αστυνοµικό διευθυντή για το ζήτηµα της έλλειψης 
αλεύρων, οι ειδικοί που κλήθηκαν να καταθέσουν τη γνώµη τους ήταν όλοι εβραίοι αλευρέµποροι. 
L’Indépendant 14.01.1915, 17.01.1915, L’Opinion 16.01.1915. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΕΒΕΘ (04.02.1915), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βι-
βλίο Πρώτο. 
80 “Hellenique de race” στο πρωτότυπο. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (28.11.1916), 
Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
81 “Situation de la population Israélite sous la domination grecque” (12.1918), LMA ABDBJ, ACC 
3121/C211/2/13. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (28.11.1916), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά 
Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
82 Ακόµη µεγαλύτερη προτεραιότητα έδωσε βέβαια ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας για την ι-
κανοποίηση των ζητηµάτων που αφορούσαν στις ελληνικές βιοµηχανίες της Κεντρικής Μακεδονίας µε 
διαβήµατα προς την κυβέρνηση για τη διάθεση βαγονιών για τη µεταφορά των πρώτων υλών από τη 
Θεσσαλονίκη και τη Σερβία και τη µεταφορά υφαντουργικών προϊόντων από τη Νάουσα και τα Βοδε-
νά στη Θεσσαλονίκη. L’Indépendant 11.10.1915, 16.03.1916, 18.03.1916. 
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ο Εµπορικός Σύλλογος διακήρυττε ότι είχε πάντοτε υπόψη του «τᾶς γενναίας προ-
σπαθείας τοῦ Ἔθνους» και ότι σταθερή επιδίωξή του ήταν «ἴνα καί τοῦ ἐµπορικοῦ 
κόσµου αἵ γενικώτεραι ἀντιλήψεις προσαρµοσθώσι πρός τᾶς ἐκ τῶν [ἐθνικῶν] ζη-
τηµάτων γεννηθείσας ἑκάστοτε περιστάσεις»83. Ωστόσο, ζητήµατα που αφορούσαν 
τοµείς όπου κατεξοχήν δραστηριοποιούνταν οι εβραίοι έµποροι τύγχαναν ανάλογης 
προσοχής και µέριµνας τόσο από τον πιο «ελληνικό» Εµπορικό Σύλλογο όσο και από 
το Επιµελητήριο –στην «οθωµανική» αλλά και στην «ελληνική» εκδοχή του. Στον 
κλάδο του εισαγωγικού εµπορίου, το Επιµελητήριο αιτούνταν προς τη Γενική ∆ιοί-
κηση Θεσσαλονίκης την αποστολή ελληνικών πλοίων στη Μασσαλία για τη µεταφο-
ρά προϊόντων αγορασµένων από τους (εβραίους) εµπόρους της πόλης84· προς δε το 
Υπουργείο Επισιτισµού την κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου και την ελεύθερη 
εισαγωγή ζάχαρης και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης85. Παράλληλα, πίεζε για την 
πληρωµή των ασφαλίστρων στους κατά κύριο λόγο εβραίους πυροπαθείς εµπόρους 
µε διαβήµατα προς τα επιµελητήρια του Λονδίνου και του Παρισιού και προς την ελ-
ληνική κυβέρνηση και αντιτάχθηκε, όπως και ο Εµπορικός Σύλλογος, στο επιβλαβές 
προς τα εβραϊκά επιχειρηµατικά συµφέροντα σχέδιο ανοικοδόµησης που προωθούσε 
η κυβέρνηση Βενιζέλου86. Σε µεγάλο βαθµό, η στάση αυτή επιβαλλόταν από τον ε-
νιαίο χαρακτήρα της πολυεθνοτικής αγοράς της πόλης και τον κεντρικό ρόλο που οι 
Εβραίοι εξακολουθούσαν να διαδραµατίζουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της. Ω-
στόσο, Εµπορικός Σύλλογος και Εµπορικό Επιµελητήριο τήρησαν µια θετική προς 
τους Εβραίους στάση ακόµη και σε περισσότερο ιδεολογικά φορτισµένα ζητήµατα µε 
αυξηµένη συµβολική σηµασία για τον ελληνικό εθνικισµό και τους τοπικούς δηµόσι-
ους εκφραστές του. Τον Φεβρουάριο του 1919 το Επιµελητήριο ζήτησε την αναβολή 
της εφαρµογής του νόµου που προέβλεπε την υποχρεωτική τήρηση των λογιστικών 
βιβλίων στα ελληνικά, ενώ τον Ιούνιο του 1920 ο Εµπορικός Σύλλογος πρότεινε στο 
Υπουργείο Οικονοµικών να δοθεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων της κα-
θαράς προσόδου καθώς πολλοί έµποροι δεν γνώριζαν την επίσηµη γλώσσα του κρά-
τους87. 

Η παροχή χώρου για την έκφραση των ιδιαίτερων συµφερόντων τους ευνόησε 
την υιοθέτηση των νέων θεσµών από τους εβραίους επιχειρηµατίες. Προς την ίδια 
κατεύθυνση συνέβαλε και η λειτουργία τους ως σηµείου αναφοράς στο πλαίσιο άρ-
θρωσης ενός κοινού «θεσσαλονικιώτικου» λόγου µεταξύ των εµπόρων της πόλης. 
Τον Ιούνιο του 1915 έµποροι διαµαρτυρήθηκαν για τη χορήγηση βαγονιών σε «ξέ-
νους» για τη διαµετακόµιση εµπορευµάτων. Όπως κατήγγειλαν, «ξένοι ἔµποροι 
ἐρχόµενοι ἐν τῇ ἀγορᾷ µας, ἀντιθέτως πρός τά ἀλλαχοῦ συµβαίνοντα, ἔνθα δέν 
ἐπιτρέπεται ἡ χορήγησις βαγονῖων εἰς τούς µή ἀναγνωρισµένους ἐµπόρους τῆς 
ἀγορᾶς, κατορθώνουν νά λαµβάνουν ἀπ’εὐθείας βαγόνια, εὐκολώτερον τῶν 
ἐντοπίων, πρός ζηµίαν τῶν ἐµπόρων, ἐµποροµεσιτῶν καί ἀποστολέων τῆς ἀγορᾶς 
µας, οἵτινες ὑφίστανται ὅλα τά βάρη τῶν φόρων». Για το λόγο αυτό και ζητούσαν να 
αντιπροσωπευθεί και το Επιµελητήριο στην επιτροπή κατανοµής των βαγονιών, κα-
                                                 
83 Εµπορικός Σύλλογος προς Υπουργό των Οικονοµικών (27.06.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». 
84 L’Indépendant 04.05.1918. 
85 L’Indépendant 09.03.1919. 
86 L’Indépendant 03.10.1917, 05.10.1917, 14.10.1917, 02.11.1917, 03.11.1917. ∆ελτίο ΕΒΕΘ 13 
(15.04.1920), σ. 385. Εφηµερίς των Βαλκανίων 10.11.1919. 
87 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (04.02.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. Εµπορικός Σύλλογος προς Υπουργό των Οικονο-
µικών (27.06.1920), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». 
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θόσον τα µέλη του «εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζουν καί τά πρόσωπα καί τά πράγµα-
τα»88. Οι δυσχέρειες του πολέµου σε συνδυασµό µε την ενσωµάτωση στον ελληνικό 
οικονοµικό χώρο ενίσχυαν εποµένως την ανάπτυξη ενός κοινού αισθήµατος εντοπιό-
τητας. Προσέδιδαν περιεχόµενο σε µια αίσθηση του συνανήκειν και συγκροτούσαν 
µια συναινετική, υπερεθνοτική θεσσαλονικιώτικη ταυτότητα µε άξονα τους τοπικούς 
θεσµούς. Σε µια τέτοια ευρύχωρη ταυτότητα µπορούσαν να αναγνωριστούν εξίσου οι 
έλληνες και οι εβραίοι έµποροι ως «ντόπιοι» Θεσσαλονικείς και αυτήν αναλάµβανε 
να εκφράσει τώρα το Επιµελητήριο της πόλης, ένας θεσµός που σηµασιοδοτείτο τόσο 
ως «εθνικός» όσο όµως και ως «τοπικός». 

Αυτή η «εντόπια» διάσταση της λειτουργίας των νέων θεσµών συνυπήρχε µε 
την ένταξή τους σε υπερτοπικά δίκτυα. Για τους έλληνες και τους εβραίους επιχειρη-
µατίες της Θεσσαλονίκης η ενσωµάτωση αποτελούσε µια διπλή διαδικασία παραγω-
γής τοπικών και εθνικών ταυτοτήτων. Οι νέες συσσωµατώσεις ενοφθάλµιζαν την το-
πική επιχειρηµατική κοινότητα σε ευρύτερα εθνικά συµφραζόµενα. Ήδη από τα µέσα 
του 1914, ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας και το Επιµελητήριο συµµετείχαν 
στην οργανωτική επιτροπή του ∆΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Γεωργίας το οποίο και επρόκειτο να συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη89. Κατά τα ε-
πόµενα χρόνια, το Επιµελητήριο και ο Εµπορικός Σύλλογος διεύρυναν το πλαίσιο της 
δράσης τους πέρα από τα όρια της πόλης, ενισχύοντας τους δεσµούς τους µε οµοει-
δείς οργανώσεις στην Παλαιά Ελλάδα και επιχειρώντας να συντονίσουν την επιχει-
ρηµατική παρέµβαση σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Νοέµβριο του 1917 το Επιµελητή-
ριο συζήτησε τη σύγκλιση πανελλήνιου εµπορικού συνεδρίου προκειµένου να συζη-
τηθεί ο νέος νόµος περί αισχροκέρδειας και να τηρηθεί µια ενιαία και αποτελεσµατι-
κότερη στάση των εµπόρων της χώρας90. Αυτή την κίνηση αυτοοργάνωσης σε εθνικό 
επίπεδο από τα κάτω, από τους ίδιους τους φορείς, συµπλήρωνε και ενίσχυε από τα 
πάνω µια παρεµβατική κρατική πολιτική. Οι βενιζελικές κυβερνήσεις προωθούσαν 
την ενιαία οργάνωση και έκφραση των κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερό-
ντων µέσα από τη σύγκλιση πανελλαδικών συνελεύσεων των εµπορικών συλλόγων 
και επιµελητηρίων της χώρας91. ∆ιά µέσω της εκπροσώπησής τους, το Εµπορικό Επι-
µελητήριο και ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενσωµατώθηκαν οργανικά σε 
έναν υπό διαµόρφωση ενιαίο χώρο, στον οποίο τα τοπικά επιχειρηµατικά στρώµατα 
µετασχηµατίζονταν σε πανελλήνια οντότητα. Οι εβραίοι επιχειρηµατίες δεν αποκλεί-
στηκαν από τις διαδικασίες αυτές. Αντίθετα, οι φορές που κλήθηκαν να αναλάβουν το 
ρόλο του αντιπροσώπου του θεσσαλονικιώτικου εµπορικού κόσµου δεν ήταν αµελη-
τέες92. Η συγκρότηση του πανελλήνιου αυτού δικτύου συνετέλεσε εποµένως στην έ-
νταξή τους (όπως άλλωστε και των ελλήνων συναδέλφων τους) τόσο σε ένα αναδια-
τασσόµενο τοπικό σύνολο όσο και σε ένα αναδυόµενο εθνικό. Ο σταδιακός εξελλη-
νισµός τους έπαιρνε τη διπλή µορφή πρόσκτησης µιας ευρύτερης εθνικής ταυτότητας 
αλλά ταυτόχρονα και µιας ανανεωµένης και νοµιµοποιηµένης τοπικής –στη βάση 
όµως πάντα µιας επαγγελµατικής και εντέλει (όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια) 
ταξικής ταυτότητας. 

                                                 
88 Νέα Αλήθεια 23.06.1915. 
89 Μακεδονία 15.06.1914, Νέα Αλήθεια 16.06.1914, 21.06.1914, 30.06.1914. 
90 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (23.11.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. 
91 Ενδεικτικά, το Φεβρουάριο του 1918 το Υπουργείο Οικονοµικών ζήτησε από το Επιµελητήριο να 
ορίσει αντιπρόσωπο στη συνέλευση των εµπορικών συλλόγων της χώρας που θα µελετούσε τις αλλα-
γές στο δασµολογικό. L’Indépendant 21.02.1918. 
92 Το Φως 09.02.1918. 
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Περισσότερο δύσκολο είναι να εντοπιστεί το πολιτικό προφίλ των εβραίων µε-
λών των διοικητικών συµβουλίων των τριών δευτεροβάθµιων εργοδοτικών συσσω-
µατώσεων και να προσµετρηθεί η συµβολή του στη διαµόρφωση της διαδικασίας της 
ενσωµάτωσης. Ωστόσο, µια πρώτη, έστω και αποσπασµατική, διερεύνηση των ε-
βραίων µελών του «οθωµανικού» και του «ελληνικού» Εµπορικού Επιµελητηρίου, 
της κατ’εξοχήν συσσωµάτωσης όπου εκπροσωπείτο ο εβραϊκός επιχειρηµατικός κό-
σµος, επιτρέπει τη διαπίστωση ορισµένων τάσεων. Το διοικητικό συµβούλιο δεν πε-
ριλάµβανε κανένα από τα προβεβληµένα στελέχη των σιωνιστών που στήριξαν το α-
ντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο της Ηνωµένης Αντιπολίτευσης στις εκλογές του Μαΐου και 
του ∆εκεµβρίου 191593. Αντίθετα, τρία τουλάχιστον µέλη, οι Μωύς Ασσαέλ, Γιακώβ 
Καζές και Νίκο Σαλτιέλ, υπήρξαν ενεργοί υποστηρικτές του Κόµµατος των Φιλελευ-
θέρων στη Θεσσαλονίκη, στηρίζοντας τον προεκλογικό του αγώνα, κατερχόµενοι ως 
υποψήφιοί του και στελεχώνοντας την τοπική Λέσχη Φιλελευθέρων94. Η βενιζελική 
αυτή συνιστώσα ήταν πιθανόν ευρύτερη αν προσµετρηθεί το γεγονός ότι στα διοικη-
τικά όργανα του Επιµελητηρίου εκπροσωπούνταν ορισµένες από τις µεγαλύτερες ε-
βραϊκές επιχειρηµατικές οικογένειες, οι Αµάρ, Μοσσέρι, Ερρέρα και Μισραχί, µέλη 
της ανώτερης τάξης των εβραίων εµπόρων, η οποία –όπως αναλύθηκε στο έκτο κε-
φάλαιο– συντάχθηκε µε το Βενιζέλο στις εκλογές του Μαΐου 1915. Η απόφαση της 
Προσωρινής Κυβέρνησης να µη µεθοδεύσει την αντικατάσταση της διοίκησης του 
Επιµελητηρίου (όπως έκανε στην περίπτωση του Συνδέσµου Συντεχνιών) καθώς και 
τα µακρά διαστήµατα παραµονής του αντιπροέδρου Γιακώβ Καζές στη θέση του 
προσωρινού προέδρου κατά την περίοδο 1915-1919 ενδεχοµένως να οφείλονται, πέ-
ρα από την πρόνοια της κυβέρνησης να µη διαταράξει τις σχέσεις της µε την εβραϊκή 
κοινότητα, και στα εχέγγυα πολιτικής νοµιµοφροσύνης που παρείχε η φιλοβενιζελική 
στάση των εβραίων µελών του διοικητικού συµβουλίου. Αν συνδυαστεί µε τη βενιζε-
λική στάση άλλων σηµαίνοντων µελών, όπως ο µετέπειτα πρόεδρος Αθανάσιος Μα-
κρής και οι Σταύρος Γρηγοριάδης και ∆ούκας Σαχίνης95, η ένταξη στο βενιζελικό 
στρατόπεδο φαίνεται ότι αποτέλεσε κεντρικό µοτίβο εννοιολόγησης της θεσµισµένης 
συνάφειας στη συγκυρία του ∆ιχασµού και κύριο άξονα που διευκόλυνε την ενσωµά-
τωση µιας µερίδας τουλάχιστον εβραίων επιχειρηµατιών στους νέους θεσµούς. 

Ωστόσο, καθώς ενσωµατώνονταν στις νέες συλλογικότητες, οι Εβραίοι µετα-
τρέπονταν σε µειονότητα. Αριθµητικά κυρίαρχοι στο χώρο της αγοράς, εκπρόσωποι 
της επιχειρηµατικής αρχηγεσίας της πόλης, οι εβραίοι έµποροι και επιχειρηµατίες α-
ποτελούσαν τώρα, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, µειοψηφία στα διοικητικά όρ-
γανα των δευτεροβάθµιων σωµατείων και του Επιµελητηρίου: Εβραίοι ήταν τα τρία 
από τα εννέα µέλη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχάνων, 
κανένα αρχικά και τρία στη συνέχεια από τα δέκα µέλη του δ.σ. του Εµπορικού Συλ-
λόγου96. Η σύνθεση των διοικητικών οργάνων του «ελληνικού» Επιµελητηρίου ήταν 

                                                 
93 Η αντιπαραβολή έγινε µε τους καταλόγους υποψηφίων που παραθέτει ο ∆ηµοσθένης ∆ώδος. ∆ώδος, 
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σσ. 219-226. 
94 Ο Νίκο Σαλτιέλ ήταν πρόεδρος της βενιζελικής εβραϊκής εκλογικής επιτροπής, οι Μωύς Ασσαέλ και 
Γιακώβ Καζές υποψήφιοι, και ο Γιακώβ Καζές και µέλος της Λέσχης Φιλελευθέρων. L’Opinion 
15.06.1915. Νεχαµά (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (18.06.1915), Αρχείο AIU Grèce ΙI C 53. 
L’Opinion 20.11.1916. 
95 Ο Σταύρος Γρηγοριάδης ήταν µέλος της προσωρινής Επιτροπής της Λέσχης Φιλελευθέρων και ο 
∆ούκας Σαχίνης πρόσφερε τσιγάρα στα εγκαίνια της Λέσχης. L’Opinion 30.01.1916, L’Indépendant 
24.05.1916. 
96 Φάκελος «Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Φάκελος 
«Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. L’Indépendant 
24.02.1919. Στη συνέχεια θα αυξηθούν σε τέσσερα στα δώδεκα. Εµπορικός Σύλλογος προς Σύλλογο 
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περισσότερο ισόρροπη, αν και πάλι ενδεικτική των νέων πραγµατικοτήτων. ∆εκατρία 
µέλη του Τριακονταµελούς διοικητικού συµβουλίου ήταν Εβραίοι97, όπως και δύο 
από τα πέντε µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής98. Πέρα από τα αριθµητικά αυτά δεδο-
µένα, η «µειονοτικοποίηση» της ταυτότητας των εβραίων εµπόρων αποτυπώνεται ευ-
κρινέστερα στο χαλκευµένο χαρακτήρα που προσέλαβε η εκλογική διαδικασία. Στα 
τέλη Ιανουαρίου του 1917, στις εκλογές για την αντικατάσταση εννέα µελών του δι-
οικητικού συµβουλίου, 272 µέλη του Επιµελητηρίου, στην πλειοψηφία τους Εβραίοι 
όπως µπορεί να υποτεθεί, είχαν αναδείξει εφτά Εβραίους και τρεις Έλληνες ως µέλη 
του εκλεκτορικού σώµατος. Χρειάστηκε η συνδροµή των επιλογών του νοµάρχη ώ-
στε το σώµα αυτό να «διορθώσει» τις εθνοτικές αναλογίες εκλέγοντας πέντε Εβραί-
ους και τέσσερις Έλληνες στο διοικητικό συµβούλιο99. Πιθανότατα προς αποφυγή 
παρόµοιων «ανισσοροπιών», δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1919, στις εκλο-
γές για την ανάδειξη του πρώτου τριακονταµελούς συµβουλίου του ανασυγκροτηµέ-
νου Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, διανεµήθηκαν στους εκλογείς έ-
ντυπα ψηφοδέλτια µε τριάντα ακριβώς αναγραµµένα ονόµατα. Από αυτά, δεκαπέντε 
ήταν ελληνικά, δεκατρία εβραϊκά, ένα αρµενικό και ένα µουσουλµανικό100. Το απο-
τέλεσµα ήταν ένα ελληνικό στην πλειοψηφία του διοικητικό συµβούλιο, παρόλο που 
τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων ήταν, όπως ειπώθηκε, Εβραίοι101. Μάλλον προϊόν συµ-
φωνίας ανάµεσα στους έλληνες και στους εβραίους εµποροβιοµήχανους (µε την απα-
ραίτητη σύµφωνη γνώµη και των τοπικών αρχών), το ψηφοδέλτιο εξέφραζε τον υ-
πάρχοντα συσχετισµό δυνάµεων και προσέδιδε «δηµοκρατική νοµιµότητα» στην ελ-
ληνική κυριαρχία. Παράλληλα όµως, αντανακλούσε την αποδοχή από την εβραϊκή 
επιχειρηµατική αρχηγεσία της σηµαντικής, αλλά σε κάθε περίπτωση δευτερεύουσας 
θέσης που θα κατείχε στο εξής στους τοπικούς θεσµούς. Προτού η επιθετική πολιτική 
του ελληνικού κράτους µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των 
πληθυσµών καταστήσει την εβραϊκή κοινότητα της πόλης µειονότητα στα όρια της 
περιθωριοποίησης, η από κοινού µεθόδευση των µηχανισµών αντιπροσώπευσης στο 
χώρο της αγοράς συνέβαλε στη συγκρότηση και στην αποδοχή µιας πιο ευρύχωρης, 
αλλά πάντως κατά βάση µειονοτικής, ταυτότητας µεταξύ των εβραίων επιχειρηµα-
τιών. Επρόκειτο για αποχρώσεις που είχαν όµως σηµασία. 

Η σχέση που ανέπτυξαν οι εβραίοι έµποροι και βιοµήχανοι µε τους νέους θε-
σµούς καταδεικνύει συνεπώς το σύνθετο χαρακτήρα που προσέλαβε η ενσωµάτωση 
του εβραϊκού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Αντιµετωπίζοντας 
την εβραϊκή κοινότητα ως ενιαία, αδιαφοροποίητη οµάδα και εστιάζοντας στις αυ-
ταρχικές κρατικές πολιτικές και στην περίοδο µετά το 1922, η ιστοριογραφία τείνει 
να παραβλέψει τις διαφορετικές χρονικότητες, τις τοπικές διεργασίες στο επίπεδο της 
κοινωνίας, το ρόλο των ίδιων των ιστορικών υποκειµένων, όπως και τη σηµασία της 
                                                                                                                                            
Εµπόρων και Προµηθευτών εγχωρίων προϊόντων (11.04.1919). Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, Φάκελος «1916-1919». 
97 «Τα τµήµατα του Επιµελητηρίου», ∆ελτίο ΕΒΕΘ 1/2 (31.10.1919), σ. 23. Σύµφωνα µε την 
L’Indépendant ανέρχονταν σε δεκατρία, ενώ οι Έλληνες έφταναν τους δεκαπέντε. L’Indépendant 
12.05.1919. 
98 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (16.05.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο ∆εύτερο. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ 
(08.07.1919), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο 
∆εύτερο. 
99 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (27.01.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο Πρώτο. Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ 
(06.02.1917), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1914-1919, Βιβλίο 
Πρώτο. 
100 Εφηµερίς των Βαλκανίων 29.04.1919, L’Indépendant 12.05.1919. 
101 Εφηµερίς των Βαλκανίων 30.04.1919. 
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κοινωνικής διαστρωµάτωσης και της πολιτικής προτίµησης στη διαµόρφωση της δια-
φορετικής στάσης µερίδων του εβραϊκού πληθυσµού102. Για τα εβραϊκά εργατικά 
στρώµατα και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους, τη Φεντερασιόν, η ενσωµάτωση 
υπήρξε µια τραυµατική διαδικασία που σηµαδεύτηκε από τις έντονες συγκρούσεις µε 
τον κρατικό µηχανισµό. Η διαµόρφωση µιας αγωνιστικής ταυτότητας και η ένταξή 
τους στους εκκολαπτόµενους θεσµούς του ελληνικού εργατικού κινήµατος συνδυά-
στηκε µε τη διπλή περιθωριοποίησή τους ως σοσιαλιστών και ως Eβραίων103. Για 
τους εβραίους εµπόρους και το ανώτερο επιχειρηµατικό στρώµα της κοινότητας αντί-
θετα, η µετάβαση καθορίστηκε από άλλους παράγοντες και υπήρξε για το λόγο αυτό 
πιο οµαλή. Ωστόσο, η δεκτικότητα που επέδειξαν προς τους νέους θεσµούς εδραζό-
ταν στην αποδοχή ότι η τυπική ισότητα των µελών τους προϋπόθετε την εθνοτική α-
νισότητα, την ουσιαστική αποδοχή της θεσµικής πρωτοκαθεδρίας των ελλήνων επι-
χειρηµατιών. Όπως και στις επιχειρηµατικές στρατηγικές τους104, έτσι και στην πολι-
τική τους συµπεριφορά, για τους εβραίους επιχειρηµατίες η προσαρµογή στις νέες 
συνθήκες διερχόταν µέσα από την εσωτερίκευση της µειονοτικής ταυτότητας ήδη 
από τη δεκαετία του 1910. 
 
Προς ένα µετασχηµατισµό της ταξικότητας 
Η ανάλυση που προηγήθηκε δείχνει ότι η εισαγωγή των νέων θεσµών διαπλέχθηκε 
πολύτροπα µε τις εθνοτικές ισορροπίες στο χώρο της αγοράς και επέδρασε στην πα-
ραγωγή νέων ιεραρχιών εντός του επιχειρηµατικού στρώµατος της µεταοθωµανικής 
Θεσσαλονίκης. Οι εθνοτικές µεταβολές συνέπεσαν ωστόσο και µε έναν µετασχηµα-
τισµό της ταξικότητάς του. Ο µετασχηµατισµός αυτός δεν αφορούσε στην αποκρυ-
στάλλωση των επαγγελµατικών ταυτοτήτων. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες συνέχι-
σαν να παραµένουν συγκεχυµένες και η σύνθεση των νέων συσσωµατώσεων (παρά 
την κατ’όνοµα διαφοροποίησή τους) αποτύπωνε και ταυτόχρονα θεσµοποιούσε την 
πολυσθένεια που διέκρινε την επιχειρηµατική συµπεριφορά των µελών τους. Αντίθε-
τα, η τοµή παρατηρείται κυρίως στο νέο περιεχόµενο και στο διαφορετικό ειδικό βά-
ρος που αυτές οι συσσωµατώσεις προσέδωσαν στην κοινωνικότητα των εµπόρων και 
βιοµηχάνων της Θεσσαλονίκης. Το πέρασµα από την (εµπορική) λέσχη στον (εµπο-
ρικό) σύλλογο υπογραµµίζει τη νέα σηµασία που λαµβάνει το «επαγγελµατικό συµ-
φέρον» στη συγκρότηση της ταξικής ταυτότητας του επιχειρηµατικού στρώµατος της 
πόλης. Σηµατοδοτεί τη µετάβαση από την αστικότητα ως ένα σύνολο αξιών και πρα-
κτικών διαχείρισης του «ελεύθερου» χρόνου, ιδεατά προσιτού σε όλους, σε µια µερι-
κότερη, περισσότερο αποκλειστική και µαχητή εκδοχή της στο πλαίσιο µιας διογκού-
µενης κοινωνικής αντιπαλότητας. 
 
Οι νέοι σύλλογοι και οι παράµετροι ενός µεταοθωµανικού επιχειρηµατικού στρώµατος 
Θεσµοί εκπροσώπησης του εµπορικού και βιοµηχανικού κόσµου της πόλης, χώροι 
που οργανώνονταν καταστατικά στη βάση της τυπικής ισότητας των µελών τους, οι 
νέες συσσωµατώσεις αποτέλεσαν εντούτοις µηχανισµούς παραγωγής της διαφοράς. 
Όπως έχει καταδείξει η σχετική διεθνής βιβλιογραφία, οι σύλλογοι συγκροτούσαν 
ένα πεδίο ισότιµης συνεύρεσης µέσα όµως από έµφυλους και ταξικούς αποκλει-

                                                 
102 Bernard Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Mavrogordatos, Stillborn Republic. 
Ρένα Μόλχο, «Η αντιεβραϊκή νοµοθεσία του Βενιζέλου στον µεσοπόλεµο και πως η δηµοκρατία µπο-
ρεί να γίνει αρωγός του αντισηµιτισµού», Σύγχρονα Θέµατα 82 (2003), σσ. 53-59. 
103 Αβδελά, «Ο σοσιαλισµός των ‘άλλων’». Για τις διώξεις ηγετών της Φεντερασιόν την περίοδο 1914-
1919, βλέπε Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο (µετάφραση Σαράντης Αντίοχος, Αθήνα, 1978), σσ. 279-280. 
104 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 8, σσ. 309-312. 
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σµούς105. Ταυτόχρονα, αν και συνιστούσαν ένα περιβάλλον αποµείωσης του ανταγω-
νισµού που χαρακτήριζε τις οικονοµικές σχέσεις των µελών τους, συνέβαλαν εντού-
τοις στη δόµηση ιεραρχιών µεταξύ τους. Οι συλλογικότητες που οικοδοµούσαν ήταν 
δηλαδή εξωτερικά οριοθετηµένες και εσωτερικά ιεραρχηµένες. 

Η ελληνική ιστοριογραφία έχει επισηµάνει και αναλύσει τη σηµασία του νόµου 
281/1914 περί σωµατείων για τη συγκρότηση των εργατικών στρωµάτων και τη µορ-
φή που πήρε η συνδικαλιστική τους δράση106. Ωστόσο, η µελέτη της επίδρασης του 
νόµου αυτού, όπως και του ανάλογου νόµου 184/1914 (περί συστάσεως εµπορικών 
και βιοµηχανικών επιµελητηρίων), στη διαδικασία διαµόρφωσης της επαγγελµατικής 
και ταξικής ταυτότητας των αστικών στρωµάτων εξακολουθεί να παραµένει στο πε-
ριθώριο της ιστορικής έρευνας107. 

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η άµεση εφαρµογή του νόµου 281 είχε κα-
ταρχήν ως συνέπεια την οριστική διάρρηξη του συντεχνιακού συστήµατος οργάνω-
σης των εργασιακών σχέσεων. Η τάση ήταν προς τη θεσµική διάκριση εργοδοτών και 
εργαζοµένων. Οι προϋπάρχουσες συντεχνίες δεν µετατράπηκαν σε αλληλοβοηθητικά 
σωµατεία ώστε να διατηρήσουν τη µεικτή εργοδοτική-εργατική τους σύνθεση108. Α-
ντίθετα, µετεξελίχθηκαν σε εργατικά, οπότε και απαρτίστηκαν αποκλειστικά από ερ-
γαζόµενους. Παράλληλα, η περίοδος 1914-1922 χαρακτηρίστηκε από τη σύσταση όχι 
µόνο µιας πληθώρας εργατικών και µικροεπαγγελµατικών σωµατείων109, αλλά και 
ενός σηµαντικού αριθµού εργοδοτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρονική πύκνωση 
της δηµιουργίας πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών σωµατείων είναι ανάλογη τόσο για 
τα εργατικά όσο και για τα εργοδοτικά και εντοπίζεται κυρίως στην τετραετία 1919-
1922. Την περίοδο αυτή συστήθηκαν σωµατεία σε αρκετούς από τους σηµαντικότε-
ρους κλάδους του εµπορίου της πόλης. Ο Σύνδεσµος Αλατεµπόρων, το Σωµατείο 
Εµπόρων ∆ηµητριακών Καρπών και ο Σύνδεσµος Τυρεµπόρων και Τυροκόµων ιδρύ-
θηκαν το 1918· ο Σύνδεσµος Ιδιωτικών Καπνεργοστασίων Θεσσαλονίκης και Μακε-
δονίας το 1920· ο Σύνδεσµος Εµπόρων Αποικιακών, ο Σύλλογος Παραγγελιοδόχων 
και ο Σύνδεσµος Εµπόρων ∆ασικών Προϊόντων το 1921· και ο Σύλλογος Αλευρε-
µπόρων, ο Σύνδεσµος Εργοστασιαρχών Ξυλουργών, ο Σύνδεσµος Φαρµακεµπόρων 

                                                 
105 Robert J. Morris, Class, sect and party. The making of the British middle class, Leeds 1820-1850 
(Μάντσεστερ, 1990), Εισαγωγή. Leonore Davidoff & Catherine Hall, Family fortunes. Men and 
women of the English middle class, 1780-1850 (Λονδίνο, 22002), Κεφάλαιο 10. Carol E. Harrison, 
“Bourgeois citizenship and the practice of association in post-revolutionary France”, στο Robert J. 
Morris, Graeme Morton & Boudien de Vries (επιµ.), Civil society, associations and urban places: 
class, nation and culture in nineteenth-century Europe, (Άλντερσοτ, 2006), σσ. 175-189. Stefan-
Ludwig Hoffmann, “Democracy and Associations in the Long Nineteenth Century: Toward a Transna-
tional Perspective”, The Journal of Modern History 75/2 (2003), σσ. 269-299. 
106 Σταύρος Μουδόπουλος, «Ο νόµος 281/1914 για τα επαγγελµατικά σωµατεία και η επίδρασή του 
στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήµατος», στο Γιώργος Μαυρογορδάτος & Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός (Ηράκλειο, 1988), σσ. 225-253. Κώστας Φουντανό-
πουλος, «Η γλώσσα του συνδικαλισµού. Τα καταστατικά των εργατικών σωµατείων της Θεσσαλονί-
κης (1914-1936): ιστορική και γλωσσολογική προσέγγιση», Τα Ιστορικά 18/19 (1993), σσ. 205-226. 
Γεώργιος Λεονταρίτης, «Το ελληνικό εργατικό κίνηµα και το αστικό κράτος, 1910-1920», στο Οδυσ-
σέας ∆ηµητρακόπουλος & Θάνος Βερέµης (επιµ.), Μελετήµατα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή 
του (Αθήνα, 1980), σσ. 74-77. 
107 Οι αναφορές στο νόµο 184/1914 είναι στην καλύτερη περίπτωση σποραδικές. Μαρκέτος, «Ο Αλέ-
ξανδρος Παπαναστασίου και η εποχή του», σ. 105. Σπύρος Μαρκέτος, «Ο ∆ιχασµός. Η πολιτική στα 
χρόνια των πολέµων, 1911-1922», Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 12 «Νεώτερος Ελληνισµός, 1912-
1940», (Αθήνα, χ.χ.), σ. 136. 
108 Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από έρευνα στον τύπο της περιόδου και στο αρχείο σωµατείων του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  
109 Τα χαρακτηριστικά των εργατικών σωµατείων έχει αναλύσει ο Κώστας Φουντανόπουλος. Φουντα-
νόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, σσ. 305-353. 
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και η Οµοσπονδία Υφασµατεµπόρων το 1922110. Την παραµονή των Βαλκανικών 
Πολέµων στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν µόνο δύο αµιγώς εργοδοτικά σωµατεία και αυτά 
στους πιο σύγχρονους επαγγελµατικούς κλάδους, εκείνους δηλαδή που συνδέονταν 
στενότερα µε την ευρωπαϊκή οικονοµική παρουσία: το Συνδικάτο Ασφαλιστικών Ε-
ταιρειών Πυρός και το Ναυτικό Επιµελητήριο111. ∆έκα χρόνια αργότερα, το τοπίο 
ήταν ριζικά διαφορετικό, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Η σωµατειακή οργάνωση δεν 
είχε µόνο πολλαπλασιαστεί, αλλά είχε ταυτόχρονα διεισδύσει και σε «παραδοσιακό-
τερους» τοµείς του εµπορίου της πόλης. 

Οι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι αποτέλεσαν µηχανισµούς οριοθέτησης και αποκρυ-
στάλλωσης των επιµέρους επαγγελµατικών ταυτοτήτων. Ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο 
και µε τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις, τον Εµπορικό Σύλλογο και ιδίως το Σύνδεσµο 
Βιοµηχάνων Μακεδονίας. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η σύστασή τους δεν 
συνοδεύτηκε από τη σταδιακή διάκριση των κατηγοριών του «εµπόρου» και του «βι-
οµηχάνου». Αντίθετα, τόσο σε επίπεδο µελών, όσο κυρίως καταστατικών αρχών, οι 
δύο σύλλογοι συγκροτήθηκαν στη βάση της συνάφειας και της όσµωσής τους. 

Σύµφωνα µε το πρακτικό ίδρυσης του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, 
σκοπός του Συνδέσµου ήταν «ἡ ἐνίσχυσις καί ὑποστήριξης τῶν βιοµηχανικῶν συµ-
φερόντων τῆς ἐγχωρίου βιοµηχανίας»112 µέσα από ενέργειες όπως η «σύσκεψις τῶν 
µελῶν αὐτοῦ καί ἡ ἀνταλλαγή γνωµῶν», η συστηµατική µελέτη και η συγκέντρωση 
στατιστικών πληροφοριών, η δηµοσίευση εκθέσεων, η διοργάνωση «βιοµηχανικῶν 
µουσείων, ἐκθέσεων καί συνεδρίων», η υποβολή «καταλλήλων προτάσεων καί 
ὑποµνηµάτων» προς την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και ο κανονισµός «τῶν ὠρῶν 
τῆς ἐργασίας µεταξύ ἐργοστασιαρχῶν καί ἐργατῶν ἐπί τό συµφερότερον 
δι’ἀµφότερα τά µέρη πνεῦµα»113. Ωστόσο, η αυστηρή επικέντρωση σκοπών και µέ-
σων στον τοµέα της βιοµηχανίας συνοδευόταν από µια ευρύτερη αντίληψη για την 
επαγγελµατική ιδιότητα των µελών. Τακτικά και αντεπιστέλλοντα µέλη του Συνδέ-
σµου µπορούσαν να εκλεγούν όχι µόνο οι ιδιοκτήτες, εταίροι, διευθυντές ή διευθύνο-
ντες σύµβουλοι διαφόρων βιοµηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και εκείνοι των καπνο-
βιοµηχανικών ή και καπνεµπορικών οίκων και εταιρειών «τῆς ἐπεξεργασίας καπνοῦ 
λογιζοµένης ἐπίσης ὡς βιοµηχανίας». Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσµος περιλάµβανε και 
µια τρίτη κατηγορία µελών, τα «ἐπίκουρα», όπου µπορούσαν να εκλεγούν πέρα από 
τους απλούς µετόχους διαφόρων βιοµηχανικών επιχειρήσεων και οι βιοτέχνες, εξα-
γωγείς, λοιποί έµποροι, τραπεζίτες «καί ἐν γένει οἱ ἐνδιαφερόµενοι διά τή βιοµηχανί-
αν καί τούς συναφεῖς αὐτῆς παραγωγικούς κλάδους»114. Η µόνη προϋπόθεση ήταν 
ότι και οι ίδιοι, όπως και τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα µέλη, έπρεπε να είναι εργο-
δότες. Παρά τη συµπληρωµατική θέση που καταλάµβαναν, τα επίκουρα µέλη είχαν 
ουσιαστική συµµετοχή στη λειτουργία και στις αρχαιρεσίες του Συνδέσµου. Όπως 

                                                 
110 Βλέπε τους αντίστοιχους φακέλους, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
111 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 119-121. Το Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών Πυρός ιδρύθηκε το 
1906. Το Ναυτικό Επιµελητήριο ιδρύθηκε το 1909 και συσπείρωνε τους πράκτορες των ξένων ναυτι-
λιακών εταιρειών στην πόλη. Φάκελος «Συνδικάτο Ασφαλιστικών Εταιρειών Πυρός», Αρχείο Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης. Parliamentary Papers. Accounts and Papers Report on the Trade of the Consu-
lar District of Salonica for the Year 1909, σ. 7. 
112 Φάκελος «Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Μακεδονίας», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
113 Καταστατικόν του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 1915). 
114 Η κατηγορία των επίκουρων µελών όπως και η συµπερίληψη των καπνεµπόρων δεν προβλεπόταν 
στην αρχική σύσταση του συλλόγου, αλλά προστέθηκε λίγους µήνες αργότερα. Μακεδονία 
01.06.1914. 
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και τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα, είχαν το δικαίωµα «νά αἰτῶνται τήν ἠθικήν 
ὑποστήριξιν τοῦ Συνδέσµου διά πᾶν ζήτηµα σχετικόν µέ τά γενικά συµφέροντα τῆς 
βιοµηχανίας καί τῶν λοιπῶν παραγωγικῶν κλάδων». Παράλληλα, απολάµβαναν το 
δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έστω και αν η ψήφος τους δεν είχε την ίδια 
σηµασία µε εκείνη των τακτικών και αντεπιστέλλοντων µελών, βιοµηχάνων και κα-
πνοβιοµηχάνων λόγω της διαφορετικής στάθµισης της βαρύτητάς της µε βάση το µέ-
γεθος της επιχείρησης αλλά και την επαγγελµατική ενασχόληση115. 

Αντίστοιχα, ο σκοπός του Εµπορικού Συλλόγου εκτεινόταν πέρα από τη «µέρι-
µνα περί προαγωγῆς καί ἀναπτύξεως τοῦ ἐµπορίου ἐν γένει»116. Στα καθήκοντά του 
συµπεριλαµβάνονταν επίσης και τα ιδιαίτερα συµφέροντα των µελών του. Στα τελευ-
ταία ανήκαν όµως όχι µόνο οι έµποροι, παραγγελιοδότες και αντιπρόσωποι εται-
ρειών, αλλά και οι «ἐµποροβιοµήχανοι» και τραπεζίτες117. Εποµένως, αν και οι δύο 
σύλλογοι συγκροτούνταν πάνω σε µια ταξινοµητική λογική, ως µηχανισµοί καταγρα-
φής, κατανόησης και εποµένως και στοιχειοθέτησης των πεδίων της βιοµηχανίας και 
του εµπορίου ως διακριτών οντοτήτων, συνέχιζαν ωστόσο να οργανώνουν συµβολικά 
την κοινότητα των µελών τους και να χαράσσουν τα εξωτερικά της όρια στη βάση 
της παραδεδεγµένης αντίληψης περί ενός ενιαίου «ἐµποροβιοµηχανικοῦ κόσµου» και 
όχι της αντιδιαστολής και του διαχωρισµού εµπόρων και βιοµηχάνων. 

Η αντίληψη αυτή στηριζόταν στη θεώρηση του εµπορίου και της βιοµηχανίας 
όχι ως ανταγωνιστικών αλλά ως συµπληρωµατικών κλάδων. Εµπόριο και βιοµηχανία 
ήταν «ἀλληλένδετα» και οι γνώσεις των επίκουρων µελών για οικονοµικά ζητήµατα 
και ζητήµατα µεταφοράς κρίνονταν «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» καθώς θα συνεισέφεραν 
στην «ἀπρόσκοπτον καί ἐπιτυχῆ» «ἀνάπτυξιν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Συνδέσµου [Βιο-
µηχάνων]»118. Όπως υπογράµµιζε ο γραµµατέας του Συνδέσµου ∆ηµήτριος Χατζό-
πουλος, 

«τά ἐπίκουρα µέλη θέλουν σπουδαίως συντελέση εἰς τᾶς ἐνεργείας τοῦ Συνδέσµου, 
προκειµένου π.χ. περί ἐξαπλώσεως καί διαδόσεως βιοµηχανικῶν προϊόντων ἡ πείρα καί 
αἵ γνώσεις τῶν ἐµπόρων εἶναι ἀναγκαιόταται· προκειµένου περί χρησιµοποιήσεως πρώ-
των ὑλῶν ἐγχωρίων διά νέας βιοµηχανίας, οἱ ἐξαγωγεῖς ἔµποροι καπνῶν, κουκουλῖων, 
δερµάτων, µαλλιῶν καί τόσων ἄλλων εἰδῶν εἶναι οἱ µόνοι οἵτινες δύνανται νά λάβωσι 
µέρος σπουδαῖον εἰς τοιαύτας βιοµηχανίας, προκειµένου περί εἰσαγωγῆς πρώτων ὑλῶν 
πρός µεταποίησιν βιοµηχανικῶς ἤ βιοτεχνικῶς, οἱ βιοτέχναι θά ἔχουσι συµφέρον νά κα-
ταβάλλωσι καί αὐτοί ἐνεργείας µετά τῶν βιοµηχάνων· προκειµένου περί ζητηµάτων συ-
γκοινωνίας, µεταφορᾶς, ἀσφαλείας κλπ., οἱ πράκτορες δύνανται νά διαφωτίσωσι τόν 
Σύνδεσµον καλλύτερον πρός κοινόν ὄφελος· προκειµένου περί πιστώσεων καί ἐν γένει 
ἐξευρέσεως βιοµηχανικῆς πίστεως, τῆς ὁποίας ἀπόλυτον ἔχει ἀνάγκην ἡ βιοµηχανία, οἱ 
τραπεζίται θά παράσχωσι τᾶς πολυτιµοτέρας συµβουλᾶς περί τά τοιαῦτα. ∆ηλαδή πάντα 
ἐνδιαφερόµενον διά τήν βιοµηχανικήν ἀνάπτυξην ἑνός τόπου, µετά τιµῆς θά ἐδέχετο νά 

                                                 
115 Η ψήφος των βιοµηχάνων είχε µεγαλύτερη βαρύτητα και ακολουθούσε εκείνη των καπνοβιοµηχά-
νων και τέλος των υπόλοιπων επαγγελµατιών. Καταστατικόν του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, 
σσ. 3-4. 
116 Μέσα από την εκλογή επιτροπών για τη σύνταξη εκθέσεων «ἐπί ζητηµάτων ἐµπορικῆς φύσεως», 
την υποβολή υποµνηµάτων, την έκδοση εµπορικών δελτίων και τη διευθέτηση των εµπορικών διαφο-
ρών µεταξύ των µελών του. Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 
117 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
118 Μακεδονία 01.06.1914, 02.06.1914. 
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ἐγγράψη ὁ Σύνδεσµος µεταξύ τῶν µελῶν αὐτοῦ, χωρίς νά φοβῶνται νά…ἀποπλανηθῆ, 
ὡς φαντάζεται ὁ ὀξυδερκής καί καχύποπτος παρατηρητής»119. 

Χάρη στη διαρρύθµιση αυτή, ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων δεν αποτελούσε µια οργάνω-
ση ανταγωνιστική προς το Εµπορικό Επιµελητήριο και την εµπορική Νέα Λέσχη, 
όπως αποφαινόταν ο αρθρογράφος της Νέας Αλήθειας120. Αντίθετα, παρότι οι δύο ι-
διότητες του εµπόρου και του βιοµηχάνου ήταν διακριτές, η συνάφειά τους ήταν τέ-
τοια ώστε µπορούσαν να συνυπάρχουν απροβληµάτιστα στο ίδιο πρόσωπο και να κα-
θορίζουν µια ενιαία και όχι αντιφατική επαγγελµατική ταυτότητα. Όπως ανέφερε ο 
Χατζόπουλος, «εἰς τήν Ἑλληνικήν [Νέα] Λέσχην τά µέλη συζητοῦν πολιτικά, κοινω-
νικά, ἐµπορικά καί ψυχαγωγικά ζητήµατα, ὡς εἰς ὄλας τᾶς Λέσχας, οὐδέ θέλει ποτέ 
ὑπάρξη διαφορά γνώµης [µεταξύ Συνδέσµου Βιοµηχάνων καί Νέας Λέσχης], ἀφοῦ 
εἶναι τά αὐτά µέλη. Ἐκεῖ εἶναι ὡς ἔµποροι, διότι πολλοί βιοµήχανοι ἔχουσι καί 
ἐµπορικά καταστήµατα καί ἐδῶ ὡς βιοµήχανοι»121. 

Αυτή η εννοιολόγηση του «ἐµποροβιοµηχανικοῦ» κόσµου καθόρισε τις σχέσεις 
µεταξύ των συλλόγων, τη σύνθεση των µελών τους και την κινητικότητά τους. Ο 
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και ο Εµπορικός Σύλλογος επικεντρώθηκαν στην προώθηση 
βιοµηχανικών και εµπορικών ζητηµάτων συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη ση-
µασιοδότηση της έννοιας ενός συλλογικού –βιοµηχανικού και εµπορικού αντίστοιχα– 
«συµφέροντος». Μεταξύ των δύο αυτών συσσωµατώσεων εντοπίζεται συνεργασία σε 
ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος είτε αυτά αφορούν στην εκπροσώπηση σε εκθέσεις 
του εξωτερικού είτε στη σύνταξη υποµνηµάτων για κυβερνητικά νοµοθετήµατα122. 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, στον Εµπορικό κυρίως Σύλλογο εκπροσωπούνταν επιχειρηµα-
τίες µε σηµαντική δράση στον τοµέα της µεταποίησης, όπως ο καπνοβιοµήχανος 
∆ούκας Σαχίνης, ο συνέταιρος στο ζυθοποιείο «Νάουσα» Παντελής Γεωργιάδης και ο 
εταίρος στην υφαντουργεία «Έρια» Κωνσταντίνος Χονδροδήµος123. Όπως διαβεβαί-
ωνε ο ∆ηµήτριος Χατζόπουλος, οι ίδιοι επιχειρηµατίες συµµετείχαν ενίοτε και στους 
δύο συλλόγους, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα τον καπνέµπορο και καπνοβι-
οµήχανο ∆ούκα Σαχίνη και τον υφασµατέµπορο και δραστήριο στην υφαντουργική 
βιοµηχανία Αθανάσιο Μακρή. Ο Μακρής ήταν µάλιστα ένας από τους ιδρυτές του 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου. Στο 
πρόσωπό του έµοιαζαν εποµένως να συνδυάζονται ιδανικά τόσο η ιδιότητα του εµπό-
ρου όσο και εκείνη του βιοµηχάνου. Για το λόγο αυτό, η εκλογή του ως πρώτου 
προέδρου του ανασυγκροτηµένου «ελληνικού» Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµε-
λητηρίου είναι πιθανό να αντανακλούσε σε συµβολικό επίπεδο την επιθυµία και τη 
δυνατότητα συνύπαρξης και συναρµογής των δύο αυτών επαγγελµατικών κλάδων. 

Στο λόγο που άρθρωναν, οι συσσωµατώσεις αυτές υπερασπίζονταν τον ενιαίο 
«ἐµποροβιοµηχανικό κόσµο» (τον οποίο και δοµούσαν) ως οργανικό τµήµα µιας ευ-
ρύτερης ολότητας, του «λαοῦ». Τη στιγµή που η Νέα Αλήθεια, εφηµερίδα που υπο-
στήριζε το Σύνδεσµο Συντεχνιών και Σωµατείων και το Λαϊκό Κόµµα124, ασκούσε 
κριτική στο Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας ως ένα σωµατείο που «διευθύνεται 
κατά τῆς λαϊκῆς ὀργανώσεως», εκπρόσωποί του επιχειρηµατολογούσαν αντίθετα υ-
πέρ της συµβατότητας των δύο οργανώσεων. Τα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων, 

                                                 
119 Μακεδονία 09.06.1914. 
120 Όπως αναφέρεται στη Μακεδονία 09.06.1914. 
121 Μακεδονία 09.06.1914. 
122 L’Indépendant 06.02.1917. Εφηµερίς των Βαλκανίων 07.05.1919. 
123 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
124 Το κόµµα που ο Σύνδεσµος είχε συστήσει. Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 6, σ. 245, σηµ. 49. 
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ισχυρίζονταν, ανήκαν και αυτά «εἰς τήν χορείαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», ενώ τα συµ-
φέροντα των συντεχνιών «δέν εἶναι δυνατόν νά προσκρούσουν µέ τόν σκοπόν τοῦ 
Βιοµηχανικοῦ Συνδέσµου». Για το λόγο αυτό άλλωστε «δέν θά ὑπάρξη κανείς βιο-
µήχανος, ὁ ὁποῖος νά µήν ἐπικροτήση καί ἀσπασθῆ τοιαύτας ὀργανώσεις [όπως το 
Λαϊκό Κόµµα], ἀποβλέπουσας εἰς τήν εὐηµερία τῶν ἐπαγγελµατιῶν» µέσα από την 
«ἠθικήν ἀνύψωσιν τῶν ἐπαγγελµατικῶν τάξεων» και τη «µόρφωσιν συνεργατικῶν 
βιοτεχνιῶν. … Οὐδεµία ἀντίδρασις χωρεῖ, ἀπεναντίας συνεργασία ἐπιβάλλεται»125. 
Η απόπειρα αντιδιαστολής του Συνδέσµου Βιοµηχάνων µε τις συντεχνίες και η ανά-
γνωσή τους ως ανταγωνιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούσαν αντίπαλα κοινωνι-
κά στρώµατα απορρίπτονταν ως αναχρονιστική, καθότι θεωρούνταν ότι αναπαρήγαγε 
παλαιότερες ενδοκοινοτικές κοινωνικές διαιρέσεις. Απηχούσε δηλαδή υστεροθωµα-
νικές αναπαραστάσεις της ελληνορθόδοξης αστικής κοινοτικής ιεραρχίας, οι οποίες 
και στηρίζονταν στη διάκριση ανάµεσα στους «τσορµπατζῆδες» και το «πόπουλο», 
τη στιγµή όµως που µετά την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος «εἴµεθα ὅλοι 
κοινωνικῶς ἴσοι»126. 

Ωστόσο, αυτή η ρητορική της κοινότητας των ανώτερων επιχειρηµατικών µε τα 
µικροαστικά, βιοτεχνικά στρώµατα συµβάδιζε µε πρακτικές οριοθέτησης και απο-
κλεισµού. Η σηµαντικότερη ήταν βέβαια το ύψος της συνδροµής. Η συµµετοχή στο 
Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας και στον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ό-
πως και σε άλλα ανάλογα πρωτοβάθµια σωµατεία, προϋπέθετε την καταβολή ενός 
υψηλού ποσού σε σύγκριση µε εκείνο που απαιτούνταν για την εγγραφή στο Σύνδε-
σµο Συντεχνιών και Σωµατείων. Ενώ στον τελευταίο η συνδροµή οριζόταν το 1914 
στις 2 δραχµές ετησίως, το µέλος του Συνδέσµου Βιοµηχάνων κατέβαλε την ίδια χρο-
νιά 20 δραχµές και εκείνο του Εµπορικού Συλλόγου 40 δραχµές (το 1916)127. Ανάλο-
γης ρυθµιστικής σηµασίας ήταν και ο τρόπος εκλογής του νέου µέλους. ∆εν επρόκει-
το για αυτόµατη διαδικασία στη βάση των τυπικών προσόντων του υποψηφίου, αλλά 
για επιλεκτική. Στο Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Μακεδονίας το υποψήφιο µέλος έπρεπε 
να προταθεί από δύο τακτικά και η αποδοχή της αίτησης γινόταν µετά και από µυστι-
κή ψηφοφορία του διοικητικού συµβουλίου128. Ανάλογη ήταν η διαδικασία που ακο-
λουθούνταν στην πράξη και στον Εµπορικό Σύλλογο, παρά την απουσία ρητής ανα-
φοράς της στο καταστατικό. Το υποψήφιο µέλος έπρεπε να προταθεί από ένα µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου το οποίο και ενέκρινε την εισήγηση129. Τέλος, αντίστοι-
χο κριτήριο διάκρισης, αν και µικρότερης σηµασίας όσον αφορά την ταξική του λει-
τουργία, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούσε και η καλή γνώση γραφής και ανάγνω-
σης της ελληνικής γλώσσας, την οποία και έθετε ως προϋπόθεση εγγραφής το αρχικό 
καταστατικό του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης130. 

                                                 
125 Μακεδονία 09.06.1914. 
126 Μακεδονία 09.06.1914. 
127 Φάκελος «Σύνδεσµος Συντεχνιών και Σωµατείων», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Καταστα-
τικόν του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, σ. 7. Ανάλογα υψηλή ήταν η καταβολή των µελών και 
άλλων πρωτοβάθµιων εµπορικών συλλόγων, όπως του Συνδέσµου Αλατεµπόρων (60 δρχ ετησίως το 
1918), του Συνδέσµου Εµπόρων ∆ηµητριακών Καρπών (100 δρχ. ετησίως το 1918), και του Συνδέ-
σµου Τυρεµπόρων και Τυροκόµων (80 δρχ ετησίως το 1918). Βλ. τα καταστατικά των συλλόγων αυ-
τών στους αντίστοιχους φακέλους, Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  
128 Καταστατικόν του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Μακεδονίας, σ. 5. 
129 Έτσι το 1922, µετά από πρόταση του µέλους του δ.σ. Οσµάν Νουρή, γράφτηκαν µέλη οι Σαµλή 
Τζεζµή, Εντίπ Ρεσµή, Μεµέτ Χενταέδ, Ζιουχδή Μεµέτ. Εµπορικός Σύλλογος προς Αχµέτ Σιακήρ και 
Σία (1922), Αρχείο Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φάκελος «1920-1929». 
130 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
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Στο πολυεθνοτικό επιχειρηµατικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης οι παραπάνω 
καταστατικές πρόνοιες είχαν βέβαια µια δυνητικά διπλή στόχευση: τον έλεγχο τόσο 
των ταξικών όσο και των εθνοτικών ορίων. Με δεδοµένο ότι και οι δύο σύλλογοι α-
ποτέλεσαν πρωτοβουλία ελλήνων επιχειρηµατιών και τελούσαν υπό τον έλεγχό τους 
(ιδιαίτερα ο Εµπορικός Σύλλογος), το σώµα που συγκροτούσαν έπρεπε να είναι ταξι-
κά ανώτερο και εθνοτικά ελληνικό. Στην πράξη ωστόσο, φαίνεται ότι η διάκριση και 
ο αποκλεισµός ακολουθούσε περισσότερο τον ταξικό παρά τον εθνοτικό άξονα. Αν 
και το 1917 από τα 222 εγγραφέντα µέλη του Εµπορικού Συλλόγου τα 171 ήταν Έλ-
ληνες και µόλις τα 51 Εβραίοι, το 1918 τα ποσοστά είχαν ουσιαστικά αντιστραφεί 
καθώς από τα 66 νέα µέλη, µόλις τα 16 ήταν Έλληνες και τα υπόλοιπα 50 Εβραίοι. 
Παράλληλα, το 1921 τροποποίηση του καταστατικού του Εµπορικού Συλλόγου πε-
ριόριζε το δικαίωµα εγγραφής στους εµπόρους κατοίκους Θεσσαλονίκης (και όχι 
πλέον Μακεδονίας), ενώ ήρε την προϋπόθεση της γνώσης της γραφής και ανάγνωσης 
της ελληνικής γλώσσας περιορίζοντάς την στην απλή οµιλία της131. Η χαλάρωση των 
εθνοτικών ασφαλιστικών δικλείδων, ιδίως όσον αφορά στη χρήση της γλώσσας, α-
ντανακλούσε πιθανότατα την εδραίωση της θεσµικής ηγεµονίας των ελλήνων εµπό-
ρων και την ικανοποιητική ενσωµάτωση των Εβραίων, δηλαδή την αποδοχή της υπο-
δεέστερης θεσµικά θέσης τους. Ενδέχεται όµως να σχετιζόταν και µε την όξυνση των 
κοινωνικών συγκρούσεων τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και την προτεραιότητα που 
αποκτούσε πλέον η ταξική συσπείρωση σε σύγκριση µε την εθνοτική. Από την άπο-
ψη αυτή είναι ίσως ενδεικτικό ότι στη γενική συνέλευση του Εµπορικού Συλλόγου 
στις 17 Ιανουαρίου 1919, η πρόταση του Γεώργιου Σαµαρά να εκτυπωθεί η λογοδο-
σία του συλλόγου στα ελληνικά και στα γαλλικά «καί διανεµηθῆ µεταξύ τῶν µελῶν 
καί µεταξύ ἄλλων ἐµπόρων ἴνα καί αὐτοί γνωρίσωσιν τήν δράσιν τοῦ Συλλόγου» 
ακολουθήθηκε από την οµιλία του Σταύρου Γρηγοριάδη «ἐπί τῆς ἀνάγκης τῆς 
ὀργανώσεως τῶν ἐµπόρων… τονίζων ὅτι καί ἡ ἐµπορική τάξις πρέπει νά ὀργανωθῆ 
ἴνα οἱ ἔµποροι ἀλληλοϋποστηρίζονται, ὅπως τοῦτο συµβαίνει εἰς τᾶς ἄλλας τάξεις 
καί δή τᾶς ἐργατικᾶς»132. 

Ωστόσο, οι παλινδροµήσεις δεν έλειπαν από αυτή τη διαδικασία ταξικής «απο-
κρυστάλλωσης». Οι σύνθετες προϋποθέσεις εγγραφής διαχώριζαν τους επιχειρηµατί-
ες από τα µικροαστικά στρώµατα και η εντεινόµενη κοινωνική αντιπαράθεση ωθούσε 
προς την αυτοοργάνωσή τους απέναντι στα εργατικά. Όµως αυτές οι οµόχρονες διερ-
γασίες δεν συνέκλιναν πάντοτε στην κοινή συνισταµένη της θεσµικής αναπαράστα-
σης µιας τριµερούς οργάνωσης της κοινωνικής ιεραρχίας. Αντίθετα, όπως υποδεικνύ-
ει η µεταβολή στους όρους εγγραφής στο «ελληνικό» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Ε-
πιµελητήριο, η οργάνωση των επιχειρηµατιών µπορούσε να συµπίπτει χρονικά µε τη 
θεσµική ρευστοποίηση των ορίων που τους χώριζαν από τα κατώτερα στρώµατα των 
µικροεπαγγελµατιών και των βιοτεχών. Ο ιδρυτικός νόµος 184/1914 περί Εµπορικών 
και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων στόχευε στη σύσταση «ἀντιπροσωπευτικῶν σω-
µάτων τῶν ἐµπόρων καί βιοµηχάνων τῶν ἀνηκόντων εις την µεγάλην καί µέσην 
ἐπιχείρησιν, ἀποκλεισθέντων τῶν µικροεπαγγελµατιῶν καί χειροτεχνῶν», όπως τό-
νιζε χαρακτηριστικά ο ∆ηµοσθένης Στεφανίδης, εκφράζοντας τις πεποιθήσεις των 
αθηναίων εµποροβιοµηχάνων133. Νοµοθετικά, ο διαχωρισµός γινόταν µε βάση οικο-

                                                 
131 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
132 Φάκελος «Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
133 ∆ηµοσθένης Σ. Στεφανίδης, Τα εµπορικά επιµελητήρια κατά την εν Ελλάδι ιδία µορφή των (Αθήνα, 
1926), σ. 197. Αντίστοιχο ήταν και το σκεπτικό της εισηγητικής έκθεσης όπου η σύσταση εµπορικών 
και βιοµηχανικών επιµελητηρίων αιτιολογούνταν από την αυξανόµενη «ἐπιθυµία τῶν ἐµπορικῶν καί 
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νοµικά κριτήρια –την καταβολή ή µη ενός ορισµένου ύψους φόρου επιτηδεύµατος134. 
Απηχούσε ωστόσο µια διάκριση που ενσωµάτωνε και παγίωνε την τάξη ως πολιτι-
σµική διαφορά. Συνδέοντας την οικονοµική µε την κοινωνική πρόοδο, ο Στεφανίδης 
θεωρούσε τους µικροεπαγγελµατίες «ὀλιγότερον προηγµένους» και εποµένως ανίκα-
νους να αντιληφθούν τη σηµασία και τη χρησιµότητα του νέου επιµελητηριακού θε-
σµού. Αντίθετα, η «κοινωνικῶς καί οἰκονοµικῶς µᾶλλον προηγµένην 
ἐµποροβιοµηχανικήν τάξις», η οποία και επιδείκνυε ήδη µια συστηµατική σωµατεια-
κή οργάνωση, ήταν η µόνη έτοιµη να τον υιοθετήσει και να «ποδηγετήση βαθµιαίως 
καί τᾶς ἄλλας ἧττον προηγµένας παραγωγικᾶς τάξεις πρός αὐτόν [τον θεσµό των ε-
πιµελητηρίων] διά τῶν προσδοκοµένων ἀγλαῶν καρπῶν τῆς ἐπιµελητηριακῆς της 
δράσεως»135. Ο νέος θεσµός λειτουργώντας ως µηχανισµός αποκλεισµού, αλλά ταυ-
τόχρονα και ως πρότυπο προς µίµηση, επικύρωνε την ηγεµονία του ανώτερου εµπο-
ροβιοµηχανικού στρώµατος στη βάση µιας σηµασιοδότησης της αστικότητας ως ταυ-
τότητας επιλεκτικής µεν, αλλά παράλληλα και ιδεατά προσιτής σε όλους. 

Ωστόσο, έξι χρόνια µετά την ψήφισή του και λιγότερο από έναν χρόνο από την 
επέκτασή του στη Θεσσαλονίκη (µε την αναδιοργάνωση του Εµπορικού και Βιοµη-
χανικού Επιµελητηρίου της πόλης), οι σχετικές µε τα κριτήρια εγγραφής διατάξεις 
του νόµου τροποποιήθηκαν. Σύµφωνα και πάλι µε τον Στεφανίδη, ο νέος νόµος 
1863/1920 «ἐτροποποίησε τᾶς οὐσιωδεστέρας διατάξεις τοῦ νόµου 184, ἀνατρεψας 
καθ’ὁλοκληρίαν τήν λελογισµένην καί σώφρονα αὐτοῦ βάσιν», καθώς διεύρυνε τον 
κύκλο των µελών των επιµελητηρίων και σε εκείνους τους µικροεπαγγελµατίες και 
χειροτέχνες που πλήρωναν (σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη) ετήσιο δηµόσιο 
φόρο πάνω από εκατό δραχµές. Παράλληλα, εισήγαγε την αναλογική εκλογή στο δι-
οικητικό συµβούλιο κατά κατηγορία επαγγελµάτων και προσέθεσε στα δύο υφιστά-
µενα τµήµατα των επιµελητηρίων (το εµπορικό και το βιοµηχανικό) ένα τρίτο, το βι-
οτεχνικό136. Οι τροποποιήσεις αυτές πιθανότατα υπάκουαν στην πρόθεση της βενιζε-
λικής κυβέρνησης να θωρακίσει τα οικονοµικά ευάλωτα και θεσµικά µετέωρα µικρο-
µεσαία στρώµατα των επαγγελµατιών, να προλάβει την αυτονόµησή τους µέσω πρω-
τοβουλιών για την ίδρυση ξεχωριστών βιοτεχνικών επιµελητηρίων και κινήσεων για 
τη σύσταση της ΓΣΕΒΕΕ, να ενισχύσει την πρόσδεσή τους στον αστικό κορµό και να 
αποτρέψει την οποιαδήποτε ενδεχόµενη ριζοσπαστικοποίησή τους και τη ροπή τους 
προς τον εργατικό συνδικαλισµό που τότε συγκροτείτο και δύσκολα όπως αποδείχτη-
κε χειραγωγείτο137. Από πεδίο συγκρότησης ενός ειδικού εµποροβιοµηχανικού συµ-
φέροντος, τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια διευρύνονταν για να µετατρα-
πούν σε αρµό συγκόλλησης των αστικών στρωµάτων. 

                                                                                                                                            
βιοµηχανικῶν τάξεων» να προασπίσουν και να προάγουν τα συµφέροντά τους µέσα από τη συλλογική 
οργάνωση. Στο ίδιο, σσ. 195-196. 
134 Μαλαγαρδής, Γενική Κωδικοποίησις, σ. 58. 
135 Στεφανίδης, Τα εµπορικά επιµελητήρια κατά την εν Ελλάδι ιδία µορφή των, σσ. 197-198. 
136 Στο ίδιο, σσ. 201-202. Είναι ενδεικτικό της στενής διαπλοκής του φύλου και της εθνότητας στη συ-
γκρότηση της τάξης, ότι η ανατροπή της «λελογισµένης» βάσης του νόµου 184 εντοπιζόταν επίσης στη 
δυνατότητα εκλογής που έδινε στις γυναίκες και στους ανήλικους εµπορευόµενους µέλη του επιµελη-
τηρίου καθώς και στην έστω και περιορισµένη συµµετοχή αλλοδαπών στο διοικητικό συµβούλιο του 
Επιµελητηρίου. Στεφανίδης, Τα εµπορικά επιµελητήρια κατά την εν Ελλάδι ιδία µορφή των, σσ. 243-
246. 
137 Για τις σχέσεις της βενιζελικής κυβέρνησης µε το υπό διαµόρφωση συνδικαλιστικό κίνηµα και τις 
αποτυχηµένες απόπειρες ελέγχου της ΓΣΕΕ, βλέπε Μπεναρόγια, Η πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού 
προλεταριάτου, σσ. 110-124. Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον Πρώτο Παγκό-
σµιο Πόλεµο, σσ. 249-251. 
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∆εν υπάρχει ευθεία αναφορά για το πώς προσέλαβαν την εξέλιξη αυτή οι έµπο-
ροι και βιοµήχανοι της Θεσσαλονίκης. Το ζήτηµα δεν φαίνεται να απασχόλησε τα δι-
οικητικά όργανα του Επιµελητηρίου (καθώς καµιά σχετική νύξη δεν καταγράφεται 
στα πρακτικά), ούτε και αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιας συζήτησης στον τύπο138. 
Είναι ωστόσο αρκετά πιθανό το ενδεχόµενο της θεσµικής συνύπαρξης µε τους µικρο-
επαγγελµατίες να προκάλεσε δυσαρέσκεια. Παρά την εκλογική συνεργασία της Νέας 
Λέσχης και του Συνδέσµου Βιοµηχάνων µε το Λαϊκό Κόµµα το Μάιο του 1915, οι 
σχέσεις µεταξύ των οργανώσεων των δύο στρωµάτων διακρίνονταν από περιοδική 
και σταδιακά αυξανόµενη ένταση, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο προηγούµενο κεφά-
λαιο. Επιπρόσθετα, το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελητηρίου ακολού-
θησε κατά γράµµα τις αργές διαδικασίες που προέβλεπε η ερµηνευτική εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Αν και ο τροποποιηµένος νόµος είχε ψηφιστεί στα τέλη 
του 1919, αντιπρόσωποι των βιοτεχνών και των επαγγελµατιών εκλέχτηκαν για πρώ-
τη φορά στα διοικητικά όργανα του Επιµελητηρίου µόλις µετά τις επιµελητηριακές 
εκλογές του Φεβρουαρίου 1922139. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι στους κύ-
κλους των εµποροβιοµηχάνων της Αθήνας, µε τους οποίους το Επιµελητήριο βρισκό-
ταν πλέον σε τακτική επαφή και συνεργασία για µια σειρά από ζητήµατα, (χωρίς µά-
λιστα να διαπιστώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση σε κανένα από αυτά140), η τροπο-
ποίηση του νόµου ερµηνεύτηκε αρνητικά141. Είναι εποµένως εύλογο να υποτεθεί ότι 
οι επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης συµµερίζονταν τις ενστάσεις των αθηναίων συ-
ναδέλφων τους και υιοθετούσαν την επικριτική επιχειρηµατολογία τους. 

Οι αθηναίοι εµποροβιοµήχανοι διέβλεπαν στο νόµο 1863/1920 ένα σηµαντικό 
πλήγµα στον επιµελητηριακό θεσµό. Η ενσωµάτωση των µικροεπαγγελµατιών συνι-
στούσε ουσιαστικά πρόσκληση για συµµετοχή σε «εὐρύτατας µάζας ἀµορφώτων ὡς 
ἐπί τό πολύ µικροεπαγγελµατιῶν καί χειροτεχνῶν». Η επιλογή της κυβέρνησης κα-
ταδικαζόταν ως προϊόν ενός «ὑπεράγαν καί ἐπικινδύνως µάλιστα φιλελευθέρου 
πνεύµατος», το οποίο αντανακλούσε µια «ὀχλοκρατικήν ἀντίληψιν περί τῆς συνθέ-
σεως τῶν ἐµπορικῶν ἐπιµελητηρίων» πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα. Κεντρικό 
στοιχείο στο λόγο τους αποτελούσε η ανάγκη διάκρισης από τα κατώτερα επαγγελ-
µατικά στρώµατα, των οποίων και αµφισβητούνταν η εµπορική και ευρύτερα η αστι-
κή ταυτότητα στη βάση πολιτισµικών χαρακτηριστικών: «Ἁπανταχοῦ τά ἐµπορικά 
ἐπιµελητήρια συντίθενται ἐξ ἐµπόρων καί βιοµηχάνων, καί ἐκεῖ δέ ἔνθα συµµετέ-
χουσιν οἱ µικρέµποροι καί χειροτέχναι διαγράφεται ἐν σαφές ὅριον µεταξύ τῶν τε-
λευταίων τούτων καί τῶν λοιπῶν, τήν νοµικήν ἐµπορικήν τυχόν ἰδιότητα κεκτηµέ-
νων προσώπων, τῶν ὁποίων ὅµως ὁ κύκλος τῆς ἐργασίας εἶναι ἐλάχιστος, ἡ µόρφω-
σις σχεδόν ἀνύπαρκτος καί ἡ ὅλη ἐµφάνισις µᾶλλον ἐργατική ἤ ἐργοδοτική»142. Ε-
                                                 
138 Καµία σχετική αναφορά ή σχολιασµός δεν καταγράφεται στον τοπικό ελληνόγλωσσο ή γαλλό-
γλωσσο τύπο στο διάστηµα πριν και αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου τον Ιανουάριου του 1920. 
139 Συνεδρίαση διοικητικού συµβουλίου ΕΒΕΘ (15.02.1922), Αρχείο ΕΒΕΘ, Πρακτικά Συνεδριάσεων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 1922, Βιβλίο Πρώτο. 
140 Όπως π.χ. το ζήτηµα του συναλλάγµατος, το οποίο και απασχόλησε µεταξύ άλλων το συνέδριο των 
επιµελητηρίων της χώρας που συγκλήθηκε στην Αθήνα το ∆εκέµβριο του 1919. L’Indépendant 
07.01.1920. 
141 Στεφανίδης, Τα εµπορικά επιµελητήρια κατά την εν Ελλάδι ιδία µορφή των, σσ. 201-246. Η µελέτη 
του Στεφανίδη δηµοσιεύθηκε το 1926 και θα µπορούσε να απηχεί µια υστερότερη γνώµη που να έχει 
επηρεαστεί από την εµπειρία των εσωτερικών διενέξεων µεταξύ εµποροβιοµηχάνων και βιοτεχνών στα 
όργανα του ΕΒΕΑ. Ωστόσο, θεωρώ ότι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε κάποιες αρχικές προσ-
δοκίες που διαψεύστηκαν επιτρέπει να συµπεράνει κανείς ότι η δυσπιστία απέναντι στη συµµετοχή 
των επαγγελµατικών και βιοτεχνών υπήρχε από την αρχή. 
142 Στο ίδιο, σσ. 202, 243, 211. 
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πιπρόσθετα, την αποδοκιµασία της συµπερίληψης των µικροεπαγγελµατιών συνόδευε 
(και εποµένως σηµασιοδοτούσε ανάλογα) η επίσης καταδικαστέα απόδοση εκλογι-
κών δικαιωµάτων στις γυναίκες, στα ανήλικα µέλη του επιµελητηρίου και στους αλ-
λοδαπούς143. Η εµπορική και αστική ταυτότητα είχε εποµένως έντονα σχεσιακή διά-
σταση: συνοµιλούσε άµεσα µε την εννοιολόγηση της ιδιότητας του πολίτη και συ-
γκροτείτο στη βάση ενός σύνθετου πλέγµατος ταξικών, έµφυλων, ηλικιακών και ε-
θνικών αποκλεισµών ως ταξικά ανώτερη, ανδρική, ενήλικη και ελληνική. Αντίστρο-
φα πάλι, ο λόγος αυτός αναδείκνυε τη µείζονα σηµασία που λάµβανε ο θεσµός του 
επιµελητηρίου για τον εµποροβιοµηχανικό κόσµο. Καθώς η τυπική κοινωνικότητα 
που καθόριζε η σωµατειακή οργάνωση διαχεόταν και στα κατώτερα στρώµατα και η 
πολιτισµική λογική των αστικών αξιών που τη στήριζε αµφισβητείτο, το Επιµελητή-
ριο, µέσα από το σύνολο των αποκλεισµών που ενεργοποιούσε και των πρακτικών 
που επέτρεπε (ή έπρεπε να επιτρέπει) να ασκούνται εντός του, αποτελούσε πλέον και 
έναν προνοµιακό χώρο συγκρότησης της αστικότητας των εµπόρων και βιοµηχάνων 
της πόλης. Αναλύοντας τη σηµασία της εκτεταµένης µικρής ιδιοκτησίας στη διαµόρ-
φωση της οικονοµίας και των ταξικών σχέσεων στην Ελλάδα, ο Χρήστος Χατζηιω-
σήφ έχει επισηµάνει την έγνοια των «κεφαλαιοκρατών» κατά τη διάρκεια του µεσο-
πολέµου για την αποτροπή της αποξένωσης των µεγαλοβιοµηχάνων από «τη µάζα 
των µικροϊδιοκτητών», τις συνακόλουθες απόπειρές τους για τη συγκρότηση ενός α-
ντιεργατικού µετώπου των αστικών τάξεων, την αντίδραση τους στην ίδρυση χωρι-
στών επαγγελµατικών επιµελητηρίων, όπως και τις «πολλές υποχωρήσεις [τους] 
στους µικρούς παραγωγούς, ακόµα και όταν αυτό αντιστρατευόταν άµεσα συµφέρο-
ντά τους»144. Ωστόσο, όπως δείχνει το παράδειγµα του Εµπορικού Επιµελητηρίου, η 
στάση αυτή συνυπήρχε µε µια παράλληλη επιθυµία διαφοροποίησης µέσα από την 
αυστηρή οριοθέτηση θεσµικών διαχωριστικών γραµµών από τα χαµηλότερα µεσοα-
στικά στρώµατα και τη διαρκή περιφρούρησή τους. 

Οι νέοι θεσµοί συνέβαλαν εποµένως πολλαπλά στη διαµόρφωση της φυσιογνω-
µίας του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος της Θεσσαλονίκης. Οι δύο δευτερο-
βάθµιοι σύλλογοι επέτρεψαν την ξεχωριστή άρθρωση των ιδιαίτερων εµπορικών και 
βιοµηχανικών συµφερόντων. ∆εν οδήγησαν ωστόσο στην πλήρη διάκριση της βιοµη-
χανικής από την εµπορική ταυτότητα. Από τη σκοπιά αυτή, η συζήτηση για το εµπο-
ρικό ή το βιοµηχανικό µέλλον της Θεσσαλονίκης, η οποία εκκινούσε από κρατικούς 
σχεδιασµούς για τον προσανατολισµό της τοπικής οικονοµίας και διαπλεκόταν ανα-
πότρεπτα µε το ζήτηµα της εβραϊκής επιβίωσης ή της ελληνικής ηγεµονίας στην πό-
λη, δεν βρήκε το αντίστοιχό της στη διαµόρφωση των κοινωνικών και επαγγελµατι-
κών ταυτοτήτων145. Αντίθετα, οι καταστατικές αρχές των δύο συλλόγων, η σύνθεση 
των µελών τους, το επιχειρηµατικό προφίλ των τελευταίων και η κινητικότητα που 
αυτά ανέπτυξαν, ενίσχυσαν τη συνοχή του ανώτερου επιχειρηµατικού στρώµατος της 
πόλης, συνέβαλαν στη διαµόρφωση κοινών αντιλήψεων και καθόρισαν τη φυσιογνω-
µία του ως εµποροβιοµηχανικής τάξης. 

Αν και οι πολιτικοί επικαθορισµοί δεν εξέβαλαν στο διαχωρισµό και την ανα-
σηµασιοδότηση της εµπορικής και της βιοµηχανικής ταυτότητας, διαπλέχθηκαν ω-
στόσο στη θεσµική οριοθέτηση της «εµποροβιοµηχανικής» τάξης. Όπως υποδεικνύει 
το παράδειγµα του Εµπορικού Συλλόγου, του Συνδέσµου Βιοµηχάνων και του πλή-

                                                 
143 Ο αποκλεισµός των γυναικών υποστηριζόταν λόγω του φύλου τους, των ανηλίκων λόγω της ανωρι-
µότητάς τους, ενώ των αλλοδαπών λόγω του «πατριωτισµοῦ» που απαιτούσε η εθνικά σηµαντική υπη-
ρεσία των µελών του επιµελητηρίου. Στο ίδιο, σσ. 243-246. 
144 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία 1830-1940 (Αθήνα, 
1993), σ. 389. 
145 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 5, σσ. 220-223. 
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θους των πρωτοβάθµιων ενώσεων, η σωµατειακή κοινωνικότητα των εµποροβιοµη-
χάνων και η ταυτότητα που αυτή διαµόρφωνε, οργανώθηκε στη βάση του αποκλει-
σµού των κατώτερων επαγγελµατικών στρωµάτων. Όµως ο αναπροσανατολισµός των 
κρατικών προτεραιοτήτων έτεινε να ρευστοποιήσει τα όρια και να καταστήσει προ-
βληµατική τη λειτουργία του µηχανισµού της διάκρισης. Η τροποποίηση του νόµου 
περί εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων δείχνει εποµένως τη σύνθετη λει-
τουργία των θεσµών στη διαδικασία συγκρότηση µιας τάξης. Οι θεσµοί δεν αποτε-
λούν αντανάκλαση µιας δεδοµένης κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά συνδιαµορ-
φωτές της. Εισάγουν τρόπους αναπαράστασης της κοινωνικής ιεραρχίας, οριοθετούν 
το πεδίο του κοινωνικού και επηρεάζουν ανάλογα τον τρόπο συλλογικής οργάνωσης 
και δράσης των υποκειµένων. Καθώς όµως επικάθονται πάνω σε υπάρχουσες πολιτι-
σµικές λογικές, αξιακά συστήµατα και κοινωνικές αναπαραστάσεις, µπορούν να µε-
τατραπούν και οι ίδιοι σε αντικείµενο αµφισβήτησης. Ο επιµελητηριακός θεσµός συ-
νέβαλε στη συγκρότηση της εµποροβιοµηχανικής αστικής τάξης της Θεσσαλονίκης 
όχι µόνο επειδή την οργάνωσε θεσµικά κατά την ύστερη οθωµανική και µεταοθωµα-
νική περίοδο, αλλά και επειδή στο λυκόφως της περιόδου, από το 1920 και µέχρι την 
ίδρυση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης το 1926, η λειτουργία του 
αµφισβήτησε ριζικά τα όρια και το εννοιολογικό περιεχόµενο της τάξης αυτής. Υπό 
την έννοια αυτή, και σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, το παράδειγµα της τροποποίησης 
του νόµου περί εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων και των αντιδράσεων 
που προκάλεσε υποδεικνύει ότι η τάξη δεν συγκροτείται µόνο στα πλαίσια του υψη-
λού πολιτικού λόγου, ούτε και αποκλειστικά µέσα από µια πανσπερµία κοινωνικών 
πρακτικών, όπως ορίζουν οι δύο κυρίαρχες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις146. ∆ια-
µορφώνεται επίσης στο σηµείο όπου το πολιτικό συναντά το κοινωνικό αποτελώντας 
το παράγωγο της τριβής που η συνάντηση αυτή προκαλεί. 
 
Από τον Grand Cercle Commercial στον Εµπορικό Σύλλογο: ανασηµασιοδοτήσεις της 
εµπορικής αστικότητας 
Η διεθνής ιστοριογραφία έχει επανειληµµένα επισηµάνει τη σηµασία της ανάδυσης 
µιας νέας µορφής τυπικής κοινωνικότητας, του συλλόγου, για τη συγκρότηση των 
αστικών στρωµάτων και τη διαµόρφωση µιας αστικής δηµόσιας σφαίρας κατά τον 
ύστερο δέκατο όγδοο και το πρώτο µισό του δέκατου ένατου αιώνα147. Οι διαφορετι-
κοί τύποι συλλόγων και η διαφορετικής απόχρωσης πολιτισµική λογική που διέπει 
τον καθένα από αυτούς έχουν ωστόσο απασχολήσει σε πολύ µικρότερο βαθµό τη 
σχετική βιβλιογραφία. Ακόµη λιγότερο όµως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ι-
στορικών ο µετασχηµατισµός του συλλογικού φαινοµένου µέσα στο χρόνο, η µετά-
βαση από µία ορισµένη µορφή σωµατειακής οργάνωσης σε µια άλλη148. Η συχνά λει-
τουργιστική προσέγγιση, η ιστοριογραφική έµφαση στα νεωτερικά, φορµαλιστικά 

                                                 
146 Harrison, “The bourgeois after the bourgeois revolution”. Για δύο από τα πιο ενδεικτικά παραδείγ-
µατα των προσεγγίσεων αυτών, βλέπε Wahrman, Imagining the middle class· Wolfgang Kaschuba, 
“German bürgerlichkeit after 1800: culture as symbolic practice”, στο Alan Mitchell & Jürgen Kocka 
(επιµ.), Bourgeois society in nineteenth-century Europe (Oxford, 1993), σσ. 392-422. 
147 Η διεξοδικότερη διερεύνηση του φαινόµενου γίνεται από τον Peter Clark, British clubs and socie-
ties, c. 1580-1800: the origins of an associational world (Οξφόρδη, 2000). Η ανάλυση του Robert 
Morris εξακολουθεί να παραµένει κοµβική. Morris, “Voluntary Societies and British urban elites”. Για 
µια ενδελεχή επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, βλέπε ∆ήµητρα Βασιλειάδου, «Ανδρική κοινω-
νικότητα στην αστική Αθήνα: η Αθηναϊκή Λέσχη (1875-1940)», Μνήµων 30 (2009), σσ. 179-211. 
148 Αντίθετα, περισσότερο σηµασία έχει δοθεί στη σταδιακή έκλειψή του, η οποία και συναρτάται µε 
την υποχώρηση της δηµόσιας δράσης και το δηµοκρατικό έλλειµα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες δυ-
τικές κοινωνίες. Βλέπε την κλασική µελέτη του Robert D. Putnam, Bowling Alone: The collapse and 
revival of American community (Νέα Υόρκη, 2000). 
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χαρακτηριστικά της σωµατειακής δοµής, όπως και η επικέντρωση στις περιόδους δι-
αµόρφωσης των αστικών στρωµάτων οδήγησαν σε µια στατική συχνά ανάλυση. Ταυ-
τόχρονα, η µεθοδολογική σύνδεση της σωµατειακής δράσης µε τη διαµόρφωση των 
νέων χρόνων και χώρων της αστικής κοινωνικότητας και της ψυχαγωγίας (παρά µε 
την επαγγελµατοποίηση και τις ανασηµασιοδοτήσεις της εργασίας) σήµαινε ότι η εµ-
φάνιση νέων, µαζικότερων µορφών διασκέδασης κατά τον ύστερο 19ο αιώνα και η 
µετάβαση από τη χαµπερµασιανή «φιλελεύθερη δηµόσια σφαίρα» σε µια «νεωτερι-
κότητα του άστεως» (urban modernity), όπου το θέαµα, η εµφάνιση και η δηµόσια 
επίδειξη (κυρίως των συζύγων) λειτουργούσαν συγχρόνως ως δείκτες τόσο ταξικής 
διάκρισης όσο και αστικής ηγεµονίας, ερµηνεύονταν ως εξελίξεις που καθιστούσαν 
δευτερεύοντα το ρόλο των σωµατείων στη διαµόρφωση της αστικής ταυτότητας των 
µεσαίων στρωµάτων149. Αποτέλεσµα των ιστοριογραφικών και ερµηνευτικών αυτών 
τάσεων ήταν τα ζητήµατα µετασχηµατισµού και πολιτισµικής σήµανσης της µεσοα-
στικής σωµατειακής κοινωνικότητας µετά το τέλος του µακρού «αστικού» δέκατου 
ένατου αιώνα να εξακολουθούν να παραµένουν αδιερεύνητα. 

Στην ελληνική ιστοριογραφία πάλι οι δύο περίοδοι (πριν και µετά το 1914) α-
ντιµετωπίζονται ως στεγανά. Η έρευνα έχει αναλύσει σε επαρκή βαθµό όψεις της λει-
τουργίας των µεσοαστικών συλλόγων κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Αντί-
στοιχα, ένα µικρότερο σώµα µελετών έχει επισηµάνει την τοµή που αποτέλεσε ο νό-
µος 281/1914 περί σωµατείων. Ωστόσο, στις τελευταίες αυτές µελέτες υπάρχει µια 
µετατόπιση του βλέµµατος από τα µεσοαστικά στα εργατικά στρώµατα. Η έµφαση 
δίνεται πλέον στις εργατικές συσσωµατώσεις, στην οργάνωση και στα χαρακτηριστι-
κά της συνδικαλιστικής δράσης150. Η ψήφιση του νόµου 281/1914 εξακολουθεί επο-
µένως να αποτελεί τη χρονική αφετηρία ή το υπόρρητο τέλος της ανάλυσης, µε απο-
τέλεσµα κάθε αναφορά στην προηγούµενη ή στην επόµενη περίοδο να απουσιάζει. 
Κατά συνέπεια, εκκρεµούν οι µελέτες που θα επικεντρώνονταν στις αλλαγές που χα-
ρακτηρίζουν τη δηµόσια κοινωνικότητα των µεσαίων στρωµάτων κατά το πέρασµα 
από τον µακρύ δέκατο ένατο στον σύντοµο εικοστό αιώνα, στο µετασχηµατισµό του 
σωµατειακού φαινοµένου και ιδίως στη µεταβολή της σχέσης του µε µια αστική ταυ-
τότητα που επίσης αναδιαµορφωνόταν. 

Όπως θα επιχειρηθεί να αναλυθεί, οι νέες, πολυάριθµες επαγγελµατικές συσσω-
µατώσεις που συστήθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1914-1922, αποτέλε-
σαν ένα σηµείο καµπής στη σηµασιοδότηση της αστικότητας του ανώτερου επιχειρη-
µατικού στρώµατος της πόλης. Αντανακλούσαν και ταυτόχρονα ανατροφοδοτούσαν 
µια αλλαγή αφενός στην επαγγελµατική του ταυτότητα και αφετέρου, ευρύτερα, στην 
ταξική του καθώς και στη σχέση ανάµεσα σε αυτές τις δύο. Η αλλαγή αυτή είχε τόσο 
ποσοτικά όσο όµως και ποιοτικά χαρακτηριστικά και µπορεί να προσεγγιστεί µέσα 
από την παρακολούθηση της µετάβασης από την εµπορική λέσχη στον εµπορικό 
σύλλογο. 

Κατά το τελευταίο τρίτο του δέκατου ένατου αιώνα η λέσχη, και µάλιστα η ε-
µπορική, αποτέλεσε την κατεξοχήν µορφή σωµατειακής οργάνωσης των εµπόρων και 
βιοµηχάνων της πόλης, το κεντρικό πεδίο συγκρότησης της αστικότητάς τους. Η πο-
λυεθνοτική Λέσχη Θεσσαλονίκης (Club de Salonique) ήταν ένας από τους πρώτους 
συλλόγους που ιδρύθηκαν, ενώ η επίσης πολυεθνοτική Εµπορική Λέσχη (Club 
Commercial) συνιστούσε κεντρικό τόπο συνεύρευσης των εβραίων, µουσουλµάνων, 
                                                 
149 Matthew Hilton, “Review article: class, consumption and the public sphere”, Journal of Contempo-
rary History 35/4 (2000), σσ. 655-666. 
150 Φουντανόπουλος, «Η γλώσσα του συνδικαλισµού». Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα 
στη Θεσσαλονίκη. Λιάκος, Αντώνης, Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) 
και η σοσιαλιστική νεολαία. 
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ντονµέ και ελλήνων εµπόρων. Παράλληλα, τόσο οι εβραίοι επιχειρηµατίες αρχικά 
όσο και οι Ελληνορθόδοξοι αρκετά αργότερα, διέθεταν τις δικές τους εθνοτικά αµι-
γείς λέσχες, το Grand Cercle Commercial οι πρώτοι και τη Νέα Λέσχη οι δεύτεροι. Οι 
συσσωµατώσεις αυτές ξεχώριζαν µεταξύ των συλλόγων της πόλης. Σε µια περίοδο 
έξαρσης του σωµατειακού φαινοµένου, που χαρακτηριζόταν όµως από τη συνεχή σύ-
σταση αλλά και την αδρανοποίηση ή διάλυση συλλόγων, οι τρεις αυτές λέσχες είχαν 
να επιδείξουν εντυπωσιακή αντοχή στο χρόνο151. Παράλληλα, διέθεταν ένα ιδιαίτερα 
αυξηµένο κύρος και τοποθετούνταν στην κορυφή της άτυπης αλλά ορατής ιεραρχίας 
των σωµατείων της πόλης. Η ύπαρξή τους είχε υψηλή συµβολική σηµασία καθώς συ-
νιστούσε δείκτη της «προόδου» ευρύτερων συνόλων –της πόλης και των επιµέρους 
εθνοθρησκευτικών της κοινοτήτων. Η Λέσχη Θεσσαλονίκης αντανακλούσε µια ανα-
δυόµενη αστiκή (civic) ταυτότητα και πιστοποιούσε στο µεν εξωτερικό, δυτικό βλέµ-
µα τον εξευρωπαϊσµό της πόλης, στο δε εσωτερικό, την ηγεµονία του ανώτερου 
στρώµατός της πάνω σε αυτήν152. Το Club Commercial διαδραµάτιζε, όπως αναφέρ-
θηκε, κοµβικό ρόλο στην οργάνωση της αγοράς153. Αντίστοιχα, το Grand Cercle 
Commercial και η Νέα Λέσχη αποτελούσαν µηχανισµούς συγκρότησης της εθνοθρη-
σκευτικής κοινότητας, αλλά και δηµόσιο αποτύπωµα της ισχύος της. Συνδέοντας την 
εµπορική και ευρύτερα την αστική ταυτότητα µε την εθνοτική, προσέδιδαν νόηµα 
στην τελευταία, προωθούσαν την εδραίωση ενός αναδυόµενου επιχειρηµατικού 
στρώµατος εντός της κοινότητας και ταυτόχρονα πρόβαλαν προς τα έξω τον οικονο-
µικό δυναµισµό και τις «ανώτερες» αστικές πολιτισµικές αξίες που τη χαρακτήριζαν. 

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα η λέσχη δοµούσε την αστική ταυτότητα 
των µελών της µέσα από µια νέα µορφή οργάνωσης των χώρων, των χρόνων και των 
πρακτικών τους. Αφενός, πρόσφερε έναν αυστηρά οριοθετηµένο χώρο ανδρικής οµο-
κοινωνικότητας, διακριτό από τη «γυναικεία» σφαίρα του οίκου και τον εξισωτισµό 
του καφενείου. Αφετέρου, στον αντίποδα των χρόνων της εργασίας, συγκροτούσε ένα 
χρόνο ψυχαγωγίας, εξατοµικευµένης όµως και επωφελούς154. Τέλος, αναγόρευε πρα-
κτικές όπως η ήπια συζήτηση, η ανάγνωση και το γευµάτισµα σε έµφυλους ενδείκτες 
κατοχής κοινωνικών αξιών. «Εἰς τήν Ἑλληνικήν [Νέα] Λέσχην τά µέλη συζητοῦν 
πολιτικά, κοινωνικά, ἐµπορικά καί ψυχαγωγικά ζητήµατα, ὡς εἰς ὄλας τᾶς Λέσχας», 
ανέφερε ο ∆ηµήτριος Χατζόπουλος155. Η συµµετοχή στη λέσχη πιστοποιούσε έναν 
άνδρα ως ευυπόληπτο, καλλιεργηµένο, ισόρροπο (καθότι αναγνώριζε τη σηµασία τό-
σο της εργασίας όσο όµως και της ψυχαγωγίας) και µε µια αίσθηση για τα δηµόσια 
πράγµατα. H ψυχαγωγία, οι πολιτισµικές αξίες που αυτή διακινούσε και οι κοινωνικοί 

                                                 
151Ο Νεχαµά µιλούσε για «επιδηµία δηµιουργίας λεσχών» στη Θεσσαλονίκη του τελευταίου τρίτου του 
δέκατου ένατου αιώνα, ενώ ο συντάκτης του La Nation ανέφερε ότι ήταν “inkalkolavle el numero de 
las sosyedades de byen azer ke nasen i ke mueren sin ke ningun remarke sus disparisyon”. Π. Ριζάλ, 
Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη, σσ. 175-176. “Djudaizmo otomano. Ala ovra”, La Nation 1/15 
(29.09.1909), σ. 2. 
152 Ο Malte Fuhrmann έχει αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο το δυτικό βλέµµα αξιολογούσε τον εξευ-
ρωπαϊσµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και των εθνοθρησκευτικών της οµάδων µέσα από την εξέ-
ταση του βαθµού ανάπτυξης των θεσµών της αστικής κοινωνίας. Malte Fuhrmann, “The Making of 
Competitive Internationally Standardized National Bourgeoisies: the Travelogue as Progress Report of 
Europeanization” (ανακοίνωση στο συνέδριο Bourgeois Seas: Revisiting the history of the middle 
classes in the Eastern Mediterranean port cities, Φλωρεντία, 2008). 
153 Βλέπε εδώ, Κεφάλαιο 2, σσ. 122-123. 
154 Βλέπε ενδεικτικά το καταστατικό της Νέας Λέσχης Θεσσαλονίκης όπου και η πρόνοια για την κα-
τάρτιση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, τη διοργάνωση εκδροµών, συναυλιών, χωρών «καί παρο-
µοίων ψυχαγωγικῶν συγκεντρώσεων». Φάκελος «Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης. 
155 Μακεδονία 09.06.1914. 
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δεσµοί που µέσω αυτής συνάπτονταν, συνένωναν τα µέλη της λέσχης σε µια κοινή 
αστική ταυτότητα156. 

Το εµπόριο και η αστικότητα διαπλέκονταν µε έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτές τις 
λέσχες, διαµορφώνοντας τόσο το χαρακτήρα τους όσο και την ταυτότητα των επιχει-
ρηµατιών µελών τους. Αν και καταστατικά η λέσχη συνιστούσε έναν διακριτό, ενδιά-
µεσο δηµόσιο χώρο µεταξύ του οίκου και της αγοράς, η ενασχόληση µε οικονοµικά 
θέµατα ήταν και υπαρκτή και θεµιτή. Σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, όπου στην α-
πουσία χρηµατιστηρίου προστίθετο η ανάγκη προώθησης εθνοτικά προσδιορισµένων 
οικονοµικών επιδιώξεων, αλλά και η παράλληλη διεθνοτική ρύθµιση του εθνοτικού 
ανταγωνισµού στο χώρο της αγοράς, οι λέσχες, εθνοτικές και διεθνοτικές, εµπορικές 
και µη, αποτελούσαν τον προσφορότερο χώρο συγκέντρωσης των εµπόρων της κοι-
νότητας ή της πόλης και τον καταλληλότερο µηχανισµό επίτευξης της µεταξύ τους 
συναίνεσης. Ωστόσο, µια πιθανή αποκλειστική απασχόληση των µελών µε οικονοµι-
κά ζητήµατα, µια ταύτιση της λέσχης µε οικονοµικά και κλαδικά συµφέροντα, όπως 
και η µεταφορά των εµπορικών ανταγωνισµών στο εσωτερικό της, κινδύνευαν πάντα 
να υπονοµεύσουν την ίδια την υπόστασή της. Κατά συνέπεια, η λέσχη, κυρίως δε η 
εµπορική, λειτούργησε ως χώρος όπου τα µέλη µπορούσαν να συζητούν οικονοµικά 
θέµατα αποφεύγοντας όµως τις διενέξεις γι’ αυτά. Με τον τρόπο αυτό αποδείκνυαν 
ότι οι έµποροι ήταν ικανοί να συνδυάζουν αρµονικά την αντιµετώπιση επιχειρηµατι-
κών ζητηµάτων µε την επιτέλεση της πρέπουσας αστικής κοινωνικότητας. Το να δια-
λέγεσαι για επιχειρηµατικά ζητήµατα στην (εµπορική) λέσχη προϋπέθετε από τους 
εµπόρους-µέλη της να θέσουν όρια στον µεταξύ τους εµπορικό ανταγωνισµό και να 
αναζητήσουν το περιεχόµενο ενός «κοινού συµφέροντος». Σήµαινε δηλαδή να αντι-
µετωπίζουν τους συναδέλφους τους όχι ως ανταγωνιστές αλλά ως ίσους. Μόνο τότε 
ήταν δυνατή η συναρµογή της κοινωνικότητας µε την απασχόληση µε οικονοµικά ζη-
τήµατα157. 

Αν και οι επιχειρηµατίες κυριαρχούσαν µεταξύ των µελών, οι λέσχες δεν δοµή-
θηκαν ποτέ στη λογική της αντιπροσώπευσης ενός ειδικού επαγγελµατικού συµφέρο-
ντος. Η διαπίστωση αυτή ισχύει τόσο για τη Λέσχη Θεσσαλονίκης όσο όµως και για 
τις εµπορικές λέσχες, αν κρίνουµε από τη µεικτή επαγγελµατικά σύνθεση της Νέας 
Λέσχης158. Η συµµετοχή ανδρών από διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους απέτρεπε 
την ατονία και τη µονοµέρεια και καθιστούσε τη λέσχη και την κοινωνικότητα που 
αυτή καλλιεργούσε πιο ενδιαφέρουσα159. Ταυτόχρονα, η συµπερίληψη δασκάλων, δι-
κηγόρων, γιατρών και κρατικών αξιωµατούχων, δηλαδή επαγγελµάτων µε αυξηµένο 
κύρος (έστω και αν όχι πάντοτε ανάλογων χρηµατικών απολαβών), ενίσχυε την ευυ-
ποληψία της λέσχης, η οποία και θα κινδύνευε από µια υπερβολικά στενή σύνδεση µε 

                                                 
156 Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century France, σ. 87. 
157 Η παραπάνω ανάλυση της λειτουργίας των λεσχών ακολουθεί τις διαπιστώσεις της Carol Harrison 
για τις εµπορικές λέσχες στην επαρχιακή Γαλλία της Παλινόρθωσης. Στο ίδιο, σσ. 115-116. 
158 Βλέπε τον κατάλογο µε τα ονόµατα και τα επαγγέλµατα των µελών της Νέας Λέσχης που δηλώθη-
καν ως απογραφείς στην απογραφή του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης το 1913. «Κατάλογος µελών 
της Νέας Λέσχης», ΙΑΜ, Αρχείο Γ∆Μ, Φάκελος 27Α. Βλέπε επίσης την πρόνοια στο καταστατικό της 
για τα προσόντα των µελών. «Τακτικά µέλη γίνονται ἔµποροι, βιοµήχανοι, ἐπιστήµονες, καί ἐν γένει 
πρόσωπα ἀνεπιλήπτου διαγωγῆς καί ἀνωτέρας µορφώσεως». Φάκελος «Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονί-
κης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
159 Βλέπε την σαφή αναφορά στο Καταστατικό της Νέας Λέσχης ότι ο σκοπός της επιτυγχάνεται «διά 
τῆς µεταξύ τῶν µελῶν αὐτῆς ἀνταλλαγῆς σκέψεων καί συζητήσεων περί διαφόρων ἐµπορικῶν, 
βιοµηχανικῶν, κτηµατικῶν, ἐπιστηµονικῶν, κοινωνιολογικῶν καί ἐν γένει ὠφελίµων τοίς µέλεσι καί 
τῷ τόπῳ θεµάτων». Φάκελος «Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονί-
κης. 
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το εµπόριο – νοούµενο ως κόσµος συναλλαγής όπου δέσποζε επικίνδυνα η εκφυλι-
στική δύναµη του χρήµατος και όχι εκείνη των ανώτερων ηθικών αξιών160. 

Οι λέσχες προσέδεσαν εποµένως την εµπορική σε µια ευρύτερη αστική ταυτό-
τητα. Η επαγγελµατική ταυτότητα των εµπόρων δεν εκφράστηκε αυτόνοµα, αλλά µέ-
σα από την άρθρωση µιας αστικής κοινωνικότητας που περιλάµβανε και άλλους ε-
παγγελµατικούς κλάδους των ανώτερων και µεσαίων στρωµάτων. Ταυτόχρονα όµως, 
οι λέσχες µετέτρεψαν το εµπόριο και την επιχειρηµατικότητα σε σηµαντικό στοιχείο 
της θεσσαλονικιώτικης αστικότητας. Αυτό δεν οφειλόταν µόνο στη δηµογραφική κυ-
ριαρχία του εµπορίου και των θεραπόντων του σε µια κατεξοχήν πόλη-λιµάνι, όπου η 
συγκρότηση χώρων αστικής κοινωνικότητας χωρίς τη βαρύνουσα συµµετοχή –υλική 
και φυσική– των εµπόρων θα ήταν απλώς αδύνατη. Αντίθετα, η συµµετοχή σηµαινό-
ντων µη εµπόρων στη Νέα Λέσχη υποδεικνύει επίσης την ευρύτερη σηµασιοδότηση 
και αξιοδότηση του εµπορίου κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο. Το εµπόριο συν-
δεόταν µε το γενικότερο ζήτηµα της οικονοµικής ανάπτυξης και της ισχυροποίησης 
της χώρας και συνεπώς διαπλεκόταν µε την οθωµανικότητα161. Θεωρείτο φορέας εκ-
πολιτισµού, ρυθµιστής της ειρηνικής συµβίωσης των εθνών και οργανικό στοιχείο 
της ηθικής διαπαιδαγώγησης του νεαρού άντρα162. Επιπρόσθετα, η συλλογή πληρο-
φοριών και η χρήση της στατιστικής (την οποία και προωθούσαν οι εµπορικές λέ-
σχες) του προσέδιδαν µια αύρα επιστηµονικότητας163. Τέλος, σε µια περίοδο έντονης 
διαπάλης των βαλκανικών εθνικισµών, όπου η εθνική επέκταση ή η εθνοτική επιβίω-
ση δεν εξαρτώνταν πλέον µόνο από τη διεύρυνση του σχολικού δικτύου ή τη φροντί-
δα για τα φτωχότερα στρώµατα, αλλά και από την οικονοµική ενίσχυση και επέκτα-
ση, το εµπόριο ενοφθαλµιζόταν στον πυρήνα της αλυτρωτικής δράσης και της εθνο-
τικής ταυτότητας164. ∆ίπλα ή ίσως και µπροστά από τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική 
                                                 
160 Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century France, σ. 116. 
161 Η «ἐµπορική σταδιοδροµία» χαρακτηριζόταν ως «ἄριστος οἰωνός τῆς πρός τήν πατρίδα ἀµύνης 
καί τῆς πρός ἠµᾶς αὐτούς ἀποβλεπούσης εὐηµερίας» και το εµπόριο ως ο «πυρήν τῆς εὐηµερίας τῶν 
ἀτόµων καί κρατῶν». Αλήθεια 26.07.903, 21.08.1903. 
162 «Ἡ ἱστορία τοῦ ἐµπορίου διδάσκει ἠµᾶς ὅτι τοῦτο συµβαδίζον µετά τῆς πνευµατικῆς ἀναπτύξεως 
τῶν λαῶν ἐξήσκησε ἀείποτε τήν πρακτικήν µέν ἀλλ’ ἀσφαλῆ εὐηµερία ἐπί τῶν τυχῶν τῆς 
ἀνθρωπότητος», σηµείωνε η Αλήθεια. Αλήθεια 12.08.1903. «Αἵ δυό ἕδρες τοῦ ἐµπορίου καί τῆς παι-
δείας ἀνύψωσαν σέ βαθµό τελειότητας τήν ἀνθρωπότητα», διακήρυττε ο Φάρος της Μακεδονίας. Φά-
ρος της Μακεδονίας 24.08.1885. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ακόµη και το Ισλάµ επιχειρούσε να συνδεθεί 
µε την δυτική έννοια του πολιτισµού-ως-προόδου µέσω του εµπορίου. Σε ένα µακρύ άρθρο, η Sabah 
αποδείκνυε ότι “l’Islam, partout où il a pénètré a développé le commerce et assuré la civilisation et le 
bien-être qui en sont les conséquences naturelles”. Αναδηµοσιεύεται στη Journal de Salonique 
21.01.1907. 
163 Το 1912 η Νέα Λέσχη σύστησε γραφείο στατιστικής. ∆ελτίον Εµπορικού Φροντιστηρίου Νέας Λέ-
σχης 1 (1912), σ. 1. 
164 Βλέπε Χατζηιωσήφ, «Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα», σσ. 
144-149. Η πιο ενδελεχής µελέτη της µεταβολής από έναν αλυτρωτισµό των σχολείων και των φιλεκ-
παιδευτικών συλλόγων σε έναν αλυτρωτισµό της οικονοµικής επέκτασης, των τραπεζών και των οικο-
νοµολόγων είναι πλέον αυτή του Σπύρου Καράβα. Τα εµπορικά ζητήµατα κατείχαν κεντρική θέση 
στην ενδοκοινοτική δηµόσια κοινωνικότητα. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ήταν συν-
δροµητής στο ελληνικό περιοδικό Οικονοµική Επιθεώρησις και περιλάµβανε οµιλίες για εµπορικά θέ-
µατα στον ετήσιο κύκλο των διαλέξεών του. Οι οµιλίες αυτές προσέλκυαν πλήθος κόσµου: «ἡ ἐν 
ἀµφοτέραις ταύταις ταίς διαλέξεις συρροή τῶν ἀκροατῶν [συνέκειτο] οὐχί µόνον ἐκ τῶν ἐµπορικῶν 
κύκλων τῆς πόλεώς µας, ἀλλά καί ἐξ ἄλλων ἐπιλέκτων µελῶν τῆς ἡµετέρας κοινωνίας» σηµείωνε η 
Αλήθεια. Αναδεικνύοντας τη σηµασία αυτών των θεµάτων για τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, 
η εφηµερίδα συνέχιζε σχολιάζοντας ότι «τό ὁµογενές στοιχεῖον διψῶν πνευµατικῆς τροφῆς ἐπί 
οὐσιωδῶν καί πρακτικῶν θεµάτων ἔσπευσε αὐθορµήτως εἰς τᾶς πνευµατικᾶς ἐκείνας πανδαισίας καί 
ἐν ἀγωνίᾳ ἀνέµενε νά ἀκούση τά αἴτια, διά τά ὁποία ἡ τῆς δόξης ἐκείνη λαµπηδών ἐσβέσθη, καί σή-
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Αδελφότητα και τη Φιλόπτωχη Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, το Ματανότ 
Λαεβιονίµ και την τοπική επιτροπή της Αλιάνς, έπαιρναν τώρα θέση η Εµπορική Λέ-
σχη και ο Grand Cercle Commercial. Εν ολίγοις, στην ύστερη οθωµανική Θεσσαλο-
νίκη το «εµπόριο» συµπύκνωνε τα ουσιώδη στοιχεία µιας αστικής ταυτότητας: την 
επιστηµονικότητα και την ανώτερη µόρφωση, τον υψηλό δυτικό πολιτισµό, το ενδια-
φέρον για τα δηµόσια ζητήµατα (και εποµένως την ιδιότητα του πολίτη σε µια εποχή 
απολυταρχισµού και λογοκρισίας), τη µέριµνα για το οθωµανικό κράτος αλλά και για 
την εθνοθρησκευτική κοινότητα. Η αστικότητα διερχόταν µέσα από την ενασχόληση 
µε τα ζητήµατα του «εµπορίου» και καθιστούσε θεµιτή τη συµµετοχή στις εµπορικές 
λέσχες. 

Παρά τον κλειστό χαρακτήρα τους, οι λέσχες αποτελούσαν ταυτόχρονα τµήµα 
ενός ευρύτερου δικτύου συλλόγων. Οι σύλλογοι αυτοί αντλούσαν τα µέλη τους κυρί-
ως από τα ανώτερα και µεσαία στρώµατα και διαµόρφωναν έναν ενιαίο, οµοιογενή 
δηµόσιο χώρο εντός του οποίου οι άνδρες αστοί µπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα. 
Εποµένως, αν και θεµελιωµένος σε έµφυλους και ταξικούς αποκλεισµούς, αυτός ο 
δηµόσιος χώρος συγκροτείτο στο εσωτερικό του ως εξισωτικός. Η άµιλλα και όχι ο 
ανταγωνισµός συνιστούσε τη βασική αξία που ρύθµιζε την αστική κοινωνικότητα 
καθώς και το βασικό τρόπο εννοιολόγησης της κοινωνικής πραγµατικότητας από τα 
αστικά στρώµατα. Την κοινωνία αποτελούσαν µεν διαφορετικές οµάδες, ενωµένες 
όµως σε µια άµιλλα που θα συνεισέφερε στο κοινό καλό. Ταυτόχρονα, η µονοπώλη-
ση του δηµόσιου χώρου από συλλόγους των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων σή-
µαινε ότι η αστική ταυτότητα αποκτούσε καθολικά χαρακτηριστικά. Οι σύλλογοι α-
σκούσαν ιδιαίτερα έντονη επιρροή στα κοινοτικά και δηµοτικά πράγµατα ισχυριζό-
µενοι ότι δρούσαν στο όνοµα της προώθησης ενός ευρύτερου συµφέροντος. Τόσο 
στο επίπεδο της κοινότητας όσο και σε εκείνο της πόλης, τα µέλη τους αυτοπροσδιο-
ρίζονταν εποµένως ως οι φορείς «καθολικών κοινωνικών αρετών». Συνακόλουθα, 
κατά τα ύστερα οθωµανικά χρόνια η αστική ταυτότητα συνδεόταν µε την εκπροσώ-
πηση της «κοινής γνώµης» και του «δηµόσιου συµφέροντος» και συνιστούσε το «µέ-
γιστο ηθικό επίτευγµα, οι αξίες της οποίας δοµούσαν ολόκληρη την κοινωνία»165. 

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1910 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1920 το τοπίο της αστικής κοινωνικότητας των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, των α-
                                                                                                                                            
µερον αὔτη µέν ὤχετο ἀπιοῦσα, αὐτό δέ ὡς πεπτωκῶς Ἀδάµ ἐξακολουθεῖ νά µένει ἔξω τοῦ 
ἐµπορικοῦ παραδείσου. Ἐπεθύµει, ναί, νά γνωρίση τούς λόγους, διά τούς ὁποίους ἀπώλεσε τήν 
ἐµπορικήν αὐτοῦ θέσιν ἐν τῇ ἀγορᾷ τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐζήτει νά ἐξεύρεη τήν ὁδόν, ἤν ὄφειλε ν’ 
ἀκολουθήση καί καταλάβη τόν ἄρτον, ὁ ὁποῖος κατά τούς τελευταίους χρόνους διολοισθήσας τῶν 
χειρῶν του καί εἰς ξένας περιελθῶν χείρας ξένας κοιλίας ἐχόρτασεν». Αντίστοιχα, µια έκθεση που υ-
πέβαλε η Association des Anciens Élèves de l’Alliance Israélite Universelle στην τοπική επιτροπή της 
Αλιάνς και στο κοινοτικό συµβούλιο, διακήρυττε ότι “à Salonique, où [les Juifs] vivent uniquement du 
commerce, ils risquent de se voir déposséder de leur gagne-pain par d’autres éléments ethniques, jaloux 
de conquérir la prédominance économique”. Καράβας, «Μακάριοι οι κατέχοντες την γην». Πρώτον έτος 
του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 6ην Οκτωβρίου 1873 υπό 
του προέδρου Μ. Παπαδόπουλου (Θεσσαλονίκη, 1874), σσ. 6-7. Πέµπτον και έκτον έτος του εν Θεσσα-
λονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 5ην Νοεµβρίου 1878 (Θεσσαλονίκη, 
1879), σ. 27. ∆έκατον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 
14ην Νοεµβρίου (Θεσσαλονίκη, 1882), σ. 11. IZ έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. 
Έκθεσις των κατά το ΙΖ συλλογικόν έτος πεπραγµένων, αναγνωσθείσα τη 18η Μαρτίου 1890 (Αθήνα, 
1890), σ. 14. ΙΗ έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις των κατά το ΙΗ συλλο-
γικόν έτος πεπραγµένων, αναγνωσθείσα τη 17η Μαρτίου 1891 (Αθήνα, 1891), σ. 17. Αλήθεια 
29.07.1903. Association des Anciens élèves de l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin An-
nuel, 1909 (13ème année) (Θεσσαλονίκη, 1910), σ. 25. 
165 Harrison, The bourgeois citizen in nineteenth-century France, σ. 228. Βλέπε και εδώ, Κεφάλαιο 1, 
σσ. 86-94. 
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ξιών που αυτή διακονούσε και των κοινωνικών αναπαραστάσεων που διακινούσε, εί-
χε ριζικά µεταβληθεί. Με µια πρώτη µατιά, η παρουσία των λεσχών στο σωµατειακό 
στερέωµα της πόλης εξακολουθούσε να παραµένει εµφανής. Μεταξύ του 1915 και 
του 1921 ιδρύθηκαν τρεις νέες λέσχες –η Ελληνική Λέσχη Θεσσαλονίκης και η Ε-
µπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης το 1915, και η Ελληνοϊσραηλιτική Εµπορική Λέσχη 
το 1921166. Ταυτόχρονα, τόσο η Λέσχη Θεσσαλονίκης όσο και η Νέα Λέσχη και ο 
Grand Cercle Commercial παρέµεναν ενεργοί. Ωστόσο, οι λέσχες είχαν πλέον µετα-
τοπιστεί από το κέντρο στο περιθώριο της σωµατειακής ζωής των εµπόρων και βιο-
µηχάνων της πόλης και της οργάνωσης της αστικής και επιχειρηµατικής τους ταυτό-
τητας. Καταρχήν, στις νέες λέσχες δεν εκπροσωπείτο πλέον το ανώτερο επιχειρηµα-
τικό στρώµα. Μπορεί τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνοϊσραηλιτικής 
Εµπορικής Λέσχης, όπως και οι Έλληνες ιδρυτές της Εµπορικής Λέσχης Θεσσαλονί-
κης, να προέρχονταν από εµπορικούς κύκλους, δεν συµπεριλάµβαναν όµως πια τους 
πλέον σηµαίνοντες εκπροσώπους τους. Οι επιχειρηµατίες-ιδρυτικά µέλη της Ελληνι-
κής Λέσχης Θεσσαλονίκης ήταν επίσης ελάχιστοι, ενώ αντίθετα κυριαρχούσαν οι 
στρατιωτικοί και οι κρατικοί αξιωµατούχοι. Οι τελευταίοι αντιπροσώπευαν µια νέα 
κοινωνική οµάδα που έκανε τώρα ολοένα και πιο εµφανή την παρουσία της στο δη-
µόσιο χώρο της πόλης167. 

Κατά δεύτερο λόγο, ο δηµόσιος ρόλος των εµπορικών λεσχών είχε περιοριστεί. 
Από τις αρτισύστατες, η Εµπορική Λέσχη Θεσσαλονίκης υπήρξε πιθανότατα µια 
θνησιγενής προσπάθεια, ενώ η Ελληνοϊσραηλιτική Εµπορική Λέσχη παρά τις προ-
βλέψεις του καταστατικού της δεν κατόρθωσε να εδραιωθεί ως µείζων χώρος συνεύ-
ρεσης των ελλήνων και εβραίων εµπόρων168. Ανάλογη ήταν και η πορεία των πα-
λαιότερων λεσχών. Ο Grand Cercle Commercial εξακολουθούσε να παραµένει πάντα 
ένας από τους σηµαντικότερους εβραϊκούς συλλόγους, όπως υποδεικνύει και η συµ-
µετοχή του στο Interclub169. Ωστόσο, η δηµόσια παρουσία του εκτός του κοινοτικού 
πλαισίου, ως οργάνου εκπροσώπησης των εβραίων εµπόρων, ήταν ανύπαρκτη170. Ε-
πιπρόσθετα, η πρόσδεσή του στο σιωνισµό τον ενέπλεξε στη βαθιά διαµάχη σιωνι-
στών και αφοµοιωτικών που δίχαζε την κοινότητα την περίοδο εκείνη και πιθανότατα 
περιόρισε το εύρος της εµβέλειάς του στους κύκλους του ανώτερου εβραϊκού επιχει-
ρηµατικού στρώµατος171. Ακόµη και η ελληνική Νέα Λέσχη είδε την επιρροή της να 
περιορίζεται δραστικά. Όπως έχει αναφερθεί στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο, η Νέα 
Λέσχη ενισχύθηκε σηµαντικά το διάστηµα αµέσως µετά την ένταξη της Θεσσαλονί-
κης στο ελληνικό κράτος. Από σωµατείο νεήλυδων ελληνορθόδοξων εµπόρων µετα-
τράπηκε σε µείζονα δύναµη της τοπικής πολιτικής σκηνής. Αναγορεύτηκε σε πυλώνα 
της ελληνικότητας της πόλης και ανέλαβε έναν ηγεµονικό, διεθνοτικό και διαταξικό 
ρόλο, παίρνοντας πρωτοβουλίες, εκφράζοντας το ευρύτερο –ελληνικό και τοπικό– 
συµφέρον των εµπόρων και συµµετέχοντας µε το ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων στις 

                                                 
166 Φάκελος «Ελληνική Λέσχη Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Φως 
15.06.1915. Φάκελος Εβραϊκών Σωµατείων, Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
167 Φάκελος «Ελληνική Λέσχη Θεσσαλονίκης», Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
168 Αν και η σύσταση της Εµπορικής Λέσχης Θεσσαλονίκης αναφέρεται στο Φως, δεν υπάρχει καµία 
άλλη αναφορά για αυτήν στον τύπο ούτε και περιλαµβάνεται στον κατάλογο σωµατείων του Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης. Το Φως 15.06.1915. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν αναφορές για τη δράση της Ελ-
ληνοϊσραηλιτικής Εµπορικής Λέσχης στον τοπικό τύπο κατά το έτος 1921, ούτε και αναφέρεται σε ε-
µπορικούς οδηγούς των επόµενων ετών. 
169 Cohen (Θεσσαλονίκη) προς Αλιάνς (Παρίσι) (12.11.1912), Αρχείο AIU Grèce Ι C 51. 
170 Καµιά αναφορά για τη δράση του δεν καταγράφεται στον γαλλόφωνο εβραϊκό τύπο της περιόδου. 
171 Το 1914 πρόεδρός του ήταν ο φιλοσιωνιστής έµπορος Γιακώβ Καζές. Annuaire Oriental 1914, σ. 
1811. Ο Αλφόνσο Λεβύ τον αναφέρει ως έναν από τους τρεις µεγάλους φιλοσιωνιστικούς συλλόγους 
της Θεσσαλονίκης. Άτιτλο έγγραφο, Αρχείο Αλφόνσο Λεβύ. 
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εκλογές του Μαΐου 1915172. Έκτοτε όµως η δραστηριοποίησή της για εµπορικά ζητή-
µατα –η επίδοση υποµνηµάτων και διαµαρτυριών, η συµµετοχή σε επιτροπές και η 
τακτική επαφή µε την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές– έπαψε πλήρως, ενώ ισχνή 
ήταν και η ευρύτερη δηµόσια παρουσία της. 

Την «εµπορική» λειτουργία των λεσχών ανέλαβαν πλέον οι καθαυτό επαγ-
γελµατικές συσσωµατώσεις, ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων, ο Εµπορικός Σύλλογος και το 
Εµπορικό Επιµελητήριο. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι ενώ η παρουσία του Επι-
µελητηρίου στο δηµόσιο χώρο (όπως τουλάχιστον αυτός καταγραφόταν επιλεκτικά 
από τον τοπικό τύπο) ήταν περιορισµένη κατά τα ύστερα οθωµανικά χρόνια και σχε-
δόν πλήρως απούσα κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, από το 1915 και µετά 
έγινε πολύ περισσότερο ορατή. Κατά τη διάρκεια του πολέµου και των πρώτων µετα-
πολεµικών χρόνων, το Επιµελητήριο, ο Εµπορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσµος Βιοµηχά-
νων, καθώς και ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών 
σωµατείων, ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα και µεταβλήθηκαν στους αποκλειστι-
κούς φορείς εκπροσώπησης των εµπόρων και βιοµηχάνων της πόλης. 

Η εµφάνιση και η επικράτηση των παραπάνω συσσωµατώσεων σηµατοδο-
τούσε µια αλλαγή στο περιεχόµενο της δηµόσιας αστικής κοινωνικότητας του εµπο-
ροβιοµηχανικού κόσµου της πόλης. Σε αντίθεση µε τις εµπορικές λέσχες, η σύσταση 
διακριτών επαγγελµατικών συλλόγων οδήγησε στο διαχωρισµό της ψυχωφελούς ψυ-
χαγωγίας από τη διαχείριση των επαγγελµατικών ζητηµάτων, στην απόσπαση της δι-
αβούλευσης για τα επαγγελµατικά θέµατα από το ευρύτερο πλέγµα των πρακτικών 
απόλαυσης του «ελεύθερου χρόνου». Ο Εµπορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσµος Βιο-
µηχάνων οργάνωναν ένα νέο και διακριτό χώρο και χρόνο ο οποίος ήταν αφιερωµέ-
νος αποκλειστικά στο επαγγελµατικό «συµφέρον». Ένα χώρο και χρόνο όπου η συ-
νεύρεση µόνο εµπόρων και βιοµηχάνων εξαντλούνταν στην ενασχόληση µε τα αµι-
γώς επαγγελµατικά ζητήµατα. Η ταυτότητα του εµποροβιοµηχανικού κόσµου της πό-
λης προσλάµβανε τώρα νέο περιεχόµενο. Η έµφαση δινόταν πλέον στην έννοια του 
επαγγελµατικού συµφέροντος και η συνοχή του δεν στηριζόταν πια µόνο στη βάση 
ενός ιδιαίτερου τύπου δηµόσιας κοινωνικότητας και διαχείρισης του «ελεύθερου χρό-
νου». 

Λόγω της εξέλιξης αυτής, η έννοια του εµπορίου µεταβλήθηκε επίσης. Από πο-
λύσηµο κεντρικό σύµβολο, συστατικό στοιχείο µιας ευρύτερης αστικής ταυτότητας, 
το εµπόριο απέκτησε ένα πιο στενό περιεχόµενο. Η µετάβαση από την εµπορική λέ-
σχη στον εµπορικό σύλλογο συνέδεσε το «εµπόριο» µε µια επαγγελµατική ταυτότητα 
και µε ένα µερικότερο συµφέρον. Το µετέβαλε δηλαδή από έννοια που προσέδιδε 
σηµασιολογικό περιεχόµενο στη συνάφεια διαφορετικών αστικών οµάδων σε σηµείο 
αναφοράς µιας κοινότητας ειδικών. 

Πέρα από τις αλλαγές στη σχέση µεταξύ της αστικής και της επιχειρηµατικής 
ταυτότητας, η σύσταση των επαγγελµατικών συλλόγων σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα 
µια γενικότερη µεταβολή στην ίδια την έννοια της αστικότητας. Κατά την πρώτη ει-
κοσαετία του εικοστού αιώνα, η κοινωνική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης γινόταν 
ολοένα και πιο πολύπλοκη. Η εκβιοµηχάνιση, η αστικοποίηση και η ανάπτυξη της 
τοπικής οικονοµίας ωθούσαν προς µια συνθετότερη κοινωνική διαστρωµάτωση. Ο 
αριθµός και η ένταση των απεργιών πριν και µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
όπως και η σύγκρουση κατώτερων και ανώτερων επαγγελµατικών στρωµάτων κατά 
τη διάρκειά του, αντανακλούσαν την επίταση της κοινωνικής αντιπαράθεσης. Ταυτό-

                                                 
172 Σε δεξίωση που παρέθεσε στους χώρους της η Νέα Λέσχη προς τιµήν του Βενιζέλου, ο Γενικός ∆ι-
οικητής Μακεδονίας Σοφούλης δήλωνε ότι «ὅλα εἶναι ἑλληνικά ἐδῶ µέσα. Ἑλληνικά ὀνόµατα, 
ἑλληνικά χρώµατα, ἑλληνική λέσχη». Μακεδονία 27.04.1914. 

 412



χρονα, στο πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, η νοµοθεσία και η ρητορική των 
βενιζελικών κυβερνήσεων προέβαλαν µια νέα αντίληψη για την κοινωνία. Αυτή γινό-
ταν τώρα αντιληπτή ως πεδίο που το συνέθεταν διαφορετικές κοινωνικές οµάδες µε 
ιδιαίτερα και αντικρουόµενα συµφέροντα η κάθε µία, στην ικανοποίηση, οργάνωση 
και συγκερασµό των οποίων το κράτος καλούνταν να παίξει καθοριστικό, εξισορρο-
πητικό ρόλο. Σε αυτό το µεταβαλλόµενο πλαίσιο, η έως τότε κυρίαρχη «αστική» 
θεώρηση της κοινωνίας ως το άθροισµα διαφορετικών οµάδων που αµιλλώνται µετα-
ξύ τους για το κοινό καλό, υποχώρησε. 

Σε αλληλόδραση µε τις παραπάνω ευρείες αλλαγές, µεταβλήθηκε και ο ρόλος 
των συλλόγων. Με αφετηρία τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο η σωµατειακή οργά-
νωση έπαψε σταδιακά να χαρακτηρίζει αποκλειστικά τη διακριτή τυπική κοινωνικό-
τητα των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων καθώς επεκτάθηκε τόσο στον µικροα-
στικό όσο και στον εργατικό πληθυσµό. Ο δηµόσιος χώρος κατακερµατίστηκε σε δι-
ακριτές σφαίρες άσκησης της τυπικής κοινωνικότητας διαφορετικών κοινωνικών ο-
µάδων. Από πεδίο έκφρασης ενός καθολικού δηµόσιου συµφέροντος µεταβλήθηκε σε 
πεδίο πολιτικού ανταγωνισµού και κοινωνικής σύγκρουσης. Ως εκ τούτου, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1910 οι σύλλογοι δεν διαµόρφωναν πλέον έναν ενιαίο, εξισωτικό 
δηµόσιο χώρο, ούτε και εξέφραζαν καθολικές ηθικές αρχές. Αντίθετα, µετατράπηκαν 
σε φορείς συγκρότησης και έκφρασης ιδιαίτερων, «ταξικών» συµφερόντων. 

Εντέλει, µέσα από τις διεργασίες αυτές η αστικότητα µετασχηµατίστηκε. Οι άν-
δρες φορείς της έπαψαν να συνδέονται οργανικά µε το «κοινό καλό», την «κοινή 
γνώµη» και το «δηµόσιο συµφέρον». Αµφισβητούµενη, η αστικότητα δεν εκπροσω-
πούσε ένα σύνολο αξιών που δοµούσε (ή αξίωνε να δοµήσει) ολόκληρη την κοινωνία. 
Ούτε και η αστική τάξη συνιστούσε πλέον το επιδιωκόµενο «ύψιστο ηθικό επίτευγ-
µα». Αντίθετα, αντιπροσώπευε τώρα ένα συγκεκριµένο συµφέρον το οποίο µάλιστα 
βρισκόταν σε αντιπαράθεση µε τα συµφέροντα άλλων κοινωνικών οµάδων. Για τους 
εµπόρους και βιοµηχάνους της Θεσσαλονίκης, η έλευση των εµπορικών και επαγγελ-
µατικών συλλόγων σηµατοδότησε εποµένως και την είσοδό τους στη σύγχρονη ταξι-
κή κοινωνία. 
 
Οι θεσµικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην αγορά της Θεσσαλονίκης κατά τη δε-
καετία του 1910 είχαν έναν ευρύ και σύνθετο αντίκτυπο στο µετασχηµατισµό της 
ταυτότητας των ελλήνων και εβραίων εµποροβιοµηχάνων της πόλης. Οι νέοι θεσµοί 
συνέβαλαν στην αλλαγή των εθνοτικών συσχετισµών, στη µετάβαση από µια πολυε-
θνοτική θεσµική πραγµατικότητα σε µια ελληνοεβραϊκή µε ηγεµονικό το ελληνικό 
στοιχείο αλλά και έντονα παρόν το εβραϊκό. Μια τέτοια αλλαγή δεν άφησε ανεπηρέ-
αστο το περιεχόµενο των ίδιων των διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων καθώς η 
εβραϊκότητα αποκτούσε σταδιακά µειονοτικά συµπεριφορικά χαρακτηριστικά. Ταυ-
τόχρονα, οι νέοι θεσµοί µετέβαλαν επίσης το στίγµα της τοπικής, αστικής ταυτότητας 
των εµπόρων της πόλης µέσα από την πρόσδεση της θεσσαλονικιότητας στην ελλη-
νοµακεδονικότητα. Ο εξελληνισµός του χώρου της αγοράς υπήρξε εποµένως πολύ-
σηµος και ο ρόλος των κοινωνικών υποκειµένων στη διαµόρφωση των χαρακτηριστι-
κών του εξίσου ή ίσως και περισσότερο σηµαντικός την περίοδο αυτή µε εκείνο των 
τοπικών και κεντρικών κρατικών αρχών. 

Η παραπάνω διαδικασία διαπλέχθηκε µε τον παράλληλο µετασχηµατισµό της 
αστικότητας του εµποροβιοµηχανικού κόσµου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, οι 
επαγγελµατικοί σύλλογοι συνείχαν τον κόσµο αυτό ως τάξη στη βάση ενός διακριτού 
συµφέροντος. Παρά την ύπαρξη διαφορετικών επαγγελµατικών συσσωµατώσεων και 
την τάση προς επιχειρηµατική εξειδίκευση, η συγκεκριµένη τάξη εξακολουθούσε να 
αρθρώνεται γύρω από µια κοινή εµποροβιοµηχανική ταυτότητα. Ωστόσο, η ταυτότη-
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τα αυτή δεν αποτελούσε πλέον ένα καθολικά αποδεκτό ηθικό και αξιακό µέτρο, ούτε 
και προβαλλόταν πια ως τέτοια. Αντίθετα, αντιπροσώπευε τα ειδικά, µαχητά και αµ-
φισβητούµενα, συµφέροντα των εµπόρων και βιοµηχάνων της πόλης. 

Κατά το τελευταίο τρίτο του δεκάτου ενάτου αιώνα η συµµετοχή των εµπόρων 
της Θεσσαλονίκης στις εµπορικές λέσχες καθόρισε το πέρασµά τους από την προνε-
ωτερική στη νεωτερική κοινωνία, την κοινωνία της πρωτοεκβιοµηχάνισης, του απο-
κλεισµού των γυναικών από τον διαµορφούµενο δηµόσιο χώρο, της ισότητας των 
συµµετεχόντων σε αυτόν, της αξιοκρατίας, της άµιλλας και της κοινωνικής ανόδου, 
όπως και της ιεράρχησης κατά στρώµατα στη βάση όµως καθολικά υποτίθεται απο-
δεκτών αρχών και αξιών. Στη διαδικασία αυτή, οι εβραίοι έµποροι έπαιξαν κεντρικό 
ρόλο. Λίγες δεκαετίες αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1910, η εγκατάλειψη του µο-
ντέλου της εµπορικής λέσχης και η οργάνωση σε επαγγελµατικούς συλλόγους πιστο-
ποιούσε εκ νέου την είσοδο των θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών σε µια κοινωνία ορ-
γανωµένη σε τάξεις, οι οποίες εξέφραζαν αντίπαλα επαγγελµατικά συµφέροντα και 
διαφορετικά κοινωνικά οράµατα. Ο ταξικός µετασχηµατισµός συνέπεσε και πάλι µε 
την επανιεράρχηση των εθνοτικών σχέσεων. Αυτή τη φορά όµως η µετάβαση οδη-
γούσε πλέον στην ηγεµονία των ελλήνων εµπόρων και βιοµηχάνων. Συνώνυµη κάπο-
τε της εβραϊκότητας, η αστικότητα των εµπόρων της Θεσσαλονίκης συνδεόταν τώρα 
πια άρρηκτα µε την ελληνικότητα. 
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Επίλογος 
Τέλος και αρχή 

 
Η αρχή και το τέλος της πορείας του ανώτερου εµπορικού στρώµατος της Θεσσαλο-
νίκης κατά τα ύστερα οθωµανικά και µεταοθωµανικά χρόνια ορίζονται από τη σύ-
σταση και τη διάλυση του οθωµανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου της πόλης. Κατά 
την πρώτη εικοσιπενταετία της λειτουργίας του, από το 1882 µέχρι το 1908, οι ελλη-
νορθόδοξοι, µουσουλµάνοι, ντονµέ και εβραίοι έµποροι συγκρότησαν ο καθένας µια 
διακριτή αστικότητα µέσα από µια διαφορετική εννοιολόγηση και συναρµογή της ε-
θνότητας µε την τάξη. Για τους ελληνορθόδοξους εµπόρους, ένα νέο στρώµα επήλυ-
δων, οι µεταναστευτικές διαδροµές, οι επιχειρηµατικές στρατηγικές και οι αλυτρωτι-
κές επιδιώξεις κατέστησαν την «ελληνική Μακεδονία» πυρήνα της εθνοτικής και τα-
ξικής τους υπόστασης, διαµόρφωσαν µια «µειονοτική» νοοτροπία, και τελικά δόµη-
σαν την αστικότητά τους ως µια αυτόνοµη, αλλά συνάµα και περιθωριακή, ταυτότητα 
στο δηµόσιο χώρο της πόλης. Για τους µουσουλµάνους και ιδιαίτερα για τους ντονµέ 
εµπόρους, οµάδα µε µακρόχρονη παρουσία στην τοπική οικονοµία, οι νέες µορφές 
κοινωνικής διάκρισης που εισήγαγε το λεξιλόγιο και οι πρακτικές της τάξης συνοµι-
λούσαν κυρίως µε την παραδοσιακή, διαφορετική κοινωνική ιεράρχηση των µεγάλων 
οικογενειών των Καπαντζί, Καρακάς και Γιακουµπί, τη στενή σύνδεση µε τη κρατική 
εξουσία και τη στελέχωση των τοπικών, νεωτερικών εκφάνσεών της, του δήµου, του 
επιµελητηρίου και του εµποροδικείου. Τέλος, για τους εβραίους εµπόρους, την εθνο-
θρησκευτική οµάδα που κυρίως επωφελήθηκε από την περιφερειακή ενσωµάτωση 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην παγκόσµια οικονοµία, η εµπορική ταυτότητα 
συνδιαλεγόταν προνοµιακά µε την εθνοτική, συγκροτώντας µια πολύσηµη και ανοι-
χτή αστικότητα που συνδύαζε την κοινοτική ηγεµονία και την ευρωπαϊκότητα µε τη 
διάπλαση και εν τέλει την οικειοποίηση του νεωτερικού, αστικού χώρου της πόλης. 
Αν οι ελληνορθόδοξοι έµποροι ήταν «Έλληνες Μακεδόνες» και οι Μουσουλµάνοι 
και Ντονµέ «Οθωµανοί», οι Εβραίοι ήταν οι κατεξοχήν «Θεσσαλονικείς». 

Αυτές οι διακριτές αστικότητες συγχρωτίζονταν στο χώρο της αγοράς στο πλαί-
σιο µιας συνύπαρξης που την όριζαν από τη µια οι διεθνοτικές συλλογικότητες, η ο-
µαδική δράση και οι κοινές αξίες, και από την άλλη οι εθνικές και εθνοτικές διαφο-
ροποιήσεις και αντιπαλότητες. Η υπερεθνοτική λειτουργία εθνικών φορέων όπως η 
Τράπεζα της Ανατολής και διεθνοτικών συσσωµατώσεων όπως η Εµπορική Λέσχη, 
το Εµποροδικείο και κυρίως το Εµπορικό Επιµελητήριο, η µαζική κινητοποίηση των 
εµπόρων και οι αξίες της εµπορικής «πίστης», του προφορικού «λόγου», της εγνω-
σµένης «εντιµότητας» και τελικά και της «θεσσαλονικιότητας» διαµόρφωναν ένα 
κοινό εννοιολογικό πλαίσιο που οργάνωνε τη δράση προσδίδοντάς της ένα ισχυρό, 
διεθνοτικό συµβολικό περιεχόµενο. Στη χαµιτική Θεσσαλονίκη, θεσµοί, δράσεις και 
αξίες συνέτειναν στην ανάδυση µιας νεοπαγούς έννοιας του «κοινού [εµπορικού] 
συµφέροντος». Ωστόσο, η έννοια αυτή δεν ήταν τόσο ισχυρή ώστε να αποδυναµώσει 
την εθνοτική µονοχρωµία στην οργάνωση της επιχειρηµατικής δράσης, ούτε και να 
αποτρέψει τις εθνοτικές αντιπαλότητες και τις περιοδικές συγκρούσεις στις παρυφές 
της αγοράς. Αν όµως αυτές δεν παροξύνθηκαν, αυτό οφειλόταν -πέρα από την εµφα-
νή παρουσία της οθωµανικής εξουσίας- και στη δεσπόζουσα θέση των Εβραίων. Κα-
τέχοντας κοµβικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς, οι εβραίοι έµποροι απέτρεψαν τον 
κατακερµατισµό της σε εθνοτικούς θύλακες και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαµόρ-
φωση του πολυεθνοτικού της χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό, ενίσχυσαν τη θέση 
τους και οικοδόµησαν εν τέλει την αστική ηγεµονία τους. Η συνύπαρξη στο χώρο της 
αγοράς και κατ’επέκταση στο χώρο της πόλης, εδραζόταν εποµένως σε µια συγκε-
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κριµένη µορφή οργάνωσης της εθνοτικής ιεραρχίας στην κορυφή της οποίας βρίσκο-
νταν οι ίδιοι. Η θέση αυτή προσέδιδε στην ταξική και εθνοτική ταυτότητα των Ε-
βραίων ηγεµονικά χαρακτηριστικά και τους καθιστούσε τους κατεξοχήν αστούς της 
πόλης. Στη χαµιτική Θεσσαλονίκη, η αστικότητα ήταν αξεδιάλυτα συνυφασµένη µε 
την εβραϊκότητα. 

Η Επανάσταση των Νεότουρκων, οι Βαλκανικοί Πόλεµοι και ο Πρώτος Πα-
γκόσµιος Πόλεµος µετέβαλαν τα περιεχόµενα της τάξης και της εθνότητας, αναδια-
µόρφωσαν τις εθνοτικές ιεραρχίες στο χώρο της αγοράς, επανακαθόρισαν τη σχέση 
των εµπόρων µε την πόλη και ανασηµασιοδότησαν τελικά την αστικότητά τους. Οι 
µουσουλµάνοι και οι ντονµέ έµποροι επλήγησαν ανεπανόρθωτα από την αποτυχία 
των Νεότουρκων να οικοδοµήσουν µια οθωµανική ταυτότητα και από την απώλεια 
της οθωµανικής εξουσίας –σηµείο αναφοράς της αστικότητάς τους· ενώ ειδικά οι 
Ντονµέ κλονίστηκαν και από τον πολλαπλό στιγµατισµό τους ως µη Μουσουλµάνων 
και µη Τούρκων. Αν και παρόντες στην αγορά της Θεσσαλονίκης και µετά το 1912, 
οι Ντονµέ δεν εντάχθηκαν στους νέους µουσουλµανικούς κοινοτικούς θεσµούς, ούτε 
και δραστηριοποιήθηκαν στο δηµόσιο χώρο της πόλης. Αποµονωµένοι και επιτηρού-
µενοι, περιέπεσαν σε αφάνεια έως ότου η ανταλλαγή των πληθυσµών τους καταστή-
σει εκ νέου «Σελανικλί», αλλά πάντα αποσυνάγωγους, στους νέους τόπους εγκατά-
στασής τους, στην Κωνσταντινούπολη και στη Σµύρνη1. 

Αντίθετα, µεταξύ του 1908 και του 1919, οι ελληνορθόδοξοι έµποροι ακολού-
θησαν µιαν αντίστροφη, ανοδική πορεία. Ενίσχυσαν σταδιακά τη θέση τους στην το-
πική οικονοµία, αναπροσανατόλισαν τις επιχειρηµατικές τους στρατηγικές, ανοίχθη-
καν στα προσοδοφόρα πεδία της µεταποίησης, δραστηριοποιήθηκαν στην οργάνωση 
των νέων θεσµών εκπροσώπησης και αναγορεύθηκαν τελικά σε εκφραστές ολόκλη-
ρου του εµπορικού κόσµου της πόλης. Αν και στα τέλη της δεκαετίας του 1910 υπο-
λείπονταν ακόµη οικονοµικά και δηµογραφικά απέναντι στους εβραίους συναδέλ-
φους τους, είχαν πλέον αποκτήσει µια «πλειοψηφική νοοτροπία». Μεταβάλλοντας τις 
εθνοτικές ιεραρχίες, είχαν τώρα εγκαθιδρύσει τη δική τους ηγεµονία. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας η εθνοτική τους ταυτότητα µεταβλήθηκε χωρίς όµως να 
απωλέσει τα βασικά σηµεία αναφοράς της. Συνέχιζε δηλαδή να βασίζεται σε µια ο-
λοένα και πιο αντιαθηναϊκή αίσθηση ελληνοµακεδονικότητας. Παρόλα αυτά (ή µάλ-
λον, ακριβώς για το λόγο αυτό), το πέρασµα από µια «ελληνορθόδοξη» σε µια «ελλη-
νική» ταυτότητα συνιστούσε ταυτόχρονα και ένα πέρασµα από µια «υπάλληλη» σε 
µια «ηγεµονική» ταυτότητα σύµφωνα µε το γκραµσιανό λεξιλόγιο. Στο πεδίο της α-
γοράς, η «ελληνικότητα» αποδείχθηκε µια σχετικά ευρύχωρη έννοια. Καθώς εγκόλ-
πωνε την τοπικότητα µέσα από την αντιαθηναϊκή ρητορική της ελληνοµακεδονικότη-
τας, αφοµοίωνε µεν τη Θεσσαλονίκη στον ελληνικό εθνικό χώρο, επέτρεπε όµως (µέ-
σα από την άρθρωση ενός διαφοροποιηµένου, τοπικού συµφέροντος) την έκφραση, 
έστω και υπόκωφη, της εθνοτικής διαφοράς. Κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσµί-
ου Πολέµου, η ελληνοµακεδονική και αντιαθηναϊκή ρητορική των ελλήνων εµπόρων 
προσέλκυσε τους εβραίους συναδέλφους τους, ενώ ως κοινός λόγος του «λαού» της 
Θεσσαλονίκης κατάφερε να ανανεώσει τους δεσµούς του ανώτερου εµπορικού στρώ-
µατος µε αυτήν. Τη στιγµή που ο ελληνόγλωσσος τύπος οραµατιζόταν την «εµπορι-
κήν κατάκτησιν της Θεσσαλονίκης», αυτή συντελείτο όχι µε όρους κυριαρχίας, αλλά 
ηγεµονίας. 

                                                 
1 Για την εγκατάσταση των ντονµέ σε τουρκικές πόλεις, τον απαξιωτικό χαρακτηρισµό τους ως «θεσ-
σαλονικέων» και τη θέση τους στο τουρκικό εθνικιστικό φαντασιακό, βλέπε Baer, The Dönme, σσ. 
111-139, 155-213. Leyla Neyzi, “Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and Sub-
jectivity in Turkey”, Comparative Studies in Society and History 44/1 (2000), σσ. 137-158. 
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Για τους εβραίους εµπόρους όµως, τα ίδια αυτά χρόνια σηµαδεύτηκαν από την 
απότοµη ρήξη των στενών δεσµών που συνέδεαν την εµπορική µε την εβραϊκή ταυ-
τότητα και τη σταδιακή αποκοπή της τελευταίας από το αστικό πλαίσιο αναφοράς 
της. Η αδυναµία της επιχειρηµατικής αρχηγεσίας να υπερασπιστεί τα κατώτερα 
στρώµατα απέναντι στις ανερχόµενες ελληνορθόδοξες επαγγελµατικές οµάδες κατά 
τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο συνδυάστηκε µε τον αναπροσανατολισµό των ε-
πενδυτικών της στρατηγικών, την εδραίωση του σιωνισµού στα µεσαία στρώµατα, τη 
γενικότερη κρίση της εβραϊκής ταυτότητας που προκάλεσε η απροσδόκητη ενσωµά-
τωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, και τέλος την αποτυχηµένη εµπλοκή 
της στις εκλογές του Μαΐου 1915 στο πλευρό των Βενιζελικών. Οι διεργασίες αυτές 
συνέκλιναν τελικά στην τριπλή αµφισβήτηση των εβραίων αλιανσίστ επιχειρηµατιών 
ως υποδειγµατικών Εβραίων, πιστών Ελλήνων και κατεξοχήν Θεσσαλονικέων. Τη 
στιγµή της ανασύστασης του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Θεσσαλονίκης το 1919, 
η άλλοτε ευρύχωρη και πολύσηµη εθνοτική ταυτότητα των εβραίων εµπόρων είχε σε 
µεγάλο βαθµό περισταλεί. Οι Εβραίοι θα χαρακτηρίζονται πια ολοένα και περισσότε-
ρο από µια «µειονοτική νοοτροπία», έστω και αν η πολεµική συνθήκη, η ακόµη δε-
σπόζουσα θέση τους στην τοπική αγορά και το υπολογίσιµο οικονοµικό, κοινωνικό 
και πολιτισµικό τους κεφάλαιο συνέχιζαν να εγγυώνται την ευµεγέθη παρουσία τους 
στους νέους θεσµούς. 

Αυτές οι µεταβολές στο περιεχόµενο της εθνότητας συνοδεύτηκαν από µια α-
ντίστοιχη µεταβολή στο περιεχόµενο της ταξικότητας. Κατά την ύστερη οθωµανική 
περίοδο, η αστική ταυτότητα των θεσσαλονικέων εµπόρων δοµούνταν γύρω από την 
εµπορική λέσχη. Η τυπική κοινωνικότητα που αυτή προωθούσε, συνάρµοζε την ψυ-
χαγωγία µε τη συνδιαλλαγή για επιχειρηµατικά ζητήµατα, προσέδιδε στο εµπόριο µια 
ευρύτερη θετική σηµασιοδότηση, συγκροτούσε έναν κόσµο ισότιµων ανδρών, απέδι-
δε σε αυτόν καθολικές αξίες και τον καθιστούσε τελικά φυσικό εκπρόσωπο της «κοι-
νής γνώµης». Μετά την Επανάσταση των Νεότουρκων και κυρίως µετά τους Βαλκα-
νικούς Πολέµους, η ταξικότητα των θεσσαλονικέων εµπόρων µετασχηµατίστηκε. Ο 
επαγγελµατικός σύλλογος αποτέλεσε το νέο πεδίο εκδίπλωσης της δηµόσιας κοινωνι-
κότητά τους και η έννοια του εµπορίου απέκτησε ειδικότερα χαρακτηριστικά. Οι έ-
µποροι συγκροτούνταν πλέον ως µια κοινότητα επαγγελµατιών, µια κοινότητα που 
οριζόταν µε βάση τα ιδιαίτερα συµφέροντά της απέναντι σε άλλες, διακριτές κοινω-
νικές οµάδες. Ο ρόλος των ελλήνων εµπόρων στην ίδρυση, στελέχωση και διοίκηση 
των επαγγελµατικών συλλόγων ήταν καίριος και προσέδωσε στη νέα αυτή µορφή α-
στικής ταυτότητας µια συγκεκριµένη εθνοτική χροιά. Στην ελληνική Θεσσαλονίκη, 
µια ανανεωµένη αστικότητα συνυφάνθηκε µε την ελληνικότητα. Οι κατεξοχήν αστοί 
της πόλης ήταν αυτή τη φορά Έλληνες. 

Είναι εποµένως φανερό ότι όσον αφορά στους εµπόρους, η ανασυγκρότηση του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου σηµατοδότησε τόσο το τέλος της µεταοθωµανικής Θεσ-
σαλονίκης όσο όµως και την πρώτη φάση του εξελληνισµού της. Το 1919 συνιστά 
ένα τέλος, αλλά συνάµα και µιαν αρχή καθώς η λειτουργία του Επιµελητηρίου µε βά-
ση τον ελληνικό νόµο συνέπεσε χρονικά µε τις εκλογές του Νοεµβρίου του 1920 και 
κυρίως µε τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών το 
1922-1923. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν τις συντεταγµένες της ελληνικότητας, της 
εβραϊκότητας, της θεσσαλονικιότητας και της αστικότητας των εµπόρων της Θεσσα-
λονίκης. Στην ολότητά τους συνιστούν τοµή στη διαδικασία του εξελληνισµού της 
πόλης, τοµή που όµως εδράζεται σε µια σειρά από συνέχειες, κληροδοτήµατα της ε-
πταετίας 1912-1919. 

Για την υπάρχουσα ιστοριογραφία το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου µετά 
το 1922 είναι η επίταση των διαδικασιών του εξελληνισµού της πόλης. Ωστόσο, η δι-
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αφορά µε τα προγενέστερα χρόνια δεν ήταν µόνο ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική. 
Μετά το 1922, οι φορείς του εξελληνισµού πολλαπλασιάστηκαν. Μετατοπίστηκαν 
από την πόλη στην κεντρική αρχή, ενώ ταυτόχρονα ενέπλεξαν και τα κατώτερα 
στρώµατα. Οι επιτακτικές ανάγκες της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύ-
γων συνδυάστηκαν µε το ζήτηµα της αναδιανοµής των αγροτικών γαιών, την προώ-
θηση της ανοικοδόµησης, την ανάγκη λήψης αποφασιστικότερων µέτρων αφοµοίω-
σης του εβραϊκού πληθυσµού και την εξουδετέρωση των ξένων επιρροών στην πόλη 
για να προκαλέσουν µια συστηµατικότερη και αποφασιστικότερη παρέµβαση της κε-
ντρικής εξουσίας. Αυτή εκφράστηκε µέσα από τη θέσπιση και κυρίως την αποτελε-
σµατική επιβολή µιας σειράς νόµων γύρω από την υπηκοότητα, τη γαιοκτησία, την 
εργασία και την εκπαίδευση, που κλόνισαν αρκετές από τις βάσεις της ισχύος της ε-
βραϊκής αλλά και της τοπικής ελληνικής αρχηγεσίας. Η πρόθεση αποκλεισµού των 
ξένων εβραίων υπηκόων από τα κοινοτικά όργανα, η επιβολή της υποχρεωτικής κυ-
ριακάτικης αργίας, τα χωριστά εκλογικά τµήµατα, ο αυστηρότερος έλεγχος των ξέ-
νων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και η εισαγωγή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητεί-
ας, όπως όµως και η αναδιανοµή των κτηµάτων (πολλά από τα οποία ανήκαν σε ση-
µαίνοντες έλληνες θεσσαλονικιούς), αλλά και η απαλλοτρίωση της περιουσίας και η 
κρατικοποίηση των ιδρυµάτων της ελληνορθόδοξης κοινότητας υποδεικνύουν ότι µε-
τά το 1922 η διαδικασία του εξελληνισµού ξέφυγε από τα όρια της πόλης και τους 
τοπικούς φορείς της και µεταβλήθηκε σε υπόθεση του κράτους. Η τοπική επιχειρηµα-
τική αρχηγεσία µετατράπηκε τόσο σε υποκείµενο όσο όµως και σε αντικείµενο της 
αφοµοίωσης2. 

Παρακολούθηµα της εξέλιξης αυτής υπήρξε η διάχυση ενός έντονα εθνικιστι-
κού, αντικοµµουνιστικού και αντιεβραϊκού δηµόσιου λόγου στον ελληνόγλωσσο τύ-
πο της πόλης3, και κυρίως η σύσταση και δραστηριοποίηση διαφόρων εθνικιστικών, 
αντικοµµουνιστικών και αντιεβραϊκών οργανώσεων ποικίλων αποχρώσεων4. Η εµφα-
νής παρουσία τους µεταξύ των κατώτερων ελληνικών στρωµάτων εισήγαγε έναν νέο 
παράγοντα στη διαχείριση των ελληνοεβραϊκών σχέσεων. Η συστηµατική χρηµατο-
δότησή τους από το Εµπορικό Επιµελητήριο και η παρουσία παλαιών συνοδοιπόρων 
του ανώτερου ελληνορθόδοξου επιχειρηµατικού στρώµατος στη διοίκησή τους, όπως 
ο έντονα εβραιόφοβος Γεώργιος Χατζηκυριακού, υποδεικνύει την υπόγεια συνάφεια 
των οργανώσεων αυτών µε το ανώτερο ελληνικό αστικό στρώµα5. Ωστόσο, η ρα-
γδαία ριζοσπαστικοποίηση της κυριότερης από αυτές, της Εθνικής Ένωσης «Η Ελ-
λάς» (Ε.Ε.Ε.), µαρτυρεί επίσης την αυτονόµησή τους και τη συµβολή τους στην –από 

                                                 
2 Η παραπάνω ανάγνωση αντλεί στοιχεία από τους Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλά-
δα· Vassilikou, Politics of the Jewish Community of Salonika in the Inter-war Years· Ευάγγελος Χεκί-
µογλου, Ο Νικόλαος Μάνος και ο µεσοπόλεµος στη Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη, 2010)· Χεκίµογλου, 
«Ενθύµιον Χατζηλαζάρου»· Anastassios Anastassiadis, “À quoi servent les langues aux enfants? Elè-
ves juifs et apprentissage des langues dans les écoles de Thessalonique durant les années 1912-1932”, 
στο Jérôme Bocquet (επιµ.), L’Enseignement français en Méditerranée: les missionnaires et l’Alliance 
israélite universelle (Ρέν, 2010), σσ. 239-262. 
3 Με χαρακτηριστικότερο, αλλά όχι µοναδικό παράδειγµα, την Μακεδονία. 
4 Θεοδόσης Τσιρώνης, «Επίδοξοι εθνοσωτήρες στη Θεσσαλονίκη (1925-1934)», Θεσσαλονικέων Πό-
λις 10 (2003), σσ. 31-40. 
5 Ο Χατζηκυριακού ήταν πρώην καθηγητής του Ελληνικού Γυµνασίου κατά τα τελευταία χρόνια της 
χαµιτικής περιόδου, πρώτος προσωρινός πρόεδρος του Συνδέσµου Συντεχνιών το 1909 και πρόεδρος 
της Εθνικιστικής Οργανώσεως «Ο Παύλος Μελάς» από το 1929. Μακεδονικός Αγών 1/1 (1929), σ. 2. 
Για τις εβραιοφοβικές απόψεις του, βλέπε Ευστρατιάδης, Μακεδονία, σσ. 71, 74. 
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τα κάτω αυτή τη φορά– περιστολή της δυνατότητας των τοπικών ελληνικών και ε-
βραϊκών αρχηγεσιών να ρυθµίζουν αυτές τη διαδικασία του εξελληνισµού6. 

Η υποχώρηση του ρόλου των αρχηγεσιών αποτελεί διακριτικό γνώρισµα της 
περιόδου µετά το 1922. Ωστόσο, ακολουθεί χρονικά µια προγενέστερη απώλεια της 
ισχύος τους. Κατά την ύστερη χαµιτική περίοδο, οι επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης 
συνιστούσαν τους κόµβους εκτεταµένων και αλληλοδιαπλεκόµενων δικτύων –
ισχυρών και ασθενών, εσωστρεφών και εξωστρεφών. Ως κοινοτικές αρχηγεσίες δια-
µόρφωναν και αξιοποιούσαν τους κάθετους ενδοκοινοτικούς δεσµούς αλληλεγγύης. 
Ως η οµάδα που συγκροτούσε το δηµόσιο χώρο της πόλης οικοδοµούσαν επίσης ορι-
ζόντιους δεσµούς συνεύρεσης και συνδιαλλαγής µέσα από τη µονοπώληση των εθε-
λοντικών συσσωµατώσεων, του νεωτερικού άστεος και των µεταρρυθµιστικών οθω-
µανικών θεσµών της αγοράς. Αυτοί διαµόρφωναν σε µεγάλο βαθµό τους όρους, τα 
όρια και τα νοήµατα µιας εθνοτικά ιεραρχηµένης, αλλά ταξικά ηγεµονικής, συνύπαρ-
ξης. Τέλος, ως κάτοχοι ξένης υπηκοότητας και µε πολλαπλούς επιχειρηµατικούς και 
πολιτισµικούς δεσµούς µε τη ∆ύση και τους ντόπιους εκπροσώπους της, εκµεταλλεύ-
ονταν προς όφελός τους την πολυκεντρικότητα που χαρακτήριζε το σύστηµα εξουσί-
ας στις πόλεις-λιµάνια της ύστερης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Χάρη στα δίκτυα 
αυτά, οι επιχειρηµατίες θεµελίωσαν την εικόνα τους ως δηµόσιων ανδρών και άσκη-
σαν την ηγεµονία τους στην πόλη. Την επαύριο της ανακήρυξης του Συντάγµατος, οι 
έµποροι της Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση των οργανώσεών τους (του Εµπορι-
κού Επιµελητηρίου και του Cercle Commercial) ήταν η µόνη κοινωνική οµάδα που 
παρήλασε αυτόνοµα στους δρόµους της πόλης. 

Ωστόσο, µε αφετηρία την Επανάσταση των Νεότουρκων, η ενδεκαετία 1908-
1919 σήµανε την αποδιάρθρωση αυτού του συστήµατος ισχύος και την περιστολή της 
ηγεµονίας τους. Η προσαρµογή στις νέες συνθήκες άσκησης πολιτικής αποδείχτηκε 
δύσκολη. Οι διεθνοτικές συγκρούσεις που χαρακτήρισαν τη ∆εύτερη Συνταγµατική 
Περίοδο µετέτρεψαν τον «έµπορο» από σύµβολο της θεσσαλονικιότητας σε προσω-
ποποίηση του εθνοτικού αντίπαλου. Μετά το 1912, η αναποτελεσµατική κινητοποίη-
ση των εµπόρων για τη διασφάλιση της δικαιοδοσίας του παλιού οθωµανικού Εµπο-
ροδικείου και η αποτυχία της εκλογικής καθόδου της Νέας Λέσχης κατέδειξαν τα ό-
ρια της ισχύος τους στο νέο πλαίσιο. Ουσιαστικά, αποτέλεσαν τις ύστατες απόπειρές 
τους να επιβεβαιώσουν την ηγεµονία τους και να διαµορφώσουν την πόλη σύµφωνα 
µε τις δικές τους προτεραιότητες. Κατά έναν φαινοµενικά παράδοξο τρόπο, η εγκαθί-
δρυση αστικών µορφών πολιτεύµατος οδήγησε στην αποδυνάµωση της τοπικής ισχύ-
ος τους. Αν και υµνούνταν ως «πόλις του εµπορίου», η Θεσσαλονίκη δεν ήταν πια η 
πόλη των εµπόρων της7. 

Εντούτοις, στο νέο αυτό πλαίσιο, η ταυτότητα του µεσοπολεµικού ανώτερου ε-
πιχειρηµατικού στρώµατος προσδιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από διεργασίες που εί-
χαν τις καταβολές τους στη δεκαετία του 1910. Η ανταλλαγή των πληθυσµών επι-
σφράγησε και τυπικά τη διαδικασία µετατροπής του εµπορικού στρώµατος από πολυ-
εθνοτικό σε ελληνοεβραϊκό. Η δε νεότευκτη ελληνική κυριαρχία στους νέους θε-
σµούς απλώς ενισχύθηκε περαιτέρω. Αν το 1919 οι έλληνες εµποροβιοµήχανοι απο-
τελούσαν ήδη το 50% των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού και Βι-

                                                 
6 Για µια ενδελεχή παρουσίαση των αρχών, της δράσης και της υποστήριξης που έτυχε η Ε.Ε.Ε., βλέπε 
Θεοδόσιος Αθ. Τσιρώνης, «Η οργάνωση Εθνική Ένωσις «Η Ελλάς» (Ε.Ε.Ε.) στη Θεσσαλονίκη του 
Μεσοπολέµου (1927-1936). Τα καταστατικά και η δράση της», Θεσσαλονίκη 6 (2002), σσ. 293-313. 
7 Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή το Mark Mazower για την πολύτιµη συζήτηση που είχαµε πάνω στο 
ζήτηµα αυτό. 
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οµηχανικού Επιµελητηρίου, το 1936 έφταναν πια το 76%8. Παράλληλα, η αναπαρα-
γωγή και εδραίωσή τους εξακολούθησε να πραγµατοποιείται µέσα από την εγκόλπω-
ση αθηναίων και προσφύγων επιχειρηµατιών. Η εξαγορά της ζυθοποιείας «Όλυµπος-
Νάουσα» από την αθηναϊκή «Φιξ» το 1927 ήρθε να συµπληρώσει την έντονη δρα-
στηριοποίηση του επίσης αθηναίου Επαµεινώνδα Χαρίλαου ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του 19109. Οι εξελίξεις αυτές υποδείκνυαν για µια ακόµη φορά τα όρια του 
τοπικού επιχειρηµατικού δυναµικού και την αποφασιστική συµβολή των εξωγενών 
κεφαλαίων στον εξελληνισµό της οικονοµίας της πόλης10. Αντίστοιχα, την παραµονή 
του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου πρόσφυγες, όπως οι Γεώργιος Χατζηγιαννάκης 
και Μιχαήλ Αλτιναλµάζης, διεύθυναν πια µια σειρά από επιχειρήσεις πορευόµενοι 
στα χνάρια των αδελφών Μαρίντσογλου11. Όσον δε αφορά στους Eβραίους, η µετα-
νάστευση που ακολούθησε τους Βαλκανικούς Πολέµους και το τέλος του Πρώτου 
Παγκοσµίου Πολέµου επιτάθηκε κατά τη δεκαετία του 1920 επηρεάζοντας και πάλι 
κυρίως το σώµα των εµπόρων12. Στα µέσα εποµένως της δεκαετίας του 1930 µια δια-
δικασία που είχε ξεκινήσει είκοσι πέντε χρόνια πριν ολοκληρώθηκε µε τη ριζική ανα-
νέωση της εµπορικής αρχηγεσίας της πόλης. Το 1935-1936 το πεντηκονταµελές διοι-
κητικό συµβούλιο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 
περιλάµβανε µόλις πέντε από τα µέλη του πρώτου «ελληνικού» συµβουλίου του 
1919. Από αυτά, τέσσερις ήταν Έλληνες και µόνο ένας Εβραίος13 –ένδειξη ότι και οι 
όποιες συνέχειες ήταν πλέον διακριτικό γνώρισµα της ελληνικής και όχι της εβραϊκής 
επιχειρηµατικής αρχηγεσίας. 

Παράλληλα, οι νέες επαγγελµατικές συσσωµατώσεις που είχαν συσταθεί κατά 
τη δεκαετία του 1910 συνέχισαν να αποτελούν πρωτεύοντα πεδία διαµόρφωσης της 
ταυτότητας των θεσσαλονικέων επιχειρηµατιών –ταξικής αλλά και εθνοτικής. Τη δε-
καετία του 1920 η ίδρυση του Βιοτεχνικού και Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου και 
της Κεντρικής Συνοµοσπονδίας των Επαγγελµα-τιών και Βιοτεχνών Βορείου Ελλά-
δος επισφράγησαν τη θεσµική αυτονόµηση των επιχειρηµατιών από τους επαγγελµα-
τίες και τους βιοτέχνες14. Η δε λειτουργία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελη-
τηρίου συνέδεσε την αστικότητά τους µε τον αντικοµµουνισµό. Μέσα από τη χρηµα-
τοδότηση «κίτρινων» εργατικών σωµατείων αλλά και εθνικιστικών οργανώσεων το 
Επιµελητήριο προσέδωσε στην ταξική ταυτότητα των επιχειρηµατιών ολοένα και ε-
ντονότερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Επρόκειτο όµως πάντα για µια ταυτότητα που 
προσδιοριζόταν από την προάσπιση ενός διακριτού συµφέροντος έναντι αντίπαλων 

                                                 
8 Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Παρουσιάσεως Συµβούλων ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ, 1934-1937 
(16.05.1936). 
9 Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα 
στην περίοδο 1900-1940, σσ. 33, 314-331. 
10 Ωστόσο, οι περιορισµένες επενδύσεις των παλαιοελλαδιτών επιχειρηµατιών, όπως άλλωστε και η 
µετεγκατάσταση πολλών από τους σηµαντικότερους έλληνες θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες στην Αθή-
να ή το εξωτερικό, αντανακλούσαν επίσης το µη αναστρέψιµο γεγονός της ολοένα και µειούµενης οι-
κονοµικής σηµασίας της ελληνικής Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο, σσ. 34, 43. 
11 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συστηµατική διερεύνηση του ειδικού βάρους της µεσοπολεµικής προ-
σφυγικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας παραµένει ακόµη ιστοριογραφικό ζητούµενο. 
12 Για τη µεσοπολεµική µετανάστευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, βλέπε Σκούρτης, «Μετανά-
στευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη Γαλλία κατά τον Μεσοπόλεµο»· Naar, “From the ‘Jerusa-
lem of the Balkans’ to the Goldene Medina”. 
13 Συγκεκριµένα οι Ζήσης Βέρρου, Αλέξανδρος Κράλλης, Αθανάσιος Μακρής, ∆ήµος Παπακωνστα-
ντίνου και Γιακώβ Μόλχο. ∆ελτίο ΕΒΕΘ 1/2 (31.10.1919), σ. 23. Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Παρουσιάσε-
ως Συµβούλων ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ, 1934-1937 (21.10.1935, 28.05.1936). 
14 Το Βιοτεχνικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο συστήθηκε το 1925 και η Κεντρική Συνοµοσπονδία 
των Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Βορείου Ελλάδος το 1928. ∆άγκας, Συµβολή στην έρευνα για την 
οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, σσ. 600-601. 
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κοινωνικών οµάδων. Συνέχισε δηλαδή να αρθρώνεται γύρω από έναν εννοιολογικό 
πυρήνα που είχε πρωτοσχηµατισθεί ήδη πριν από το 1922. 

Όπως και κατά τη δεκαετία του 1910, οι επαγγελµατικοί φορείς δεν αποτέλεσαν 
πεδίο µιας ελληνοεβραϊκής αντιπαλότητας. Αντίθετα, οι εθνοτικές εντάσεις στο εσω-
τερικό τους ήταν µάλλον ανύπαρκτες. Κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου το Επιµε-
λητήριο απέφευγε συστηµατικά να τοποθετηθεί σε θέµατα που δίχαζαν τους έλληνες 
και τους εβραίους εµπόρους. Η θέσπιση της υποχρεωτικής κυριακάτικης αργίας δεν 
απασχόλησε τα όργανά του, ενώ τον εµπρησµό της εβραϊκής συνοικίας Κάµπελ, τον 
Ιούλιο του 1931, ακολούθησε η διατύπωση µιας «ουδέτερης» έκκλησης για εκατέρω-
θεν ψυχραιµία15. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν µπορεί να ερµηνευτεί σαν µια επικράτη-
ση των ταξικών έναντι των εθνοτικών δεσµών. Αντίθετα, ήταν ένδειξη της αντοχής 
των νέων εθνοτικών ιεραρχήσεων. Παρά την ύπαρξη ενός σεβαστού αριθµού Εβραί-
ων µε µακρότατη θητεία στα εκτελεστικά του όργανα, ούτε η Ισραηλιτική Κοινότητα 
ούτε και τα πολυάριθµα ευαγή ιδρύµατά της αιτήθηκαν ποτέ την οικονοµική συνδρο-
µή του. Ούτε όµως και οι ίδιοι οι Εβραίοι-µέλη του εναντιώθηκαν ποτέ στην αθρόα 
χρηµατοδότηση των ελληνικών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή διαµαρτυρήθηκαν για 
παραµέληση των αντίστοιχων εβραϊκών. Και αυτό γιατί είχε γίνει πλέον κατανοητό 
από όλους ότι το κύρος –το συµβολικό κεφάλαιο και η απόκτηση εξουσίας που η δω-
ρεά αποφέρει στον φιλάνθρωπο έµπορο– ήταν κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτά, δη-
λαδή εν τέλει δυνατά, µόνο όταν προσηµαίνονταν ως ελληνικά και χριστιανικά. Η 
στάση των εβραίων εµπόρων υποδηλώνει εποµένως ότι µέχρι και το τέλος του µεσο-
πολέµου οι εθνοτικές σχέσεις συνέχιζαν να οργανώνονται στη βάση µιας ιεράρχησης 
η οποία είχε επιτευχθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910. Η δε αφωνία του Ε-
πιµελητηρίου µπροστά στον εκτοπισµό των Εβραίων έδειξε µε τον πιο εναργή και 
συνάµα µε τον πιο τραγικό τρόπο ότι στην αγορά της ελληνικής Θεσσαλονίκης η ό-
ποια κοινή αστική ταυτότητα µοιράζονταν οι επιχειρηµατίες της εξακολουθούσε πά-
ντα να διαπερνάται κάθετα από την εσωτερίκευση των παραδεδεγµένων εθνοτικών 
ιεραρχιών16. 

Η αστικότητα που συγκρότησε το Επιµελητήριο ήταν εποµένως αναπόδραστα 
ελληνική –αδιάφορο αν περιλάµβανε και Εβραίους17. Πιο συγκεκριµένα, ήταν ελλη-
νοµακεδονική και αντιαθηναϊκή. Οι χρήσεις της ελληνοµακεδονικότητας είχαν απο-
κρυσταλλωθεί ήδη από τη δεκαετία του 1910 και έκτοτε παρέµειναν αµετάβλητες. 
Για τους θεσσαλονικείς επιχειρηµατίες, η τοπικότητα αποδείχτηκε µια πολιτικά ανα-
ποτελεσµατική, αλλά κοινωνικά χρήσιµη ταυτότητα. Η αποτυχηµένη κάθοδος της 
Νέας Λέσχης στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 1915 (µε όχηµα µια πολιτικοποιηµένη 
ελληνοµακεδονικότητα) έδειξε τα όρια της προσπάθειας της ελληνικής επιχειρηµατι-
κής αρχηγεσίας να αναδειχτεί σε ανεξάρτητο πολιτικό υποκείµενο. Η επόµενη δεκαε-
τία ουσιαστικά επισφράγισε την αδυναµία της να διαχειριστεί αυτόνοµα το ζήτηµα 
της ένταξής της στις πολιτικές δοµές του ελληνικού κράτους ως φορέας εκπροσώπη-
σης των τοπικών συµφερόντων. Στις πρώτες δηµοτικές εκλογές του 1925, η προσπά-
θεια επιφανών επιχειρηµατιών µε µεγάλη συλλογική δράση να συγκροτήσουν ένα υ-
περκοµµατικό, «επιχειρηµατικό» ψηφοδέλτιο µε αίτηµα την αυξηµένη κρατική µέρι-

                                                 
15 Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΒΕΘ (26.06.1931), Αρχείο ΕΒΕΘ, Βιβλίο Πρακτικών Συνε-
δριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου (1931). 
16 Για την αφωνία του Εµπορικού Επιµελητηρίου, βλέπε τη µαρτυρία του Γιοµτώβ Γιακοέλ. Γιοµτώβ 
Γιακοέλ, Αποµνηµονεύµατα 1941-1943 (Θεσσαλονίκη, 1993), σ. 60. 
17 Αυτή η διάσταση της τάξης έχει κυρίως αναλυθεί στην έµφυλη διάστασή της. Η κοινωνική κατηγο-
ρία της τάξης είναι έµφυλα προσδιορισµένη ως ανδρική έστω και αν οι γυναίκες ως υποκείµενα είναι 
ενεργά παρούσες στις διαδικασίες συγκρότησής της. Βλέπε Joan W. Scott, Gender and the politics of 
history (Νέα Υόρκη, 1988), σσ. 53-90. 
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µνα για τη Θεσσαλονίκη φυλλορρόησε εκ νέου18. Ωστόσο, αν και αποδείχτηκε πολι-
τικά θνησιγενής, ο αντιαθηναϊκός, ελληνοµακεδονικός και έντονα τοπικιστικός λόγος 
περί Θεσσαλονίκης εξακολούθησε να είναι κοινωνικά δραστικός. Οι καταγγελίες για 
προνοµιακή µεταχείριση του Πειραιά συνέχισαν να αποτελούν µέρος της ρητορικής 
του Επιµελητηρίου καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 συσπειρώνοντας ένα 
εθνοτικά ετερογενές σώµα εµπόρων19. Ταυτόχρονα, µαζί µε το θεσµό της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνέτειναν στην ανανέωση και µακροηµέρευση ενός διάχυ-
του λόγου περί αδικηµένης «συµπρωτεύουσας» και µαζί στη διασφάλιση των δεσµών 
των εµπόρων µε µια ραγδαία µεταβαλλόµενη πόλη. 

Αυτή η εξελληνισµένη, αλλά έντονα αντιαθηναϊκή «θεσσαλονικιότητα», κλη-
ροδότηµα της ταραχώδους δεκαετίας του 1910, συνέχισε πιθανότατα να συµβάλει 
στην οµαλή ένταξη των εβραίων εµπόρων σε µια ευρύτερη επιχειρηµατική συλλογι-
κότητα. Όµως η δεκαετία του 1910 είχε έναν πολύ ευρύτερο αντίκτυπο στη διαµόρ-
φωση της εθνοτικής τους ταυτότητας και των σχέσεών τους µε την ελληνική εθνική 
ιδεολογία. Η άνοδος του σιωνισµού και η γοργή υποχώρηση της ιδεολογίας της Α-
λιάνς, βασικό χαρακτηριστικό των ενδοεβραϊκών διεργασιών µετά το 1908, µεταβλή-
θηκε σε δοµική σταθερά. Οι έµποροι που αντικατέστησαν τις µεγάλες υστεροθωµανι-
κές επιχειρηµατικές οικογένειες είχαν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσουν µια διαφορετι-
κή αντίληψη της εβραϊκότητας ήδη πριν από το 1922. Ο έµπορος σιδηρικών Σιµών 
Άλβο, ένας από τους ανερχόµενους επιχειρηµατίες κατά τη δεκαετία του 1910 και 
µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου από το 1922, συµµετείχε το 
1917 στην οργανωτική επιτροπή του πρώτου πανελλήνιου εβραϊκού (στην πραγµατι-
κότητα σιωνιστικού) συνεδρίου. Αν και ήταν ήδη µέλος του Συλλόγου Αποφοίτων 
της Αλιάνς από το 1909 και αργότερα και της αφοµοιωτικής Στοάς Μπενέ Μπερίτ, ο 
Άλβο προσδιόριζε πλέον τον εαυτό του ως «nationaliste», οπαδό δηλαδή ενός εβραϊ-
κού πολιτισµικού εθνικισµού της διασποράς. Η µετέπειτα πορεία του καθορίστηκε 
από αυτή τη νεοπαγή εννοιολόγηση της εβραϊκότητάς του. Καθόλη τη διάρκεια του 
µεσοπολέµου, ο Άλβο ήταν αρνητικός απέναντι στην «αλιγιά», την παλινόστηση στη 
Γη του Ισραήλ που διακήρυσσαν οι σιωνιστές, ενώ η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το κύ-
ριο πεδίο εκδίπλωσης των επιχειρηµατικών του σχεδίων φτάνοντας µέχρι και στη σύ-
σταση εργοστασίου στις αρχές του 1930. Ωστόσο, αυτός και η σύζυγός του Αντίνα 
συµµετείχαν ανελλειπώς στους εράνους του Εθνικού Εβραϊκού Κεφαλαίου και ο 
µπλε κουµπαράς είχε πάντα µια περίοπτη θέση στο σπίτι20. Φαινοµενικά παράδοξη, η 
στάση του Άλβο βασιζόταν σε µια διπλή αντίληψη της ταυτότητας. Επιχειρούσε να 
ανασηµασιοδοτήσει, και µε τον τρόπο αυτό να συγκεράσει, την εβραϊκότητα µε την 
ελληνικότητα οικοδοµώντας µια «συµπληρωµατική εθνικότητα» (supplementary na-
tionality), κατά την εύστοχη έκφραση του Michael Berkowitz21. ∆ηλαδή, µια θεώρη-
ση του εαυτού όπου µια νέα, εβραϊκή αίσθηση του ανήκειν θα µπορούσε να συνυ-
πάρξει µε την ιδιότητα του έλληνα πολίτη, όπου το να είσαι «καλός Εβραίος» δεν θα 

                                                 
18 Πιο συγκεκριµένα επρόκειτο για µια πρωτοβουλία του προέδρου του Εµπορικού Συλλόγου Αθανά-
σιου Μακρή, του µέλους του διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου Ζήση Βέρρου και των Α-
ντώνιο Καµπίτογλου και Σίµωνα Μάου. Ο χαρακτηρισµός του ψηφοδελτίου ως «επιχειρηµατικού» εί-
ναι του Ευάγγελου Χεκίµογλου. Χεκίµογλου, Ιστορία της επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τόµος 
τρίτος: Η επιχειρηµατικότητα στην περίοδο 1900-1940, σ. 28. 
19 Βλέπε ενδεικτικά το υπόµνηµα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 
προς τον Υπουργό Οικονοµικών Παναγή Βουρλούµη. ∆ελτίο ΕΒΕΘ 11/122 (1929), σ. 6. 
20 Εµπορικόν Εγκόλπιον 1923 (Θεσσαλονίκη, 1923), σ. 154. Association des Anciens élèves de 
l’Alliance Israélite Universelle, Salonique. Bulletin Annuel, 1909 (13eme année), σ. 61. Προφορική 
συνέντευξη Μίκο Άλβο (09.10.2005). Le Congrès Juif. Organe du groupe organisateur du congrès juif 
de Salonique 06.04.1917. 
21 Berkowitz, Zionist culture and West European Jewry before the First World War, σ. xv. 
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αντίφασκε µε το να είσαι «καλός Έλληνας». Για τον Άλβο, το προσωπικό αλλά και 
πολιτικό αυτό εγχείρηµα είχε την αφετηρία του ήδη στα 1917. 

 
Πυκνή σε γεγονότα και µεταβολές, η περίοδος 1908-1919 σηµατοδοτεί εποµένως το 
τέλος της οθωµανικής τάξης πραγµάτων προοικονοµώντας ταυτόχρονα τις βασικές 
ορίζουσες της ελληνικής. Αν και η υπάρχουσα ιστοριογραφία την αντιµετωπίζει συ-
νήθως σαν µια εκκρεµότητα, την οποία και παρέτειναν ο Εθνικός ∆ιχασµός, ο Πρώ-
τος Παγκόσµιος Πόλεµος και η Μικρασιατική Εκστρατεία, θα ήταν πιο παραγωγικό 
να προσεγγίσει κανείς τη δεκαετία αυτή ως «µεταιχµιακή» (liminal) κατά την ορολο-
γία του Victor Turner22. ∆ηλαδή, ως δεκαετία διάβασης, κατά την οποία και συντε-
λείται το πέρασµα από µια κατάσταση σε µια άλλη. Πρόκειται για µια περίοδο όπου ο 
χρόνος πυκνώνει, το πεδίο δράσης διευρύνεται, οι στρατηγικές των υποκειµένων 
πολλαπλασιάζονται και όλα τίθενται υπό αίρεση. Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση 
αυτής της πύκνωσης του χρόνου και η συστηµατική καταγραφή των πολυσχιδών δια-
δροµών των εµπόρων αναδεικνύει εναργέστερα την πορεία και το χαρακτήρα που 
πήρε η διαδικασία του εξελληνισµού. Αν και το τέλος ήταν σε µεγάλο βαθµό προδια-
γεγραµµένο, ο εξελληνισµός δεν αποτέλεσε µια ευθύγραµµη διαδροµή. Για το λόγο 
αυτό και η έννοια της µετάβασης αποδεικνύεται αναλυτικά ανεπαρκής λόγω της στα-
θερότητας, της γραµµικότητας και της τελεολογίας που σηµασιολογικά την χαρακτη-
ρίζει. Αντίθετα, όπως δείχνει η ανάλυση της περιόδου 1908-1919 ο εξελληνισµός 
διάνυσε µια µάλλον τεθλασµένη διαδροµή. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της εβραϊκής 
κοινότητας κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο και η παράλληλη άνοδος των 
ελληνορθόδοξων επιχειρηµατιών δείχνουν ότι ορισµένες από τις ορίζουσές του µπο-
ρούν να εντοπιστούν ακόµη και πριν τους Βαλκανικούς Πολέµους. Οι δε µεταβολές 
που προκάλεσε η παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής στο επίπεδο της οικονοµίας, 
της κοινωνίας και τελικά του τοπικού ελληνοεβραϊκού συσχετισµού εξουσίας δηλώ-
νουν επίσης ότι ενίοτε τον διέκριναν ακόµη και «πισωγυρίσµατα». Ο εξελληνισµός 
αποδεικνύεται εποµένως µια διαδικασία ετερόκλητη. Συνιστά µια εξέλιξη αργή και 
αντιφατική, αλλά ταυτόχρονα και αµετάκλητη λόγω της συνθήκης στην οποία εγγρά-
φεται. Για το λόγο αυτό, δεν µπορεί να αποδοθεί µέσα από µεγάλα κοινωνικά αφηγή-
µατα ανόδου και συγκρούσεων, αλλά µάλλον µέσα από µια ιστορία «µετασχηµατι-
σµών», στιγµών και συµβάντων που επηρεάζονται από την τοπική, εθνική και διεθνή 
συγκυρία. 

Η θεµατική ανάλυση που επελέγη αποτελεί εποµένως µεθοδολογική πρόταση 
που επιτρέπει την εναργέστερη ανάδειξη του πολυσχιδούς, πολυεπίπεδου χαρακτήρα 
του εξελληνισµού. Τα επιµέρους συµπεράσµατα του κάθε κεφαλαίου ποικίλουν –
κάποτε µάλιστα φαίνεται µέχρι και να αντιφάσκουν. Οι εθνικές εκλογές του Μαΐου 
1915 µπορεί να υποδεικνύουν την αποτυχία των εβραίων επιχειρηµατιών να µετα-
τραπούν σε πολιτικά Έλληνες. Όµως η µορφή που πήρε το ζήτηµα της αισχροκέρδει-
ας καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των νέων επαγγελµατικών συσσωµατώσεων δεί-
χνουν αντίθετα ότι στον ανασηµασιοδοτούµενο χώρο του κοινωνικού η ενσωµάτωση 
υπήρξε περισσότερο οµαλή. Η αντιπαραβολή και η από κοινού διαπραγµάτευση των 
διαφορετικών αυτών όψεων του εξελληνισµού υπογραµµίζει πόσο αυτός διαφοροποι-

                                                 
22 Σύµφωνα µε την ανάλυση του Victor Turner, κατά τη διάρκεια µιας τελετουργίας τα υπό µύηση υ-
ποκείµενα εγκαταλείπουν την κανονική τους ταυτότητα για να την ανακτήσουν µετά το πέρας της. 
Εδώ ο όρος χρησιµοποιείται διασταλτικά για να αποδοθεί η αποσταθεροποιηµένη και ασαφής ταυτό-
τητα που χαρακτηρίζει το ανώτερο εµπορικό στρώµα της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1908-1922, κα-
θώς αυτό απεκδύεται σταδιακά το «ρόλο» που κατείχε στη χαµιτική περίοδο για να αναλάβει έναν άλ-
λο στο πλαίσιο του ελληνικού έθνους-κράτους. Victor Turner, From Ritual to Theatre: the human se-
riousness of play (Νέα Υόρκη, 1982). 
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είται ανάλογα µε το πεδίο εστίασης του ιστορικού. Ωστόσο, δεν έχουµε εδώ να κά-
νουµε µόνο µε µια ακόµη αναγνώριση της υποκειµενικότητας του ιστορικού βλέµµα-
τος: το πεδίο εστίασης του ιστορικού αποτελεί ταυτόχρονα και ένα διακριτό επίπεδο 
δράσης των ίδιων των ιστορικών υποκειµένων. Ως ενοποιητικό στοιχείο της όλης δι-
αδικασίας αναδεικνύονται εποµένως τα υποκείµενα και οι δράσεις τους, οι τρόποι 
που αυτά επέλεξαν για να τα βγάλουν πέρα και το νόηµα που προσέδωσαν ή προσδό-
θηκε στις πράξεις τους. Συνάπτοντας οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, 
τα υποκείµενα ανασηµασιοδότησαν το πεδίο του οικονοµικού, του κοινωνικού και 
του πολιτικού και µέσα από την αλληλόδρασή τους παρήγαγαν νέες θεωρήσεις του 
εαυτού. Η περίπλοκη και αντιφατική διαδικασία του εξελληνισµού υπήρξε τελικά και 
µια επίπονη διαδικασία παραγωγής νέων υποκειµενικοτήτων. 

Για τους επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης, το ισχυρότερο στρώµα στην πόλη, η 
διαδικασία αυτή ήταν σε µεγάλο βαθµό ήδη συντελεσµένη πριν από τις µεγάλες αλ-
λαγές της δεκαετίας του 1920. Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε µια διαδικασία ήπια παρά 
τις κατακλυσµιαίες αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη δεκαετία του 1910, την έντονη 
εβραιοφοβία του ελληνικού τύπου και τη δυσπιστία που συστηµατικά επιδείκνυαν οι 
εβραίοι ιθύνοντες. Μια σειρά από λόγους ώθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι επι-
χειρηµατίες αποτελούσαν ένα στρώµα µε µεγάλη προσαρµοστικότητα λόγω του ση-
µαντικού οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου που διέθεταν. Πα-
ράλληλα, οι ανάγκες που επέβαλε η νέα πολιτική συνθήκη αλλά και οι δυνατότητες 
που ανοίγονταν φαίνεται ότι λειτούργησαν κατευναστικά. Τέλος, η επιτάχυνση της 
κοινωνικής διαφοροποίησης και η όξυνση των ταξικών αντιθέσεων που παρατηρείται 
κατά την ίδια περίοδο παρήγαγαν νέες διεθνοτικές συναινέσεις και ώθησαν τους ε-
µπόρους και βιοµηχάνους της Θεσσαλονίκης σε συσπείρωση. 

Η διαπλοκή της εθνότητας µε την τάξη αναδεικνύεται εποµένως σε αναγκαία 
θεωρητική προκείµενη για τη χαρτογράφηση της διαδικασίας του εξελληνισµού. Ι-
στορικά, η διαπλοκή αυτή αρθρώθηκε σε τρία επίπεδα. Στην παρούσα όµως µελέτη η 
περιγραφή του κάθε επιπέδου συνιστά επιπρόσθετα και µια µεθοδολογική πρόταση. 
Υποδεικνύει διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης της σχέσης ανάµεσα στην εθνότητα 
και στην τάξη. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η κοινωνική θέση επηρέασε καίρια τους τρό-
πους µε τους οποίους οι Εβραίοι αλλά και οι Έλληνες προσαρµόστηκαν στις νέες 
πραγµατικότητες του έθνους-κράτους. Όπως δείχνει η εξέταση της διαδροµής των 
εµπόρων, δεν υπήρξε µια κοινή «εβραϊκή» ή «ελληνική» στάση απέναντι στην πρό-
κληση της ενσωµάτωσης. Αντίθετα, οι στάσεις διαφοροποιούνταν κατά κοινωνικό 
στρώµα. Οι εβραίοι επιχειρηµατίες εντάχθηκαν οµαλά στους νέους επαγγελµατικούς 
θεσµούς. Παρόλο που η θέση τους υποβαθµίστηκε, η συµµετοχή τους ήταν ενεργή 
και η συνεργασία µε τους έλληνες συναδέλφους τους γενικά χωρίς προβλήµατα. Η 
διαδροµή τους ήταν εποµένως ριζικά διαφορετική από εκείνη των εργατών-µελών της 
Φεντερασιόν. Για τους τελευταίους, ο εξελληνισµός αποδείχτηκε αντίθετα µια βαθιά 
τραυµατική εµπειρία, η οποία οδήγησε τελικά στον τριπλό αποκλεισµό τους ως Ε-
βραίων, εργατών και σοσιαλιστών. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η εξέταση της διαπλοκής µεταξύ εθνότητας και τάξης 
αποκαλύπτει την χρονικά µεταβαλλόµενη σηµασία τους στη συγκρότηση των συλλο-
γικών ταυτοτήτων. Οι δύο άξονες παραµένουν συνεχώς ενεργοί. Ωστόσο, η βαρύτητά 
τους αυξοµειώνεται ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία. Όσον αφορά στους εµπό-
ρους, η ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδος επέτεινε την εθνοτική ρήξη. Όµως κατά τα 
ταραχώδη χρόνια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου οι εθνοτικές εντάσεις υποχώρη-
σαν, ενώ αντίθετα οι ταξικές αντιθέσεις οξύνθηκαν. Ανάλογα µε το πλαίσιο, ορισµέ-
να όρια αποδεικνύονται εποµένως κρισιµότερα από κάποια άλλα για τη δόµηση της 
ταυτότητας των συλλογικών υποκειµένων. Η διαδικασία αυτή δεν έχει βέβαια τελεο-
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λογικό χαρακτήρα. ∆εν οδηγεί δηλαδή στην οριστική αντικατάσταση ορισµένων δε-
σµών από κάποιους άλλους, στην εξάλειψη της εθνοτικής διάκρισης προς όφελος της 
ταξικής διαφοράς. Αντίθετα, η διαδικασία της οριοθέτησης εξαρτάται από τις µετα-
βαλλόµενες σηµασιοδοτήσεις του κάθε άξονα διαφοροποίησης. Στην περίπτωση των 
θεσσαλονικέων εµπόρων, εξαρτήθηκε κυρίως από τη νέα εννοιολόγηση της (ανθελ-
ληνικής) εβραϊκότητας στον ελληνικό δηµόσιο λόγο. Μετά τους Βαλκανικούς πολέ-
µους, ο «εβραίος έµπορος», κύριο σύµβολο του ελληνικού αντιεβραϊσµού κατά τη 
∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, αντικαταστάθηκε από τον «εβραίο σοσιαλιστή ερ-
γάτη». Λόγω της δράσης της Φεντερασιόν, αυτός ήταν που αναγορεύτηκε τώρα στον 
κατεξοχήν αντίπαλο του ελληνικού εθνικισµού. Συνακόλουθα, και ως απόρροια της 
νέας αυτής συµβολικής τάξης πραγµάτων, ο ρόλος της εθνοτικής διαφοράς στη δια-
µόρφωση των σχέσεων µεταξύ των ελλήνων και των εβραίων εµπόρων υποχώρησε 
και η «ταξική» τους συνύπαρξη κατέστη δυνατή. 

Αυτή η σηµασιολογική µετατόπιση στα νοήµατα της ετερότητας οδηγεί στο τρί-
το επίπεδο της διαπλοκής ανάµεσα στην τάξη και την εθνότητα. Η διαδροµή των 
θεσσαλονικέων εµπόρων δείχνει ότι υπάρχει µια στενή ιστορική συνάφεια ανάµεσα 
σε µια δεδοµένη ταξικότητα και σε µια συγκεκριµένη εθνοτική ιεραρχία. Όχι µόνο 
διαφορετικές εθνότητες αναπτύσσουν διαφορετικές εκδοχές της αστικότητας, αλλά 
παράλληλα ηγεµονικές µορφές της αστικότητας συνδέονται µε ηγεµονικές εκδοχές 
της εθνότητας. Στην ύστερη οθωµανική Θεσσαλονίκη, η αστικότητα ήταν ένα κοινω-
νικό ιδεώδες και χαρακτηριζόταν από την τοπική ηγεµονία του ανώτερου εβραϊκού 
επιχειρηµατικού στρώµατος. Στην ελληνική Θεσσαλονίκη αντίθετα, η αστικότητα 
συνιστούσε ένα ιδιαίτερο συµφέρον και συνδεόταν µε την ελληνικότητα. Στην εκά-
στοτε ιστορική διαµόρφωσή της, οι έλληνες και οι εβραίοι έµποροι διαδραµάτισαν 
εποµένως καθοριστικό ρόλο. Οι Εβραίοι προώθησαν µε συνέπεια τη συγκρότηση ε-
νός διεθνοτικού αστικού δηµόσιου χώρου και επωφελήθηκαν από αυτόν περισσότερο 
από κάθε άλλη εθνοθρησκευτική οµάδα. Αντίστοιχα, οι Έλληνες πρωταγωνίστησαν 
στη σύσταση των επαγγελµατικών συσσωµατώσεων και µε τον τρόπο αυτό ενίσχυ-
σαν καίρια τη θέση τους στο χώρο της αγοράς και κατ’επέκταση και της πόλης. Κα-
θώς το πολιτικό πλαίσιο άλλαζε, η «εβραϊκή» και η «ελληνική» αστικότητα απο-
κτούσαν εναλλάξ καθολικά και µερικά χαρακτηριστικά. Οι διαδικασίες της ενσωµά-
τωσης και του αποκλεισµού αποδείχτηκαν εποµένως καθοριστικές για τη διαµόρφω-
ση όχι µόνο της εθνοτικής αλλά και της ταξικής ταυτότητας των θεσσαλονικέων ε-
µπόρων. 

Μια ανάλυση της διαπλοκής της τάξης µε την εθνότητα στα τρία αυτά επίπεδα 
δείχνει εποµένως ότι αυτές βρίσκονταν σε µια συνεχή αλληλόδραση. Η αστικότητα, η 
ελληνικότητα και η εβραϊκότητα δεν αποτελούν διακριτές κατηγορίες που επιδρούν η 
µία πάνω στην άλλη. Αντίθετα, είναι ρευστές, αλληλοδιαπλεκόµενες, και πάνω από 
όλα αµοιβαία συγκροτούµενες διαδικασίες διαµόρφωσης συλλογικών υποκειµένων. 

Ταυτόχρονα, συνιστούν ευµετάβλητους σχηµατισµούς λόγων και πρακτικών. Η 
ξεχωριστή αναφορά σε λόγους και σε πρακτικές δεν γίνεται για να αποδοθεί η διά-
κριση «ιδεολογίας» και «πραγµατικότητας», «κειµένου» και «κόσµου», (συµβολικού) 
«νοήµατος» και (ανθρώπινης) «δράσης». Όπως έδειξε άλλωστε η µελέτη αυτή, κάθε 
πρακτική είναι έµφορτη νοηµάτων ενώ κάθε λόγος παράγει δράση. Αντίθετα, η διά-
κριση των λόγων από τις πρακτικές υιοθετείται εδώ µε ένα πολύ ειδικό περιεχόµενο 
και προκειµένου να αναδειχθεί ένας τελευταίος µετασχηµατισµός της αστικότητας. Η 
αµφισβήτηση των υστεροθωµανικών εθνοτικών ιεραρχιών και η ενσωµάτωση στο 
ελληνικό έθνος κράτος µετασχηµάτισε την αστική ταυτότητα των θεσσαλονικέων ε-
µπόρων από «πολιτισµική» σε «πολιτική». Την ύστερη χαµιτική περίοδο η ταξικότη-
τα του εµπόρου προσδιοριζόταν κυρίως µέσα από την επιτέλεση µιας σειράς πολιτι-
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σµικών πρακτικών, αξιών και έξεων. Ωστόσο, µετά την Επανάσταση των Νεότουρ-
κων, ο «έµπορος» αποτέλεσε ολοένα και περισσότερο παράγωγο ενός διευρυµένου 
πολιτικού λόγου. Κατά τη ∆εύτερη Συνταγµατική Περίοδο, αντιµαχόµενοι εθνοτικοί 
λόγοι τον κατέστησαν σύµβολο του εκάστοτε αντίπαλου δέους. Την δε επαύριο των 
Βαλκανικών Πολέµων, οι «έµποροι» και το «εµπόριο» αποτέλεσαν επίδικο αντι-
κρουόµενων λόγων γύρω από το ζήτηµα της διεθνοποίησης της πόλης, ενώ στο εσω-
τερικό της εβραϊκής κοινότητας ταυτίστηκαν µε την κρίση της εβραϊκότητας. Τέλος, 
κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, το ηγεµονικό ιδίωµα της αι-
σχροκέρδειας κατασκεύασε νέες εικόνες του «κερδοσκόπου εµπόρου» και µαζί νέες 
αναπαραστάσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. Η ιστορική αυτή διαδροµή οδηγεί εποµέ-
νως σε µια προσέγγιση της ταυτότητας των εµπόρων ως συντιθέµενης µέσα από λό-
γους και πρακτικές µε την έµφαση όµως κάθε φορά να ποικίλει ανάλογα µε την ιστο-
ρική συγκυρία. 

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η ανάλυση της ταξικής ταυτότητας του εµπόρου α-
πλώς ως µιας πολιτισµικής κατασκευής. Ο «έµπορος» συγκροτείται σε διαφορετικά 
κάθε φορά επίπεδα του «κοινωνικού» και του «πολιτικού» τα οποία και πρέπει να κα-
ταδειχθούν. Πέρα από τη σηµασία της για την ιστορική ερµηνεία που προτείνεται ε-
δώ, η διαπίστωση αυτή έχει επίσης και µια διπλή αναλυτική αξία. Αφενός, υποδει-
κνύει τις αρετές αλλά και τα όρια των δύο κυρίαρχων σήµερα προσεγγίσεων στην ι-
στοριογραφία των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων –εκείνης που δίνει έµφαση στις α-
στικές πολιτισµικές πρακτικές ως δείκτη κοινωνικής διάκρισης και εκείνης που επι-
µένει αντίθετα στη θεώρηση της αστικής τάξης ως καταρχήν πολιτική κατηγορία23. 
Αφετέρου όµως, αναδεικνύει τη δυνατότητα και τα οφέλη του συγκερασµού τους για 
την κατανόηση σύνθετων ιστορικών διεργασιών. Η αστική ταυτότητα συγκροτείται 
µε ποικίλους τρόπους και σε πολλαπλά πεδία. Όπως όµως δείχνει το παράδειγµα των 
εµπόρων της Θεσσαλονίκης, η σχετική βαρύτητα αυτών των τρόπων και πεδίων δια-
φοροποιείται ανάλογα µε την εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Για το λόγο αυτό, µόνο 
µια ιστορικά δόκιµη χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών της ιστορικής ανάλυσης 
µπορεί να εντοπίσει και να αναδείξει την ιστορικά µεταβαλλόµενη σηµασία λόγων 
και πρακτικών στη συγκρότηση των ταξικών ταυτοτήτων. 
 
Η µελέτη αυτή προσπάθησε να δείξει µε ποιους τρόπους τα χρόνια του οθωµανικού 
Εµπορικού Επιµελητήριου αποδείχτηκαν «ενδιαφέροντες καιροί» για τους εµπόρους 
της Θεσσαλονίκης –Έλληνες, Εβραίους, Μουσουλµάνους και Ντονµέ24. Οι µεταξύ 
τους σχέσεις, οι θεσµοί τους, οι αξίες τους, η συλλογική τους δράση, οι λόγοι που άρ-
θρωσαν και εκείνοι από τους οποίους αρθρώθηκαν, καθόρισαν τη διαδροµή τους σε 
µια περίοδο ραγδαίων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτισµικών και πολιτικών αλλα-
γών. Έκαναν δυνατό το πέρασµα στην «αυτοκρατορική» νεωτερικότητα και από εκεί 
στο έθνος κράτος, προσδιόρισαν την αστικότητά τους, διαµόρφωσαν την εθνικότητά 
τους, επηρέασαν τη σχέση τους µε την πόλη και καθόρισαν τις εθνοτικές ιεραρχίες 
τους ξανά και ξανά. Ο εξελληνισµός της πόλης, η δόµηση και η αποδόµηση µιας πο-
λυεθνοτικής «εβραϊκής Θεσσαλονίκης», αποδείχτηκε σύνθετη διαδικασία, αποτέλε-
σµα πολλαπλών ταξικών και εθνοτικών µετασχηµατισµών. Εστιάζοντας στις σχέσεις 

                                                 
23 Για µια ευσύνοπτη παρουσίαση των δύο τάσεων, βλέπε Harrison, “The bourgeois after the bourgeois 
revolution”. 
24 Η φράση αναφέρεται βέβαια στην αυτοβιογραφία του Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, Interesting 
times. A twentieth-century life (Λονδίνο, 2003). Η ελληνική µετάφραση ως «συναρπαστικά χρόνια» 
αστοχεί κατά τη γνώµη µου πολλαπλά καθώς δεν αποδίδει ούτε το βρετανικό φλέγµα που διατρέχει το 
κείµενο ούτε και την µετριοπάθεια και αποστασιοποίηση του κινέζικου ρητού που ενέπνευσε τον τίτλο 
του. 
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µεταξύ των διαφορετικών εθνοθρησκευτικών οµάδων, ανατέµνοντας τη διαπλοκή της 
τάξης µε την εθνότητα, αναδεικνύοντας τις σχέσεις εξουσίας και χαρτογραφώντας τις 
τοµές αλλά και τις συνέχειες, δηλαδή εν τέλει τους µετασχηµατισµούς της ταυτότη-
τας, µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα τις συγκλίνουσες και αποκλίνουσες πο-
ρείες των ελλήνων, εβραίων, µουσουλµάνων και ντονµέ εµπόρων καθώς έθεταν και 
υπερέβαιναν όρια. Και αν η γραφή της ιστορίας είναι πάντα και µια σχέση µε το ίδιο 
το αντικείµενο της συγγραφής, τότε οι έµποροι της Θεσσαλονίκης ενδεχοµένως να 
µας κάνουν να αναστοχαστούµε και τα δικά µας ιστοριογραφικά και πολιτικά όρια. 
Και ίσως τελικά µας βοηθήσουν και να τα υπερβούµε κιόλας. 
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