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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

του ελληνικού κράτους στη Δυτική Μακεδονία, ως μία διαδικασία παράλληλης 

ανάπτυξης των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης και μιας ανερχόμενης ελληνικής 

αστικής τάξης, όπως αυτή διαμορφώνεται σε διαλεκτική σχέση με την ανάπτυξη των 

εθνικισμών στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει την οικονομική παράμετρο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, με μέσο ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την Τράπεζα της 

Ανατολής, στα πλαίσια των βλέψεων του ελληνικού κράτους στους πληθυσμούς της 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο όρος «εκπαιδευτική πολιτική» αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία, στο πεδίο 

της ιδεολογίας και της πρακτικής, που είναι δύσκολο να προσδιορισθεί. Σύμφωνα με 

την παραδοχή ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής αποτελεί 

μια συνεχή διεργασία, συγκροτείται ως μία «διαδικασία», μέσα από διάφορα θεσμικά 

επίπεδα και κοινωνικούς παράγοντες που λαμβάνουν μέρος στην εφαρμογή της. Οι 

εκπαιδευτικοί μηχανισμοί και οι φορείς εκπαίδευσης αποτελούν βασικό μοχλό στη 

διαδικασία της τυποποίησης, της καλλιέργειας και της αναπαραγωγής της εθνικής 

συνείδησης. Διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο στην εθνική ομογενοποίηση, 

στη παγίωση της εθνικής ταυτότητας και αναμφίβολα ο ρόλος τους είναι σημαντικός 

ιδιαίτερα στη δημιουργία συγκλίσεων ή και αποκλίσεων. Η χρηματοδότηση των 

φορέων εκπαίδευσης αποτέλεσε μέριμνα του Ελληνικού κράτους για την εκπαίδευση 

των ελληνικών πληθυσμών των αλύτρωτων περιοχών, μέριμνα η οποία αφενός 

συνδεόταν με τις εθνικές διεκδικήσεις και αφετέρου με την καλλιέργεια του εθνικού 

φρονήματος. Η εκπαίδευση, δημιούργημα της ανερχόμενης αστικής τάξης, αποτέλεσε 

ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ύπαρξη ενός εθνικού, 

νομιμοποιητικού συνόλου, γύρω από το οποίο θα εγείρονταν οι όποιες εδαφικές 

αξιώσεις (Μιχαηλάρης, 2007: 83). 

Οι οικονομικές εξελίξεις στον οθωμανικό χώρο σφράγισαν την πολιτική, κοινωνική, 

εκπαιδευτική πορεία τόσο του οθωμανικού και του νεοτουρκικού κράτους, όσο και 

του ελληνικού. Οι γνώσεις μας για τη λειτουργία της Τράπεζας της Ανατολής, και 

συγκεκριμένα για το πρακτορείο Μοναστηρίου, στον μακεδονικό χώρο, κατά την 

περίοδο 1906-1911, περιορίζονται στην μελέτη των Χεκίμογλου- Καριζώνη (1993),  

η οποία βασίζεται σε έρευνα του αρχείου της Τράπεζας. Ο βασικός λόγος για αυτήν 

την προφανή έλλειψη είναι ότι οι μελετητές, στα σχετικά με την οικονομική 
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δραστηριότητα των Μακεδόνων εμπόρων δημοσιεύματα, εστίασαν κυρίως το 

ενδιαφέρον τους στα γεγονότα και τους μηχανισμούς που προωθούσαν τη δυναμική 

του ελληνισμού προς την οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτισμική του ανάπτυξη. 

Καμία, τουλάχιστον από όσες έχουμε υπόψη μας, δεν προσφέρει μία ολοκληρωμένη 

περιγραφή της οικονομικής δραστηριότητας των εμπόρων της Μακεδονίας, και 

συγκεκριμένα της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους ελληνικούς φορείς 

εκπαίδευσης. Βασικό, λοιπόν, κίνητρο για τη σύνθεση της παρούσας εργασίας ήταν 

το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των δυτικομακεδόνων εμπόρων, όπως 

εκφράζονται από τις συναλλαγές τους με την Τράπεζα της Ανατολής, και την 

εμπλοκή τους στην οικονομική, πολιτική και εκπαιδευτική πορεία του χώρου στον 

οποίο δραστηριοποιούνται. Οι έμποροι αυτοί, θα αποτελέσουν τον πυρήνα της 

αστικής τάξης και θα αναδειχθούν στις τοπικές ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, η συνήθης πρακτική της 

στόχευσης του ερευνητικού ενδιαφέροντος μέσα στα όρια του νεοελληνικού κράτους 

συρρικνώνει το περιεχόμενο των γνώσεών μας για τη συνολική εκπαιδευτική κίνηση 

του ελληνισμού και της προσπάθειας του ελληνικού κράτους να ομογενοποιήσει την 

εκπαίδευση και εκτός των ελληνικών συνόρων. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται συγκεκριμένες παραμέτρους του ζητήματος των 

επιδράσεων των οικονομικοκοινωνικών αλλαγών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Επιπλέον αναφέρεται στην οικονομική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής που 

εφαρμόστηκε σε περιοχές της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας και διερευνά πώς μέσα 

από αυτήν διαμορφώθηκε η σύγχρονη ταυτότητά τους. Αρχικά, παρακολουθεί τις 

συναλλαγές της Τράπεζας της Ανατολής, στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και του 

Μοναστηρίου, από την δημιουργία του Πρακτορείου του Μοναστηρίου το 1906 έως 

το 1911, μέσα από το αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής. Σε ένα πρώτο επίπεδο η 

εργασία στοχεύει όχι μόνο σε απλή περιγραφή, αλλά στην κατανόηση και ερμηνεία 

της πορείας των δυτικομακεδόνων εμπόρων και της εμπλοκής τους σε όλα τα επίπεδα 

κοινωνικής δράσης, σε μία προσπάθεια αποκάλυψης των παραγόντων που την 

δημιούργησαν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι 

συνθήκες και η ιστορική συγκυρία που οδήγησε στην διαμόρφωση μίας ισχυρής 

ελληνικής αστικής τάξης καθώς και η δυναμική της, υπό συνθήκες που επηρεάζονται 

αφενός από επίσημες πολιτικές και αφετέρου από τις εθνικές και περιφερειακές τους 

ιδιαιτερότητες.  
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Για την προσέγγιση του ερευνητικού αυτού ζητήματος συνδυάστηκαν ποσοτικές και 

ποιοτικές μέθοδοι. Τα ποσοτικά δεδομένα καλύπτουν την δράση των 

δυτικομακεδόνων εμπόρων, όπως εκφράζονται μέσα από τις συναλλαγές τους. Ως εκ 

τούτου, εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα προκειμένου να ταξινομηθούν ανά περιοχή 

στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Τα ποιοτικά δεδομένα αφορούν τον εμπλουτισμό 

των γνώσεων μας γύρω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής ενδιαφέροντος 

μέσω συστηματικής μελέτης συγκεκριμένων και επιλεγμένων αρχείων του αρχείου 

της Τράπεζας της Ανατολής. Βασικές ποιοτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

η ανάλυση περιεχομένου και ιστορική ερμηνευτική μέθοδος, σε συνδυασμό με την 

κριτική ανάλυση λόγου, της αλληλογραφίας με τοπικούς δράστες-κλειδιά που 

κάλυπταν ζητήματα της τοπικής ιστορίας του χώρου της Δυτικής Μακεδονίας.  

Για λόγους πρακτικούς και μεθοδολογικούς επιλέχθηκαν χρονικά όρια που θα 

επέτρεπαν την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος με χρονική αφετηρία  της 

μελέτης το 1906, έτος ίδρυσης του Πρακτορείου του Μοναστηρίου, και τέλος της το 

1911, οπότε και σταματά απότομα η σχετική αλληλογραφία.  

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έγινε βάσει χρονολογικών, αλλά και θεματικών 

κριτηρίων. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να χωριστεί σε τέσσερα μέρη.  Στο πρώτο 

μέρος, παρουσιάζεται το υπό μελέτη υλικό, καθώς και η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια, παρακολουθούμε μια ιστορική αναδρομή για την 

περίοδο που μας ενδιαφέρει, αναφορικά με την ίδρυση και την εξάπλωση των 

Τραπεζών, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο Βασίλειο της Ελλάδος, στην 

Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στο Μοναστήρι. Σε 

αυτό το σημείο, κρίθηκε σκόπιμο να καταγραφεί και η ιστορική πορεία της ίδιας της 

Τράπεζας της Ανατολής. Κατόπιν, διερευνώνται οι κινήσεις των εμπόρων, αλλά και 

των τοπικών εκπαιδευτικών Εφορειών, της Εκκλησίας και του Ελληνικού 

Προξενείου, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις συναλλαγές και την 

αλληλογραφία με την Τράπεζα. Στο τελευταίο μέρος, επιχειρείται μία συνθετική 

αποτίμηση της συγκέντρωσης των παρατηρήσεων και διαπιστώσεων καθώς και o 

τελικός έλεγχος τους. Εξάλλου, το ζήτημα της ανάδειξης μίας ισχυρής ελληνικής 

αστικής τάξης, στα πλαίσια του οθωμανικού κράτους, επηρέασε καταλυτικά τις 

μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις, μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας στο ελληνικό 

κράτος. Δεν μπορούσε, επομένως, κατά την εκπόνηση της μελέτης να λείπει από την 

προβληματική, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η ευνοϊκή προς τους Έλληνες 

μεταχείριση, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η Τράπεζα της 
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Ανατολής είναι μία ιδιωτική επιχείρηση και ως τέτοια στοχεύει σε ίδιον κέρδος. Την 

εργασία συμπληρώνει παράρτημα με βιογραφίες πελατών της Τράπεζας καθώς και 

των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διατηρούσαν λογαριασμούς. 

2. Προσανατολισμός στον τόπο και στο χρόνο 

2.1 Τοπογραφία- Διοικητική διαίρεση- στατιστική εικόνα- 

εκπαιδευτική διεύρυνση  

 

 

 

Προκειμένου να μελετηθεί ο σημερινός χώρος της Δυτικής Μακεδονίας, θεωρείται 

αναγκαίος ο περιγραφικός προσδιορισμός της περιοχής ενδιαφέροντος. Παράγοντες 

ιστορικοί, διοικητικοί, δημογραφικοί, οικονομικοί και πληθυσμιακοί επιδρούν και 

επηρεάζουν τους όρους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις σε 

διαφορετικές εποχές, καθώς από τα μέσα του 19
ου

 αι. μέχρι το 1913 σημειώθηκαν 

αρκετές μεταβολές στο οθωμανικό διοικητικό σύστημα, όχι μόνο στο βιλαέτι του 

Μοναστηρίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μείζονος Μακεδονίας. Όπως 

παρατηρεί η Βούρη (1988: 17), οι διοικητικές μεταβολές πρόδιδαν την αδυναμία της 

Υψηλής Πύλης να αντιμετωπίσει την Μακεδονία ως ενιαία πολιτική και γεωγραφική 
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ενότητα. Την δεκαετία 1880-1890, η διοικητική οργάνωση της ευρύτερης 

Μακεδονίας σταθεροποιήθηκε και περιελάμβανε τρία βιλαέτια, της Θεσσαλονίκης, 

του Μοναστηρίου και το σαντζάκι των Σερβίων που αποτελούσε ξεχωριστή 

διοικητική και γεωγραφική περιφέρεια (Κολτσίδας, 2001: 106). Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η περιοχή της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας που αποτελεί και τον 

γεωγραφικό τόπο της παρούσας έρευνας, υπαγόταν διοικητικά στο Βιλαέτι του 

Μοναστηρίου.  

Το Βιλαέτι του Μοναστηρίου είχε στρατηγική θέση στις ευρωπαϊκές κτήσεις της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπήρξε η πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.  

Δημιουργήθηκε το 1874, καταργήθηκε το 1877 και επανασυστάθηκε σχεδόν αμέσως. 

Μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του 1867 και του 1877, αποσπάσθηκαν 

ορισμένα τμήματα του βιλαετίου και μέχρι το 1912 στο βιλαέτι ανήκαν τα σαντζάκια 

του Μοναστηρίου, των Σερβίων, της Δίβρης, του Ελβασάν και της Κορυτσάς. Το 

κάθε σαντζάκι χωριζόταν σε καζάδες, και πιο συγκεκριμένα: 

 Σαντζάκι του Μοναστηρίου: Καζάς του Μοναστηρίου, Καζάς του Πίρλεπε 

(Περλεπέ), Καζάς της Φλώρινας, Καζάς του Καρατζόβα (Κιράτζοβα ή 

Κιρτσόβου) και Καζάς της Οχρίδας. Παλαιότερα ανήκαν οι καζάδες 

Κυρτζόβου και Δζουμά. 

 Σαντζάκι των Σερβίων: Καζάς των Σερβίων, Καζάς της Κοζάνης, Καζάς της 

Ελασσόνας, Καζάς των Καϊλαρίων (:Πτολεμαΐδας), Καζάς της Ανασελίτσας 

(:Νεάπολη) και Καζάς των Γρεβενών. 

 Σαντζάκι των Δεβρών (:Σκοπίων): Καζάς των Άνω Δεβρών, Καζάς των Κάτω 

Δεβρών, Καζάς της Μάτας, Καζάς του Ρακαλάρ. 

 Σαντζάκι των Ελμπασάν: Δημιουργήθηκε μεταγενέστερα ενώ ανήκε στο 

Σαντζάκι των Δεβρών. Περιλάμβανε τον ομώνυμο καζά, καθώς και τους 

καζάδες Γκραμς και Πεκίν. 

 Σαντζάκι της Κορυτσάς: Καζάς της Κορυτσάς, Καζάς του Πόγραδετς, Καζάς 

της Καστοριάς. 

Για τον πληθυσμό του βιλαετίου Μοναστηρίου έχουμε διάφορες στατιστικές από 

διαφορετικές πηγές. Ελληνικές, οθωμανικές και βουλγαρικές πηγές ευνοούν 

πληθυσμιακά την δική τους εθνοτική ομάδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια τον όρο «στατιστική», όταν αναφερόμαστε στα μέσα 

αυτής της περιόδου, καθώς τότε δεν χρησιμοποιούνταν ενιαία και αντικειμενικά 
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κριτήρια και, ως εκ τούτου, το κύρος τους είναι εξ ορισμού αμφισβητούμενο. 

Επιπλέον, οι στατιστικές αποτυπώνουν περισσότερο την εικόνα που είχαν οι 

συντάκτες τους, κυβερνητικοί ή εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, για τους εξεταζομένους 

και λιγότερο την άποψη των ίδιων των εξεταζομένων. Όπως παρατηρεί ο Γούναρης 

(1994: 210): «…η χρησιμότητα των μελετών αυτών για το σύγχρονο ερευνητή είναι 

περιορισμένη, λόγω των τεραστίων μεθοδολογικών προβλημάτων αλλά και των 

ιστορικών συγκυριών που υπονόμευαν την εγκυρότητα των συλλεγομένων 

πληροφοριών». Οι απογραφές, ωστόσο παρουσιάζουν ένα σύνολο πληθυσμού το 

οποίο ενδεχομένως να μην συμπεριλαμβανόταν στις παραγωγικές τάξεις, στις 

δραστηριότητες των οποίων εστιάζει η παρούσα έρευνα, προκειμένου να αποκαλύψει 

την συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Η  κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των κατοίκων του συγκεκριμένου βιλαετίου 

περί τα μέσα του 19ου αιώνα δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα 

άλλα. Υπάρχουν τα κατώτερα στρώματα τα οποία κυρίως ασχολούνται με αγροτικές 

εργασίες και οι μικροεπαγγελματίες, καθώς επίσης και αρκετοί κτηματίες και 

έμποροι. Όπως είναι γνωστό, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας εγκαινίασε το κύμα 

μετανάστευσης προς την Αμερική, αν και μέχρι το 1903 κινήθηκε σε χαμηλούς 

ρυθμούς. Μεταξύ των ετών 1895-1901, αναφέρεται ότι 500 άνδρες από την 

περιφέρεια Φλωρίνης έφυγαν για την Αμερική. Μετά την καταστολή του Κινήματος 

του Ίλιντεν από τον οθωμανικό στρατό, το ρεύμα προς τις ΗΠΑ σημείωσε 

αξιοσημείωτη διόγκωση. Υπολογίζεται επίσης ότι έως και το 80% από αυτούς που 

μετανάστευσαν εκείνη την περίοδο κατάγονταν από τις περιφέρειες Φλωρίνης-

Καστοριάς και Μοναστηρίου. Σύμφωνα με «Στατιστική δεικνύουσα κατά 

προσέγγισιν τον αριθμόν των εν Αμερική ευρισκομένων μεταναστών και 

προερχομένων εκ των σαντζακίων Μοναστηρίου, Φλωρίνης, Καστορίας, Κορυτσάς, 

Πρεσπών, Ρέσνης, Αχρίδος, Κρουσόβου, Περλεπέ και λοιπών μερών», της 

μεταναστευτικής εταιρίας των Αφών Ταχιάου, από το σύνολο των 20.306 

μεταναστών της στατιστικής περίπου 5.500 κατάγονταν από τον καζά της Φλώρινας 

(Μανδατζής, 2010).  

Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του 19ου αιώνα η δημιουργία μιας ισχυρής αστικής 

τάξης, η οποία φαίνεται να σχετίζεται με την εισαγωγή προϊόντων του ευρωπαϊκού 

καπιταλισμού και είναι φορέας οικονομικής δύναμης στην κοινότητα, αρχίζει να 

γίνεται ευδιάκριτη. Όλο το εμπόριο και η βιομηχανία βρίσκεται στα χέρια των 

Ελλήνων, ενώ η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, π.χ. μηχανών στην γουνοποιία από τον 
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Σαμαρά και ατμόμυλου στην αλευροβιομηχανία από τον Μπούσιο, τόνωσαν 

σημαντικά την εμπορική κίνηση. 

Παράλληλα οι ευνοϊκές διατάξεις του Χάττι Χουμαγιούν, βάσει των οποίων οι 

Έλληνες απέκτησαν το δικαίωμα αγοράς γης χωρίς τους περιορισμούς του 

παρελθόντος επέτρεψαν στους εκπροσώπους της ανερχόμενης αστικής τάξης να 

ιδιοποιηθούν το μεγαλύτερο μέρος γης, είτε επενδύοντας τα κέρδη που αποκόμιζαν, 

είτε από τα εμβάσματα των ομογενών κεφαλαιούχων, όπως θα δούμε παρακάτω.  

Η νέα αστική τάξη που δημιουργείται κατέχει ταυτόχρονα και τα σημαντικότερα 

αξιώματα στους κόλπους της ελληνορθόδοξης κοινότητας, στις Εκπαιδευτικές 

Εφορίες και στις διάφορες Επιτροπές. Όπως παρατηρούμε, στο χώρο της Οθωμανικής 

Δυτικής Μακεδονίας συντελούνται οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες μεγάλης 

σημασίας, που συνδέονται με την ανάπτυξη του εμπορίου και των αστικών 

οικονομικών σχέσεων από τη μια μεριά και με το πολιτικό και ιδεολογικό κίνημα του 

Διαφωτισμού από την άλλη. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αν και μακριά από 

τα παραδοσιακά κέντρα εμπορίου και πνευματικής ακτινοβολίας, δεν παραμένει 

ανεπηρέαστη από αυτές τις διαδικασίες.  

Σε όλα τα εδάφη της Αυτοκρατορίας πριν το 1914,  οι Έλληνες φαίνεται ότι άγγιζαν 

τα 2,2 εκατομμύρια, με την οικονομική τους ισχύ να είναι σαφώς μεγαλύτερη της 

πληθυσμιακής τους αναλογίας. Υπολογίζεται ότι το 50% του επενδεδυμένου 

κεφαλαίου στη βιομηχανία, καθώς και το 60% σε κλάδους μεταποίησης ανήκαν σε 

πολίτες που προέρχονταν από τις ελληνικές οθωμανικές κοινότητες. Το 1912, από τις 

18.063 εμπορικές επιχειρήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το 46% ανήκε σε 

Έλληνες, το 23% σε Αρμένιους, και μόνο το 15% σε μουσουλμάνους. Υπολογίζεται 

ότι το 1914 από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες, το 49%  ανήκε σε  Οθωμανούς 

Έλληνες, ενώ Έλληνες ήταν και το 46% των τραπεζιτών. Την ίδια χρονιά, 

υπολογίζεται ότι Έλληνες ήταν το 52% των γιατρών, το 49% των φαρμακοποιών, το 

52% των αρχιτεκτόνων  το 37% των μηχανικών και το 29% των δικηγόρων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Νότης, 1986: 39).   

Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει, Μοναστήρι, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, 

Γρεβενά, μετά από μελέτη του «Οδηγού της Ελλάδος απάσης» του 1910- 1911, του 

μόνου αξιόπιστου οδηγού, στον οποίο καταγράφονται οι επαγγελματίες «απάσης της 

Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του αρχιπελάγους και των νήσων 

Κρήτης, Κύπρου, Σάμου», μπορούμε να παραθέσουμε τους παρακάτω υπολογισμούς 

και να οδηγηθούμε στις εξής διαπιστώσεις. 
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Σε μια γενικότερη καταγραφή των επαγγελματιών του 1910, στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, ο μεταποιητικός τομέας παραγωγής αντιπροσωπεύεται από μία 

πληθώρα εργαστηρίων. Το χριστιανικό στοιχείο φαίνεται να κυριαρχεί παντού με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πόλη της Κοζάνης, όπου στο σύνολο των 288 

επαγγελματιών, δεν καταγράφεται ούτε ένας Μουσουλμάνος. Στο Μοναστήρι, στο 

σύνολο των 665 επαγγελματιών που καταχωρίζονται, εντοπίζουμε 640 μη 

μουσουλμάνους
1
 και μόλις 25 Μουσουλμάνους, στην Καστοριά στο σύνολο των 253, 

243 Χριστιανούς και 10 Μουσουλμάνους, στην Φλώρινα στο σύνολο των 179, 146 

Χριστιανούς και 33 Μουσουλμάνους και στα Γρεβενά  στο σύνολο των 129, 125 

Χριστιανούς και μόλις 4 Μουσουλμάνους. 

 

 

 

 

 

Η υπεροχή των Χριστιανών (στους οποίους πρέπει να προσθέσουμε μικρό ποσοστό 

Εβραίων) είναι εμφανής:  

 

                                                 
1
 Από την ανάγνωση των ονομάτων υποθέτουμε, αλλά μόνο στο μέτρο που μας επιτρέπει η μορφή των 

επιθέτων και όχι ασφαλώς με βεβαιότητα, ότι 24 από αυτούς είναι Εβραίοι και 40 Βούλγαροι. 
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Το σημαντικότερο κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων μεταξύ των Χριστιανών 

θεωρούμε ότι ήταν ελληνικό. Η ελληνική οικονομική παρουσία υπήρξε πολύ ισχυρή, 

και από ό,τι φαίνεται Έλληνες είχαν στα χέρια τους σχεδόν το σύνολο του εμπορίου 

και διακινούσαν μεγάλο όγκο κεφαλαίων. Οι Έλληνες του βιλαετίου με οικονομική 

παρουσία και δράση ήταν πολλοί και η περιοχή κρίθηκε ιδανική για την επέκταση 

των εργασιών της Τράπεζας της Ανατολής. Εκμεταλλευόμενη το γεγονός αυτό, η 

τράπεζα φρόντισε να προβάλει την «ελληνικότητα» της, προκειμένου να 

συγκεντρώσει τα διακινούμενα κεφάλαια των Ελλήνων της περιοχής, όπως θα 

επιχειρήσουμε σε κάποιο βαθμό να καταδείξουμε παρακάτω. 

Σε σχέση με την εκπαιδευτική προσπάθεια και τις συναφείς δραστηριότητες στο 

βιλαέτι του Μοναστηρίου, όπως αναφέρει η Ηλιάδου-Τάχου (2003: 99), οι πρώτες 

απόπειρες καταγραφής των σχετικών στοιχείων εμφανίζονται από το 1871 και 

εντεύθεν, και εκπορεύονται από το Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης. Η 

καταγραφή γίνεται προκειμένου να υπολογιστούν τα απαραίτητα κονδύλια που 

πρέπει να δαπανηθούν για την ενίσχυση των σχολείων. Ιδιαίτερα για την χρονική 

περίοδο που μελετά η παρούσα έρευνα, τα πλησιέστερα χρονικά δεδομένα 

εντοπίζονται στο 1890, όταν στο βιλαέτι του Μοναστηρίου υπάρχει η πιο κάτω 

κατανομή (Βουρή, 1988: 113): 
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Βιλαέτι Μοναστηρίου 1890 

Ελληνικά σχολεία Μαθητικό σύνολο Διδακτικό Προσωπικό 

Αρρένων  125 Μαθητές 8.721                      325 

Θηλέων   31 Μαθήτριες 3.375 

Σύνολο  156 Σύνολο 12.096 Σύνολο 325 
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Συνολικά: 

Σχολεία Δάσκαλοι Μαθητές 
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Τα στατιστικά δεδομένα που διαθέτουμε για το σαντζάκι του Μοναστηρίου για την 

περίοδο 1871-1904, παρουσιάζουν την εξελικτική πορεία των ιδρυμάτων, των 

δασκάλων και των μαθητών: 

 

Σχολικό έτος Σχολεία Δάσκαλοι Μαθητές 

1871 46 76 4.360 

1879 53   

1883 88  5.536 

1886 108  6.566 

1894 105 143 6.905 

1900 134 206 7.136 

1904 72 158 4.492 

 

Όπως παρατηρεί η Ηλιάδου –Τάχου (2003: 109), η ποσοτική αυτή εξέλιξη μας οδηγεί 

στην διαπίστωση ότι ενώ παρατηρούμε διεύρυνση του σχολικού δικτύου στα αρχικά 

στάδια των καταγραφών εντοπίζουμε δύο περιόδους στασιμότητας. Η πρώτη 

εντοπίζεται στην δεκαετία 1887-1897, κατά την οποία τα οικονομικά του ελληνικού 

βασιλείου διέρχονταν κρίση, και η δεύτερη συμπίπτει με την έναρξη της ένοπλης 

φάσης του Μακεδονικού Αγώνα.  

Στις υπόλοιπες περιοχές, παρατηρείται μία σταθερή άνοδος, όχι μόνο στον αριθμό 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και αυτόν των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

στην Καστοριά από το 1881 και έπειτα καταγράφονται 598 μαθητές, μόνο στην πόλη 

της Καστοριάς (Ηλιάδου - Τάχου, 2003: 149), ενώ λειτουργούν παράλληλα σχολεία 

και σε άλλους οικισμούς του καζά, όπως η Κλεισούρα, το Βογατσικό, η Κορησσός, 

το Άργος Ορεστικό (Χρούπιστα), το Λέχοβο και αλλού. Στην Κοζάνη, παρατηρείται 

παρόμοια εικόνα, με τον αριθμό των καταγεγραμμένων μαθητών να φτάνει τους 331 

το 1886 μόνο στην πόλη της Κοζάνης, ενώ το 1900 σε ολόκληρη την επαρχία 

Σερβίων και Κοζάνης φοιτούν 2057 μαθητές (Ηλιάδου - Τάχου, 2003: 246). Στην 

Φλώρινα, ενώ το 1871 φοιτούν 370 μαθητές, το 1900 ο αριθμός αυτός εκτοξεύεται 

στους 1841 (Ηλιάδου - Τάχου, 2003: 178). Για τα Γρεβενά, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν 

ελληνικά σχολεία, ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.  



Οι εμπορικές συναλλαγές της Τράπεζας Ανατολής με τη Δυτική Μακεδονία 
 

13 

 

2.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν μέσα από τις εμπορικές 

συναλλαγές των συναλλασσόμενων της Δυτικής Μακεδονίας διεκπεραιώνεται η 

Εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στην οποία επενδύονται εθνικοί 

στόχοι, και αν μέσα από τις συναλλαγές αυτές και εν όψει της επικείμενης ελληνικής 

εδαφικής επέκτασης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση μίας φίλα 

προσκείμενης αστικής τάξης στην Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνθετική 

περιπτωσιακή μελέτη (case study) συγκεκριμένων πτυχών της χρηματοπιστωτικής 

βοήθειας που δόθηκε στους Έλληνες ιδιώτες, αλλά και σε φορείς ελληνικών 

συμφερόντων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο πλαίσιο της δανειοδότησης των 

επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης από την Τράπεζα της Ανατολής, η οποία έχει 

διπλό προσανατολισμό: πρώτον, να αξιολογήσει τα ποσοτικά δεδομένα των 

συναλλαγών της Τράπεζας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την συμμετοχή 

των εμπόρων και φορέων της συγκεκριμένης περιοχής και δεύτερον, να ελέγξει, 

παράλληλα, την εμπλοκή της ανερχόμενης αστικής τάξης στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα του τόπου. Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

α) να εντοπισθεί και να κατηγοριοποιηθεί ανά νομό (σύμφωνα με την σημερινή 

διοικητική διαίρεση), η  συγκέντρωση των οικονομικών συναλλαγών στην υπό 

μελέτη περιοχή, 

β) να μελετηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι οικονομικοί φορείς στις κατά τόπους 

Εκπαιδευτικές Εφορίες και στην Εκκλησία, και η συνδυασμένη οικονομική και 

πολιτική δράση του Ελληνικού Προξενείου αναφορικά με την εμπλοκή του στην 

λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, 

γ) να αναδειχθεί ο καίριος ρόλος, που η Τράπεζα της Ανατολής και οι 

συνεργαζόμενοι ιδιωτικοί και συλλογικοί φορείς, έπαιξαν στην οργάνωση των 

Εκπαιδευτικών Εφοριών και στην προώθηση και εφαρμογή των απαιτούμενων 

λύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης 

δ) να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο προωθήθηκε μία συγκεκριμένη πολιτική υπέρ 

των Ελλήνων και των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και Εφοριών εκ μέρους του 

ιδρύματος της Τράπεζας 

ε) να εκτιμηθεί αν υπήρχε ουσιαστική και συστηματική προσπάθεια ανάδειξης μίας 

άρχουσας ελληνικής αστικής τάξης εντός του πλαισίου της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, και 
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στ) να αποκαλυφθούν πτυχές της τοπικής ιστορίας της περιοχής για τη χρονική 

διάρκεια 1905- 1914, μέσα από την αλληλογραφία της Τράπεζας με ιδιώτες, φορείς, 

το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης και φυσικά την Γενική Διεύθυνση της 

Τράπεζας της Ανατολής. 

2.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Για τη Τράπεζα της Ανατολής και το χρονικό διάστημα 1905-1911, η σχετική 

βιβλιογραφία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιορίζεται σε μία μόνο έρευνα. Τα 

σχετικά με το Πρακτορείο του Μοναστηρίου και την σύνδεση των δυτικομακεδόνων 

εμπόρων με την εκπαιδευτική, πολιτική και οικονομική εξέλιξη του νέου ελληνισμού 

δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά από την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Τα γεγονότα 

της περιόδου αυτής θα έπρεπε να αναλυθούν και υπό το πρίσμα των διαδικασιών που 

οδήγησαν σε πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές μεταβολές στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, με βάση τις 

συναλλαγές ιδιωτών και φορέων με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που ασχολούνται με τη δομή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Πατριαρχείο, τις μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές, 

πολιτικές και πολιτιστικές προεκτάσεις τους, καθώς και με τη ζωή και την 

εκπαίδευση των ελληνορθοδόξων της αυτοκρατορίας στην Δυτική Μακεδονία, 

ιδιαίτερα στα χρόνια πριν την απελευθέρωση.  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

το βιβλίο της καθηγήτριας Σοφίας Ηλιάδου- Τάχου με τίτλο «Η εκπαίδευση στη 

δυτική και βόρεια Μακεδονία 1840 - 1914» στο οποίο γίνεται με μεθοδικότητα μία 

εκτενής ανάλυση της εκπαίδευσης αλλά και του τρόπου ζωής των ελληνορθόδοξων 

της Αυτοκρατορίας κατά τη συγκεκριμένη εποχή. Αντίθετα, σε σχέση με την 

οικονομική ιστορία της οθωμανικής περιόδου και τους Έλληνες τραπεζίτες, 

εντοπίζουμε μόνο το έργο του καθηγητού Χαρίλαου Εξερτζόγλου “Greek Βanking in 

Constantinople, 1850-1881”, όπου παρατίθεται μια οικονομική ανάλυση των 

δανειοδοτήσεων του οθωμανικού κράτους και αναδεικνύεται ο ρόλος των Ελλήνων 

επιχειρηματιών της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, τα χρονικά όρια της μελέτης 

περιορίζονται μέχρι το 1881, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται σε 

καθεστώς διεθνούς οικονομικού ελέγχου. 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο όγκος του σωζόμενου αρχείου είναι 

αρκετά μεγάλος. Αν και το ζήτημα αυτό, αντιμετωπίστηκε εν μέρει από την αρχειακή 

ταξινόμηση του σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, δεν είμαστε σε θέση να 
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γνωρίζουμε την πληρότητα των συναλλαγών αυτών. Τα αρχεία αυτά, για περίπου 

πενήντα χρόνια παρέμειναν εκτεθειμένα σε εξωτερικό χώρο προτού διασωθούν, και 

είναι απορίας άξιο, το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά μπορούν και διαβάζονται 

σήμερα. Προκειμένου να εντοπιστούν τα σχετικά με τη Δυτική Μακεδονία έγγραφα, 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Αρχειομνήμων με τη χρήση ονομάτων- κλειδιών των 

υπό μελέτη περιοχών (Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα, Μοναστήρι, Σόροβιτς). Με τον 

τρόπο αυτό έγινε δυνατή η απομόνωση των αρχειακών ενοτήτων που αναφέρονται 

στην Δυτική Μακεδονία και το Μοναστήρι. Ο περιορισμός σε αυτό το σημείο 

έγκειται στο ότι δεν μελετήθηκε το σύνολο του αρχείου, καθώς είναι πιθανόν να 

υπάρχουν αναφορές για την περιοχή ενδιαφέροντος στο περιεχόμενο των υπόλοιπων 

εγγράφων της Τράπεζας της Ανατολής, και όχι στον τίτλο τους.  

3. Μεθοδολογία 

3.1 Παρουσίαση υλικού 

«Η αρχειακή έρευνα», χρησιμοποιώντας τα λόγια της Χρύσας Μαλτέζου, ομότιμης 

καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, «μοιάζει με την αρχαιολογία. Όπως ο 

αρχαιολόγος σκάβει για να βρει κάτι καινούργιο, ο αρχειακός αναζητά μια σειρά 

ιστορικών τεκμηρίων. Και η χαρά που σου δίνει η αρχειακή έρευνα είναι ακριβώς 

αυτή του αρχαιολόγου που χαίρεται όταν βγάζει κάτι μέσα από τη γη, έτσι κι ο  

ερευνητής των αρχείων, αισθάνεται την ίδια ικανοποίηση όταν εντοπίζει κάποιο νέο 

τεκμήριο στο αρχείο». Αν και ελλιπές, και αποσπασματικό, το σωζόμενο αρχειακό 

υλικό είναι πολυποίκιλο και πολύ μεγάλο σε έκταση. Αποτελείται από τρεχούμενους 

ανοικτούς λογαριασμούς, εισερχόμενη αλληλογραφία σχετικά με την εξόφληση 

γραμματίων και άλλα ζητήματα, εξερχόμενη αλληλογραφία, επιστολές, αντίγραφα 

επιστολών, αποδείξεις, τηλεγραφήματα, δελτία αποστολής αξιών και άλλα. Η 

ιδιορρυθμία του το καθιστά δύσχρηστο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αμιγώς 

λογιστικά στοιχεία. Ωστόσο, η ιστορική του αξία είναι αδιαμφισβήτητη καθώς η 

Τράπεζα της Ανατολής ήταν η πρώτη ελλαδική τράπεζα στον τουρκοκρατούμενο 

μακεδονικό χώρο και η μοναδική, της όποιας αρχειακό υλικό διαθέτουμε προς το 

παρόν (Χεμίκογλου, & Καριζώνη, 1994: 87). Οι τραπεζικές συναλλαγές πού 

περιλαμβάνονται στο υλικό αυτό, είναι σε θέση να αποκαλύψουν όχι μόνο τον όγκο 

των συναλλαγών των εμπόρων της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την εθνικότητα 

των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, την ποιότητα των εργασιών τους 
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αλλά και την συγκέντρωση ή μη κεφαλαίων σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας, παρέχοντας συμπληρωματικό υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα 

της περιόδου.  

Το Αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής παραδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη συνέχεια (1955) στο 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
2
, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Μετά την παραλαβή 

τους από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, τα αρχεία ταξινομήθηκαν πρόχειρα και το 

μεγαλύτερο μέρος τους επιστράφηκε στην Εθνική Τράπεζα «ως μη έχον ιστορικήν 

αξίαν» (στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας τηρείται σήμερα όλη η σχετική 

αλληλογραφία
3
). Στους υπάρχοντες φακέλους περιλαμβάνεται ένα μέρος της 

αλληλογραφίας του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και του Πρακτορείου 

Μοναστηρίου των ετών 1906-1913. Το υλικό έχει τη μορφή δεμένων βιβλίων 

αντιγράφων αλληλογραφίας και λυτών εγγράφων, συνταγμένων στην ελληνική, 

γαλλική, σερβική -βουλγαρική (κυριλλικό αλφάβητο) και τουρκική γλώσσα. Η 

κατάσταση του δεν είναι καλή, και ένα αρκετά σημαντικό μέρος του έχει υποστεί 

φθορές και έχει καταστεί δυσανάγνωστο. Παρόλη την αποσπασματικότητα τους, τα 

αρχεία της Τράπεζας της Ανατολής παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον 

καθώς περιέχουν άφθονα στοιχεία για την οικονομική κίνηση στο χώρο όλης της 

Μακεδονίας καθώς και στον ευρύτερο νοτιοβαλκανικό χώρο (Κατσανίδης, 1991: 

328). 

Το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας αποτελείται από 

458 αρχειακές ενότητες περιγραφής και από 203 βιβλία και 255 φακέλους και 

υποφακέλους
4
.  Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας μελετήθηκε το υλικό 149 

αρχειακών ενοτήτων, το οποίο αναφέρεται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, 

και ιδιαίτερα η αλληλογραφία του Πρακτορείου του Μοναστηρίου, των 

δυτικομακεδόνων πελατών και ανταποκριτών με το υποκατάστημα της Τράπεζας στη 

Θεσσαλονίκη, καθώς και η αλληλογραφία με το Κεντρικό Κατάστημα της Αθήνας 

από το 1905 έως το 1914. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται: 12 βιβλία τρεχούμενων 

                                                 
2
 Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1954, με σκοπό τη διάσωση πολύτιμου αρχειακού 

υλικού. Το 1955 πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη παραλαβή οθωμανικών αρχείων, τα οποία βρίσκονταν 

αφύλακτα μέχρι τότε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στα οθωμανικά αρχεία βρέθηκε και 

το αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής. 
3
 Εκτός όμως από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ένα μικρό τμήμα αρχείου της Τράπεζας 

της Ανατολής (21 συνολικά φάκελοι), υπάρχει σήμερα στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. 
4
 Οι υποφάκελοι αποτελούν προϊόν της αρχειακής καταχώρισης και όχι υλικό το οποίο ήταν ήδη 

ταξινομημένο. 
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ανοιχτών λογαριασμών, εκ των οποίων τα 9 αναφέρονται σε λογαριασμούς 

ανταποκριτών και τα υπόλοιπα 3 σε λογαριασμούς πελατών, 45 φάκελοι με 

αντίγραφα επιστολών, 26 ονομαστικοί φάκελοι πελατών και 11 φάκελοι διαφόρων 

πελατών, 21 φάκελοι εισερχόμενης αλληλογραφίας του Πρακτορείου Μοναστηρίου 

από πελάτες και ανταποκριτές πόλεων, 6 φάκελοι με εισερχόμενα δελτία 

πληροφοριών του Πρακτορείου Μοναστηρίου, 6 φάκελοι με εξερχόμενα του 

Πρακτορείου Μοναστηρίου προς το Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών, 

Υποκαταστήματα και Πρακτορεία, 7 φάκελοι με συναλλαγές και αλληλογραφία του 

Πρακτορείου Μοναστηρίου με διάφορες Ιερές Μητροπόλεις και φορείς (στη δυτική 

Μακεδονία και το Μοναστήρι), 3 φάκελοι  με συναλλαγές του Ελληνικού 

Προξενείου Μοναστηρίου με την Τράπεζα Ανατολής, 12 φάκελοι με  αλληλογραφία 

επί διαφόρων θεμάτων και αντίγραφα λογαριασμών και επιστολών. Οι ονομαστικοί 

φάκελοι που αναφέρονται κατανέμονται ως εξής: 5 φάκελοι του Ιωάννη 

Παπακωνσταντίνου, από την Καστοριά, από το 1907 έως το 1912, 5 φάκελοι του 

Λέοντος. Δ. Μαυροβίτη και Αδελφών, από την Καστοριά, από το 1907 έως το 1912, 

3 φάκελοι του Κοσμά Φίλιου (Γενικός Αντιπρόσωπος της Equitable Life Assurance 

Society of U.S.A.) και Σια και 1 φάκελος του Γεωργίου Φίλιου και Σια (μετεβλήθη σε 

Γ. Ν. Φίλιος & Δ. Τόσκος το 1908) από την Καστοριά, από το 1907 έως το 1910, 3 

φάκελοι του Β. Ε. Μαυρουδή (τραπεζίτη στο επάγγελμα) από την Καστοριά, από το 

1907 έως το 1911, 2 φάκελοι των Αδελφών Βαδραχάνη από το Σόροβιτς (Αμύνταιο), 

από το 1905 έως το 1908, 2 φάκελοι των Αδερφών Ρούμπα, τραπεζιτών από την 

Καστοριά, του 1907 και του 1911, 1 φάκελος των Αδερφών Κυρατζή, από το 

Βουρβουτσικό, εμπόρων στο επάγγελμα, από το 1907 έως 1908, 1 φάκελος του Ι. 

Παντελή, από το Σόροβιτς, από το 1905 έως το 1906, 1 φάκελος του Ιωάννη Ζήση, 

από τη Φλώρινα, του 1911, 1 φάκελος του Ναούμ Τσάκαλη, τραπεζίτη από την 

Καστοριά, του 1907, και 1 φάκελος των Αδερφών Χατζημήτζεφ, τραπεζιτών από το 

Σόροβιτς, του 1911. Τα βιβλία με τους ανοιχτούς λογαριασμούς πελατών και 

ανταποκριτών περιείχαν αμιγώς λογιστικά στοιχεία που δεν βοήθησαν ουσιαστικά 

στην έρευνα, ωστόσο έδωσαν στοιχεία για τους πελάτες και ανταποκριτές της 

Τράπεζας, την επαγγελματική τους δραστηριότητα και τον τόπο δραστηριοποίησης 

τους.  

Το βασικό κομμάτι της έρευνας επικεντρώθηκε στην αλληλογραφία των πελατών με 

την Τράπεζα και την εξερχόμενη αλληλογραφία του Πρακτορείου με την Γενική 

Διεύθυνση και το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι επαφές 
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των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και των Μονών του οθωμανικού χώρου, τόσο σε 

σχέση με την ίδια την Τράπεζα, όσο και σε σχέση με τους ανταποκριτές, οι οποίοι 

αναλάμβαναν το ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ιδρυμάτων και της Τράπεζας.  

3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο χώρο της ιστορικής έρευνας, η οποία ορίζεται ως 

«ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, 

προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με 

συμβάντα του παρελθόντος» (Borg, 1963 στο Cohen, Manion & Morrison, 2007: 

271). Βασιζόμενοι στην παραδοχή της πρότασης ότι ένα από τα οφέλη της ιστορικής 

έρευνας είναι πως υπογραμμίζει τη σχετική σημασία και τα αποτελέσματα των 

ποικίλων αλληλεπιδράσεων και επιτρέπει την επανεκτίμηση των δεδομένων σε σχέση 

με επιλεγμένες υποθέσεις και γενικεύσεις που διατυπώνονται σήμερα για το 

παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε πτυχές της οικονομικής, 

και όχι μόνο, ιστορίας της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Η κατανόηση των 

χρηματοπιστωτικών δομών και η εμπλοκή τους στην οικονομική, κοινωνική, 

εκπαιδευτική πραγματικότητα της περιόδου μπορεί ενδεχομένως να αποκαλύψει νέα 

στοιχεία για την περιοχή και να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα. 

Η μελέτη περίπτωσης αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό ως τμήμα ενός 

ευρύτερου συστήματος, σε πραγματικές καταστάσεις δίνοντας τη δυνατότητα στους 

αναγνώστες να αντιληφθούν και να κατανοήσουν έννοιες της πραγματικότητας που 

ζουν τα δρώντα υποκείμενα (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 310). Η παρούσα 

μελέτη είναι ερμηνευτική, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Yin 

(1984 στο Cohen, Manion & Morrison, 2007: 313), καθώς διατυπώνει εννοιολογικές 

κατηγορίες, προκειμένου να ελεγχτούν αρχικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Το 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε ανήκει στις πρωτογενείς πηγές δεδομένων, σε 

ντοκουμέντα, εφόσον βασίστηκε στο αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Προκειμένου να εντοπιστούν τα σχετικά με τη Δυτική 

Μακεδονία έγγραφα, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Αρχειομνήμων, το οποίο είναι 

ένα δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων, όπου παρέχεται η 

δυνατότητα περιήγησης των αρχειακών συλλογών των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους, με βάση την αρχειακή περιγραφή τους. Με τη χρήση, λοιπόν, των 

ονομάτων των υπό μελέτη περιοχών (Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα, Μοναστήρι, 
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Σόροβιτς) έγινε δυνατή η απομόνωση των αρχειακών ενοτήτων που αναφέρονται 

στην Δυτική Μακεδονία και το Μοναστήρι. 

Η μέθοδος η οποία έχει και τη μεγαλύτερη σημασία για την ιστορική έρευνα, είναι 

της ανάλυσης περιεχομένου, όπου ένα λεκτικό, μη ποσοτικό ντοκουμέντο μπορεί να 

μετασχηματιστεί σε ποσοτικά δεδομένα (Bailey, 1978 στο Cohen, Manion & 

Morrison, 2007: 282). Σε αντίθεση με την απλή ανάγνωση του κειμένου της 

αλληλογραφίας της Τράπεζας και των πελατών της, η ανάλυση περιεχομένου 

επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του. Δηλαδή, μέσω της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου, έχοντας ως βάση το ίδιο το υλικό, για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί 

όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, δημιουργείται ένα σύστημα κατηγοριών που 

προέρχονται από το κείμενο και στη συνέχεια ερμηνεύεται σύμφωνα με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πρώτο μας μέλημα αποτελεί  η 

ποσοτικοποίηση των δεδομένων και ο εντοπισμός των θεματικών κατηγοριών που 

προκύπτουν από τα δεδομένα, ενώ μονάδα καταγραφής, αποτελεί το γενικό θέμα που 

αναπτύσσεται στις επιστολές. Αρχικά, θα εντοπίσουμε το έκδηλο περιεχόμενο, που 

αναφέρεται στο αντικείμενο της επικοινωνίας όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στις 

επιστολές. Από τα κείμενα της αλληλογραφίας της Τράπεζας με τους 

συναλλασσόμενους, διαμορφώθηκαν οι εξής κατηγορίες: 

1. Εθνική ιδεολογία των συναλλασσόμενων με την Τράπεζα της Ανατολής 

 Η συνεργασία με ομόθρησκους 

 Η επίκληση της φιλοπατρίας 

 Η επίκληση της φιλανθρωπίας 

 Η έννοια του «συστημένου πατριώτη» 

2. Στοιχεία μιας Εθνικής πολιτικής στην εκπαίδευση και την κοινωνία 

 Ελληνικό Προξενείο 

 Εκκλησία 

 Εκπαιδευτήρια 

 Φλώρινα 

Όμως, σε κάθε κείμενο πρέπει να ερμηνευτούν όχι μόνο όσα γράφονται, αλλά και 

αυτά που υποβόσκουν, δηλαδή το «λανθάνον» περιεχόμενο. Στο επόμενο, λοιπόν, 

στάδιο της ερμηνείας του περιεχομένου των επιστολών ως καταλληλότερη μέθοδος 

κρίνεται η ιστορική- ερμηνευτική, σύμφωνα με την οποία εντάσσουμε το περιεχόμενο 

των επιστολών στο συγκεκριμένο ιστορικό συγκείμενο προκειμένου να αντιληφθούμε 
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τα βαθύτερα νοήματα αυτών που γράφονται. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, κάτι τέτοιο, 

ωστόσο θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό, προκειμένου να ανιχνευθούν ιδεολογικά, ή 

μη, μηνύματα των επιστολών. Το κενό αυτό, θεωρούμε ότι μπορεί να καλύψει η 

κριτική ανάλυση λόγου, ως συμπληρωματική μέθοδος. Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε 

ότι συναλλαγές ιδιωτών και φορέων, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ των ιδρυμάτων 

της Τράπεζας μπορεί να δώσει συμπληρωματικά στοιχεία για την περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους οικονομικούς μηχανισμούς που 

χρησιμοποίησαν προκειμένου να προωθηθεί η εκπαιδευτική, η εμπορική και 

πολιτισμική  ανάπτυξη των Ελλήνων. 

4. Ιστορική Αναδρομή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

4.1 Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν και διέθετε εδάφη στην Ευρώπη είτε πολύ κοντά 

στην Ευρώπη, δεν γνώρισε την Βιομηχανική Επανάσταση. Οι λόγοι μπορούν να 

αναζητηθούν στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του 

κυρίαρχου από την άποψη των εξουσιαστικών δομών στοιχείου, τα οποία 

αποδείχθηκαν τροχοπέδη για την βιομηχανική της ανάπτυξη, τουλάχιστον με τους 

όρους με τους οποίους αυτή συνέβη στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Παρά το μέγεθός 

της (η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατά την περίοδο των μεγάλων βιομηχανικών 

ανακαλύψεων, ήταν μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της περιόδου) απέτυχε 

να δημιουργήσει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ώστε να δώσει ώθηση στην οικονομική 

ανάπτυξη του συνόλου των υπηκόων της. Η διαφθορά των τοπικών διοικήσεων και η 

τάση των Σουλτάνων να αποθησαυρίζουν είτε για προσωπικό πλουτισμό είτε για την 

χρηματοδότηση πολέμων, αποτέλεσε τροχοπέδη για οποιαδήποτε αλλαγή προς την 

κατεύθυνση της εκβιομηχάνισης και ανασταλτικό παράγοντα για ανάλογες 

δραστηριότητες στους υπηκόους τους, που προέρχονταν από διαφορετικές φυλές και 

θρησκείες. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η χορήγηση τραπεζικών αδειών ξεκίνησε 

προκειμένου να «ελαφρύνει» η ανάγκη για περισσότερο δανεισμό από ευρωπαϊκά 

κεφάλαια. Οι συνεχείς πόλεμοι σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας υπέβαλλαν σε 

τεράστιες πιέσεις τα δημόσια οικονομικά δημιουργώντας καταστροφικές δανειακές 

ανάγκες (Görmez, 2008: 10).  

Από την άλλη μεριά, η τοκοφορία των κεφαλαίων, απαγορευόταν σύμφωνα με το 

νόμο του Ισλάμ, τον Εβραϊκό και Χριστιανικό, μία απαγόρευση που διατηρήθηκε 
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στην Αυτοκρατορία για περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη
5
. 

Η άρση αυτής της απαγόρευσης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης εφαρμόστηκε από 

τον 17
ο
 αιώνα και στο εξής, ενώ στην Οθωμανική αυτοκρατορία μόλις στα μέσα του 

19
ου

 αιώνα, και ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους όπως αναφέρει ο Kuran 

(2008), για την «οικονομική υπανάπτυξη» (economic underdevelopment) στην Μέση 

Ανατολή, και κατ’ επέκταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, ήταν ήδη 

διαμορφωμένες κάποιες δομές, οι οποίες χρησίμευαν για την μεταφορά κεφαλαίων 

και την διευκόλυνση του εμπορίου. Στην ουσία, επινοήθηκαν διαφορετικοί τρόποι 

δανειοδότησης, κυρίως από ιδιώτες που προσέφεραν χρηματικές διευκολύνσεις στην 

εμπορική δραστηριότητα. Την περίοδο πριν την ίδρυση μοντέρνων τραπεζών και την 

επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, μη μουσουλμάνοι (αρχικά, αργυραμοιβοί) 

και τραπεζίτες υπήρξαν οι πρωταρχικοί οικονομικοί πιστωτές στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι και Λεβαντίνοι
6
 υπήρξαν οι βασικές μη 

μουσουλμανικές οργανώσεις που ενεπλάκησαν σε τραπεζικές δραστηριότητες. 

Σαράφηδες (sarrafs) και τραπεζίτες, έχοντας ως βάση την περιοχή του Γαλατά της 

Κωνσταντινούπολης, επικεντρώθηκαν κυρίως στη χρηματοδότηση του εμπορίου, 

στην μετατροπή ξένου συναλλάγματος, στο δανεισμό, στη συλλογή φόρων και στην 

χρηματοδότηση των φοροεισπαρακτόρων. Η κάθε ομάδα εξειδικευόταν σε ένα τομέα, 

οι Έλληνες κυρίως στην χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου, ενώ οι Εβραίοι και 

οι Αρμένιοι ενδιαφέρθηκαν για την χρηματοδότηση του Παλατιού (Al, 2010: 75). 

Από την στιγμή που δεν υπήρχαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι έμποροι αυτοί 

έφτασαν να δανείζουν ακόμα και στον ίδιο το Σουλτάνο. Αργότερα, όταν ξεκίνησαν 

οι αδειοδοτήσεις για την ίδρυση μοντέρνων τραπεζών, αφορούσαν κυρίως ξένους 

επενδυτές. Αυτές δόθηκαν, δηλαδή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευκολότερη και 

φθηνότερη δανειοδότηση της Αυτοκρατορίας. 

Οι πρώτες προσπάθειες ίδρυσης μοντέρνων τραπεζών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, 

ξεκίνησαν το 1836, με πρωτοβουλία Άγγλων επιχειρηματιών, χωρίς επιτυχία. Μία 

δεύτερη προσπάθεια το 1840, για την ίδρυση της Γενικής Τράπεζας της 

Κωνσταντινούπολης, είχε την ίδια τύχη. Ουσιαστικά, η πρώτη Τράπεζα που 

                                                 
5
Ο τόκος κατά το Μεσαίωνα θεωρούνταν από την Χριστιανική Εκκλησία ως κάτι γενικά και συνολικά 

ανήθικο, ανεπίτρεπτο και αμαρτωλό. Ωστόσο, η Καθολική Εκκλησία φάνηκε σχετικά νωρίς να 

εφαρμόζει διατάξεις που έκαναν δυνατό το δανεισμό, περιορίζοντας σημαντικά τα επιτόκια 

(Reed&Bekar,2003). 
6
Οι Λεβαντίνοι (Levantines) ήταν Ιταλικής, Μαλτέζικης, Καταλανικής, Ισπανικής και Πολωνικής 

καταγωγής. Αργότερα, ο πληθυσμός τους συμπεριέλαβε και Ολλανδούς, Γερμανούς και Άγγλους. Οι 

περισσότεροι από αυτούς ήταν Καθολικού θρησκεύματος (περισσότερα βλ. Σμυρνέλη, 2002)  
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λειτούργησε στην οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν η Τράπεζα της Σμύρνης το 1843. 

Επρόκειτο για σύμπραξη ξένων εμπόρων (Άγγλων, Γάλλων, Αυστριακών, Ολλανδών, 

Ρώσων, Αμερικανών, Ιταλών, Δανών, Ισπανών και Ελλήνων), υπό τον έλεγχο του 

Σουηδικού Προξενείου της Σμύρνης. Οι έμποροι αυτοί δραστηριοποιούνταν κυρίως 

στο εξαγωγικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Επρόκειτο κυρίως, για 

μία απόπειρα εκ μέρους τους να μειώσουν την εξάρτηση τους από άλλους εμπόρους 

και τραπεζίτες.  Ο βίος της υπήρξε πολύ σύντομος, καθώς μόλις ένα χρόνο μετά την 

έναρξη των εργασιών της, η κυβέρνηση διέκοψε την λειτουργία της με την αιτιολογία 

ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια. Σύμφωνα με τους Βρετανούς, βασικότερος λόγος για 

το κλείσιμο της Τράπεζας, υπήρξε η αντίδραση εκ μέρους των τοπικών εμπόρων και 

τραπεζιτών (Al, 2010: 75). Ωστόσο, η εξήγηση που δίνει η Frangakis-Syrett (1992: 

147) είναι πως η ίδια η επιτυχία της Τράπεζας, ιδιαίτερα στην σταθεροποίηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, προκάλεσε την τύχη της, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

εισέβαλε στα όρια της οθωμανικής κυριαρχίας, όπως γινόταν τότε αντιληπτή. Μέσα 

σε μικρό χρονικό διάστημα, είχε καταφέρει, ακόμα και σε μία τόσο περιορισμένη 

αγορά, αυτό που η Υψηλή Πύλη προσπαθούσε να κάνει σε ολόκληρη την 

Αυτοκρατορία, δηλαδή να επηρεάζει και να ρυθμίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Καθώς μία τέτοια λειτουργία εθεωρείτο ότι ήταν ευθύνη και προνόμιο μόνο της 

κυβέρνησης, προκάλεσε την μήνιν του Σουλτάνου. Στην υφιστάμενη βιβλιογραφία 

παρουσιάζεται και μία ακόμη τράπεζα στην Σμύρνη (Commercial bank) με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, η οποία επίσης είχε σύντομο βίο, 1844 -1847, ωστόσο το κλείσιμο 

της Τράπεζας αποδίδεται στην οικονομική κρίση του 1847 (Pamuk, 2000: 212). 

Σε εθνικό-κρατικό επίπεδο, η πρώτη Τράπεζα της Κωνσταντινούπολης ιδρύεται το 

1845
7
, με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και με βάση ένα 

ιδιόρρυθμο καθεστώς ως «οικονομικός αρωγός» της οθωμανικής κυβέρνησης 

(Exertzoglou, 1986:120). Από αυτό το σημείο και έπειτα οι εμπορικές τράπεζες 

πληθαίνουν, κυρίως από κεφάλαια εκτός Αυτοκρατορίας, όχι μόνο στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην περιφέρεια.  

                                                 
7
 Αν και η υπάρχουσα βιβλιογραφία συμφωνεί στο γεγονός της ίδρυσης της Τράπεζας από τους 

τραπεζίτες του Γαλατά, υπάρχει διαφωνία για άλλα θέματα, όπως η χρονική της αφετηρία. Ο Pamuk 

(2000: 212)  τοποθετεί την ίδρυσή της στα 1847, ενώ ο Al στα 1849. Επιπλέον, ο Εξερτζόγλου 

αναφέρει ότι οι Baltazzi (Μπαλτατζής;) και Alleon, διορίστηκαν διαχειριστές του ιδρύματος, με 

συμμετοχή τους στο τραπεζικό κεφάλαιο (Exertzoglou, 1986: 120), και πως ο Baltazzi υπήρξε γόνος 

ελληνικής οικογένειας της Σμύρνης, ενώ ο Αl αναφέρει πως ήταν Αυστριακός έμπορος. Ο Pamuk δεν 

αναφέρεται στην εθνικότητα του Baltazzi.  
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Καθώς για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο 19
ος 

αιώνας υπήρξε μία περίοδος 

ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία, ενσωμάτωσης την οποία επέφερε η ταχεία 

επέκταση του εξωτερικού εμπορίου και των ευρωπαϊκών επενδύσεων, έγινε αισθητό 

το αίτημα ζήτησης και χρήσης χρήματος. Η Οθωμανική οικονομία σταδιακά και με 

αυξητικές τάσεις μετατρέπεται σε εξαγωγέα πρώτων υλών και σε εισαγωγέα 

μεταποιημένων προϊόντων. Το εξωτερικό εμπόριο στις περιοχές των συνόρων του 

1901 της Αυτοκρατορίας, στη Μακεδονία, στην Ανατολία και στη Συρία, αυξήθηκε 

κατά περίπου 15 φορές την περίοδο μεταξύ του 1820 και του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Την διαδικασία αυτή διευκόλυνε η κατασκευή λιμανιών και σιδηροδρόμων 

και φυσικά η ίδρυση μοντέρνων τραπεζικών ιδρυμάτων, κυρίως από ευρωπαϊκά 

κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα, η εμπορευματοποίηση της γεωργίας προχώρησε γρήγορα 

και μέλη του αγροτικού πληθυσμού εντάχθηκαν στις αγορές όχι μόνο ως παραγωγοί, 

αλλά και ως καταναλωτές εισαγόμενων προϊόντων.  

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η επιτυχία των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων 

θεωρήθηκε απαραίτητος όρος για την εδαφική της ακεραιότητα, και καλλιεργήθηκαν 

ελπίδες ότι η ταχεία επέκταση των εμπορικών δεσμών με την Ευρώπη και οι 

ευρωπαϊκές άμεσες επενδύσεις θα οδηγούσαν σε ανάπτυξη της οθωμανικής 

οικονομίας. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι η οθωμανική πρόσβαση στις ευρωπαϊκές 

χρηματαγορές θα οδηγούσε στην προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης και της 

νομισματικής σταθερότητας (Pamuk, 2012: 326-327). 

Ο Κριμαϊκός πόλεμος ήταν το γεγονός που έδωσε ουσιαστική ώθηση για την 

δημιουργία σύγχρονων τραπεζών. Κάτω από την πίεση του πολέμου, το Οθωμανικό 

κράτος κατέφυγε για πρώτη φορά στην ιστορία του, στον εξωτερικό δανεισμό. Τα 

δάνεια του 1854 και 1855 (£ 3,000,000 και £ 5,000,000) τα οποία συντάχθηκαν από 

τους Dent, Palmers &Co. Και Rothschilds του Λονδίνου αντίστοιχα, σηματοδότησαν 

το σημείο έναρξης μίας μακράς επισυσσώρευσης χρεών έναντι των ευρωπαϊκών 

χρηματαγορών (Eldem, 1999: 52). Επί δεκαετίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι 

ανάγκες του οθωμανικού κράτους για χρηματοδότηση καλύπτονταν από εσωτερικές 

πηγές, από τους «τραπεζίτες του Γαλατά», που ωστόσο αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και 

ανίκανοι να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ρευστότητα. Για 

την χορήγηση των δανείων, υποθηκεύτηκε ο φόρος υποτέλειας της Αιγύπτου, ο 

οποίος στο εξής θα κατατίθετο απευθείας από τον Χεδίβη
8
 της Αιγύπτου στην 

                                                 
8
Τίτλος του Αντιβασιλέα της Αιγύπτου, υπό Οθωμανική κυριαρχία (1867- 1914). 
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Τράπεζα της Αγγλίας. Αρκετοί Τούρκοι ιστορικοί της οθωμανικής περιόδου 

υποστηρίζουν ότι η έκδοση του δανείου του 1854 σηματοδότησε την περίοδο που η 

οθωμανική κυβέρνηση «βούλιαξε» στα χρέη προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

Εντούτοις, η ερμηνεία αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η οθωμανική οικονομία είχε 

εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Πριν ακόμη την εκταμίευση των δανείων, 

το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων είχε ήδη διατεθεί, ή επρόκειτο κοντινό μέλλον να 

διατεθεί, για νέα δάνεια από τις τοπικές αγορές. Αν υπολογίσει κανείς ότι τα επιτόκια 

των Τραπεζιτών του Γαλατά κυμαίνονταν σε επίπεδα πάνω από 15%, το επιτόκιο του 

7,9% του δανείου του 1854, ευλόγως θεωρήθηκε ευνοϊκό (Birdal, 2010: 26- 27).   

Μία άλλη συνέπεια του Κριμαϊκού Πολέμου είναι ότι επιτάχυνε τις διαδικασίες για 

τη δημιουργία μίας κεντρικής κρατικής τράπεζας. Το αυτοκρατορικό διάταγμα του 

1856 υπογράμμισε τη σημασία των τραπεζών για την αυτοκρατορία και ενθάρρυνε 

την ίδρυσή τους. Δύο τραπεζικές άδειες χορηγήθηκαν σε αλλοδαπούς το 1856, με την 

μία μόνο ουσιαστικά να ευοδώνεται. Τελικά, η Οθωμανική Τράπεζα ιδρύθηκε με 

βρετανικά κεφάλαια, σε μικρή όμως κλίμακα, το 1856 και έγινε αυτοκρατορική 

τράπεζα το 1863, όταν δόθηκε άδεια στους Γάλλους να συμμετέχουν και αυτοί στο 

μετοχικό της κεφάλαιο
9
. Παρά τις αντίξοες συνθήκες,  την έκκρυθμη κατάσταση στην 

τοπική χρηματαγορά και τις πολιτικές αναταραχές στην χώρα, κατάφερε να 

αναπτυχθεί σε σύντομο σχετικά διάστημα. Εκτός από τις τακτικές εμπορικές- 

τραπεζικές της δραστηριότητες, η Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα ανέλαβε την 

διαχείριση διαθεσίμων, με χρήση του δικτύου της εντός της Αυτοκρατορίας, τις 

υπηρεσίες διαχείρισης εξωτερικού και εσωτερικού χρέους, καθώς και το 

αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης χαρτονομισμάτων (Pamuk, 2000: 212 -213). 

                                                 
9
 Η Οθωμανική Τράπεζα μετά το 1875 βρέθηκε υπό το έλεγχο των Γάλλων, καθώς μειώθηκε το 

αγγλικό κεφάλαιο. Τα προνόμια της διατηρήθηκαν, παρά τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τους 

Βαλκανικούς πολέμους και τον Α’ παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923. Με 

την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, τα χαρτονομίσματα που είχε 

εκδώσει ανακλήθηκαν, μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1948. Η Αυτοκρατορική Οθωμανική 

Τράπεζα μετεβλήθη σε εμπορική, χωρίς τα προνόμια που είχε παλαιότερα, και συνέχισε τις 

δραστηριότητες της με γαλλικό κεφάλαιο μέχρι το 1996 (Al, 2010: 76) 
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Ο φάρος της Ανατολής: Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον, 1901: 199 

 

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα πληθώρα τραπεζών με ξένα κεφάλαια αρχίζουν η 

μία μετά την άλλη να ιδρύονται εντός της Αυτοκρατορίας. Κίνητρο για τις 

περισσότερες από αυτές υπήρξε ο δανεισμός προς την οθωμανική κυβέρνηση. Οι 

Τραπεζίτες του Γαλατά που μέχρι τότε υπήρξαν οι μόνοι χρηματοδότες του 

Οθωμανικού κράτους είτε δημιούργησαν συνεταιρισμούς με ξένες τράπεζες, είτε 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους, προκειμένου να ανταγωνιστούν την πληθώρα των 

νεοϊδρυθεισών τραπεζών. Η Γενική Εταιρεία του Οθωμανικού Κράτους είναι η 

πρώτη μετοχική εταιρεία, που στηρίχθηκε στα κεφάλαια των τραπεζιτών του Γαλατά, 

και ακολούθησαν η Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως
10

 (1872), την οποία ίδρυσε ο Α. 

Συγγρός, A. Bλαστός, Γ. Κορονιός, Γ. Ζαρίφης, Σ. Σκουλούδης και Ο. Νεγρεπόντης, 

η Οθωμανική Εταιρεία Αξιών και Συναλλαγών, η Αυστροτουρκική Τράπεζα και 

άλλες (Minoglou, 2002: 132- 133, Pamuk, 2000: 213). Πολύ σημαντικές, και 

προερχόμενες από «εγχώριες ομάδες», χαρακτηρίζει ο Pamuk (2000: 221) την 

Τράπεζα Θεσσαλονίκης (1888) και την Τράπεζα Μυτιλήνης (1891), η οποία 

θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι βασίστηκε αποκλειστικά σε ελληνικά κεφάλαια 

(Geyikdagi, 2011: 103).  

Η πραγματική «ορμή», όπως τη χαρακτηρίζει ο Thobie (1991: 421), για την ίδρυση 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σημειώθηκε στην αλλαγή του αιώνα και μεταξύ του 

1905 και 1907. Το 1905, άνοιξαν τα υποκαταστήματα της Κωνσταντινούπολης και 

                                                 
10

 Δεν πρέπει να συγχέεται με την Τράπεζα Κωνσταντινούπολης του 1845.  
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Σμύρνης της Τράπεζας Αθηνών, της Τράπεζας Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας της 

Ανατολής. Μέσα σε ένα χρόνο οι πρωτοβουλίες αυτές ακολουθήθηκαν από την 

WienerBank- Verein και την Deutsche Orient bank που άνοιξαν υποκαταστήματα 

στην Κωνσταντινιούπολη.  

 

 

Τράπεζες το 1914 (Πηγή: Thobie, 1991: 422) 

 

Η κρίση του 1907/8, μόνο προσωρινά αναχαίτησε την ορμή αυτή, με την Deutsche 

Βank να ανταποκρίνεται στην πρόκληση των επίσης γερμανικών συμφερόντων 

ανταγωνιστών της –Dresdner, National and Schaaffhausen’scher- με όχημα την 

Deutsche Orientbank. Μία νέα διάσταση αναδύθηκε από την ίδρυση της Banco di 

Roma το 1911. Στον παρακάτω πίνακα, φανερώνεται η δυναμική των τραπεζών στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία: 
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Τράπεζες στην Τουρκία (1913) 

Ίδρυμα                                    Τοποθεσία (-ίες) 

Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα 3 καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη 

(στο Λονδίνο και στο Παρίσι), και 43 

υποκαταστήματα στην Ανατολική 

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή 

Αγγλο- Παλαιστινιακή Co. Ltd Χάιφα, Γιάφα 

Τράπεζα Αθηνών Μερσίνη/ Μερσίνα, Σμύρνη/ Ισμίρ, 

Κωνσταντινούπολη 

Τράπεζα Ανατολής Μαγνησία (του Μαιάνδρου),Σμύρνη/ 

Ισμίρ,  Σόμα
11

 

Τράπεζα Θεσσαλονίκης Ανδριανούπολη/ Εντίρνε, 

Αλεξανδρούπολη, Kirk Kilisse,  

Μοναστήρι, Σμύρνη/ Ισμίρ, Souffi, 

Κωνσταντινούπολη, Τρίπολη 

Τράπεζα Μαυροβουνίου Σκούταρι Αλβανίας 

Βρετανική Τράπεζα της Ανατολής  Σμύρνη/ Ισμίρ 

Credit Lyonnais Κωνσταντινούπολη (3), Χάιφα, Σμύρνη/ 

Ισμίρ 

Deutsche Bank Κωνσταντινούπολη 

Γερμανική Τράπεζα της Ανατολής Άδανα, Προύσσα, Κωνσταντινούπολη, 

Αλεξανδρούπολη, Μερσίνη/ Μερσίνα 

Deutsche Palästina Bank Δαμασκός, Χάιφα, Γιάφα, Τρίπολη 

Eastern Bank Ltd. Βαγδάτη 

Εθνική Τράπεζα της Τουρκίας Κωνσταντινούπολη 

Ρωσική Τράπεζα για το Διεθνές Εμπόριο Κωνσταντινούπολη 

Ungarische Bank u. Handels AG Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη/ Ισμίρ 

Wiener Bank- Verein Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη/ Ισμίρ 

R. H.Inglis Palgrave (ed.), The Banking Almanac (London, 1914)στοCottrell, 2008: 73 

                                                 
11

 Το 1913, η Τράπεζα της Ανατολής φαίνεται ότι διαθέτει σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Palgrave στο 

Banking Almanac του 1914 μόνο τα παραπάνω υποκαταστήματα, ωστόσο είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε ότι το1904 η Τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια, 

στο Κάιρο και στη Μυτιλήνη, καθώς και πρακτορείο στο Μοναστήρι μετά το 1906. Μία πιθανή 

εξήγηση για τη μη αναφορά τους στην εν λόγω πηγή μπορεί να είναι ότι αυτά ίσως είχαν ιδρυθεί με το 

καθεστώς του πρακτορείου και όχι του υποκαταστήματος. Παρ’ όλ’ αυτά, παίρνουμε μία ιδέα για την 

μεγάλη διείσδυση των τραπεζών στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  
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Άλλες ξένες τράπεζες ιδρύθηκαν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το εμπόριο 

ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις χώρες προέλευσης των τραπεζών, 

καθώς, όπως αναφέρθηκε, η Αυτοκρατορία εξήγαγε πρώτες ύλες και εισήγαγε 

βιομηχανικά αγαθά.  Οι γερμανικές τράπεζες, αν και εμφανίστηκαν στο οικονομικό 

προσκήνιο της Αυτοκρατορίας σχετικά αργά σε σύγκριση με τις αγγλικές και 

γαλλικές, πολύ γρήγορα τις ξεπέρασαν. Η Deutsche Orient Bank (Γερμανική Τράπεζα 

της Ανατολής), ιδρύθηκε το 1906
12

 προκειμένου να αναλάβει τη χρηματοδότηση των 

υποδομών σε όλες τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Deutsche Bank, 

«ανταγωνιστής»
13

 της Deutsche Orient Bank, ήταν ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος των 

γερμανικών συμφερόντων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνέβαλε 

αποφασιστικά στην εκπόνηση μεγάλων έργων, όπως η σιδηροδρομική γραμμή 

Βερολίνου –Βαγδάτης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα στο Ικόνιο και στην πεδιάδα των 

Αδάνων. Η Αυστρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 

Ρωσία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα ίδρυσαν τραπεζικά καταστήματα στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. 

 

4.2 Ελλάς 

Μέχρι το 1914 είχε περάσει ένας σχεδόν αιώνας σχεδόν χωρίς να ξεσπάσει κάποιος 

πόλεμος, στον οποίο να αναμιχθούν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Υπήρξε μόνο ένας 

μεγάλος πόλεμος στον οποίο ήρθαν αντιμέτωπες τρεις από τις μεγάλες δυνάμεις, ο 

πόλεμος της Κριμαίας 1854-56. Κατά την περίοδο 1871-1914 καμία μεγάλη δύναμη 

δεν φάνηκε διατεθειμένη να ξεκινήσει ένα νέο μεγάλο πόλεμο.  

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα οι ευρωπαϊκές χώρες, αν και κυριαρχούν 

στην διεθνή αγορά, αντιμετωπίζουν την κρίση των αγορών, δασμολογικούς πολέμους 

και την συνδικαλιστική αφύπνιση των εργαζομένων. Τα περιθώρια για κέρδη 

περιορίζονταν σημαντικά, γεγονός που μετατόπισε το ενδιαφέρον των αγορών σε 

έξω-ευρωπαϊκές επενδύσεις. Η συνθήκη αυτή, κατέληξε να τροφοδοτήσει την 

ελληνική αγορά, η οποία εισήλθε σε μία πρώιμη φάση εκβιομηχάνισης, με ένα 

αξιόλογο όγκο κεφαλαίων. Παρόμοιο φαινόμενο, αλλά με μικρότερη ένταση 

                                                 
12

 Η σύμπραξη της με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είχε διαλυθεί μόλις σε λίγους μήνες, η 

γερμανική Deutsche Orient Bank κράτησε τα υποκαταστήματα σε Αμβούργο και Κωνσταντινούπολη. 
13

 H Deutsche Orient Bank, υπήρξε μέλος του ομίλου Nationalbank für Deutschland, ανταγωνιστικού 

της Deutsche Bank, περισσότερα στο A Century of  Deutsche Bank inTurkey, 2009: 8- 9 
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παρατηρήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και σε περιοχές της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Πατρώνης, 2015: 118).  

Την περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα μετά το 1870, παρατηρείται η εισαγωγή κεφαλαίων 

των ομογενών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην ελληνική οικονομία. Η στροφή 

των Ελλήνων Τραπεζιτών του Γαλατά προς την Ελλάδα σχετίζεται αφενός με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην χρηματιστηριακή αγορά της 

Κωνσταντινούπολης και αφετέρου με τις νέες προοπτικές που φάνηκε να ανοίγονται 

στον ελλαδικό χώρο. Η στροφή αυτή εκφράστηκε με την ίδρυση δύο τραπεζών, της 

Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας (1873) και της Τράπεζας Βιομηχανικής Πίστεως 

(1874). Ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στις ελληνικές κοινότητες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε αμφίδρομη κίνηση κεφαλαίων. Εισροές υπήρχαν 

με μορφή δωρεών, κληροδοτημάτων και επενδύσεων και εκροές με την μορφή 

επανεξαγωγής κερδών, τοποθετήσεων των τραπεζών αλλά και της χρηματοδότησης 

των σχολείων, φορέων και άλλων δράσεων (Αγριαντώνη, 2000: 161). Η δυναμική 

του παροικιακού ελληνισμού, εξαιτίας της ευρωπαϊκής οικονομικής ύφεσης και της 

ανάπτυξης των τοπικών εθνικιστικών κινημάτων  εμφάνισε σημεία κάμψης και 

άρχισε πλέον να απειλείται όχι μόνο οικονομικά αλλά και εθνικά, με τη δημιουργία 

εθνικών κρατών στους χώρους των παροικιών. Σε τελευταία ανάλυση η διεθνής 

ύφεση και η συνακόλουθη άνοδος των εθνικισμών στην Βαλκανική και στην 

Ανατολική Μεσόγειο, οδήγησε σε μια διογκούμενη κρίση και σχετική συρρίκνωση 

του παροικιακού ελληνισμού.  

Οι Έλληνες της Διασποράς διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία διαδικασία 

που σήμανε μια αλλαγή εποχής για τον τραπεζικό χώρο. Την περίοδο αυτή, στην 

Αθήνα θα εγκατασταθούν δύο πολύ σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες του 

ελληνισμού των παροικιών: ο Ανδρέας Συγγρός, μεγαλοτραπεζίτης της Πόλης το 

1872, και ο Εμμανουήλ Μπενάκης, μεγαλοεπιχειρηματίας της Αλεξάνδρειας το 1908. 

Η περίοδος διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον Χαρίλαο Τρικούπη, η οποία 

χαρακτηρίστηκε από προσπάθειες αναμόρφωσης της δημοσιονομικής και διοικητικής 

συγκρότησης της χώρας, την εκβιομηχάνιση και την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, οδήγησε σε επενδύσεις στο χώρο των υποδομών, Φτιάχνονται δρόμοι, 

σιδηροδρομικές γραμμές και ιδρύονται δεκάδες ανώνυμες εταιρείες σε όλο το φάσμα 

της παραγωγής. Προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά ο Τρικούπης 

κατέφυγε σε Έλληνες τραπεζίτες, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και  ευρωπαϊκούς 

φορείς και ζήτησε δάνεια για την οικονομική στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 
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Επτά δάνεια σύναψε η Ελλάδα, την εποχή εκείνη. Κομβικό ρόλο ανάμεσα στους 

δανειστές και την δανειζόμενη Ελλάδα έπαιξαν οι Έλληνες τραπεζίτες και τα 

τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία οι ίδιοι σύστησαν.  

Η δημιουργία νέων τραπεζών έθεσε τέλος στη μονοκρατορία της Εθνικής Τράπεζας, 

η οποία μονοπωλούσε μέχρι τότε, όχι μόνο την προεξοφλητική ή υποθηκική πίστη, 

αλλά και το εκδοτικό προνόμιο, και έβαλε τις βάσεις του σύγχρονου τραπεζικού 

συστήματος.  Οι πρώτες κινήσεις, όπως μαρτυρεί ο Συγγρός στα απομνημονεύματα 

του, φαίνεται να σχετίζονται με τις νέες συνθήκες που άρχισαν να επικρατούν στο 

δανεισμό του οθωμανικού Δημοσίου. Οι «σαράφηδες» του Γαλατά δεν μπορούσαν να 

ανταγωνιστούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες, που η μία μετά την άλλη άρχισαν να 

ιδρύονται στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομογενείς της Κωνσταντινούπολης, με τη 

συνεργασία και άλλων Ελλήνων από τις παροικίες (από την Οδησσό και αλλού), θα 

ιδρύσουν τρεις νέες τράπεζες στην Ελλάδα. Η Γενική Πιστωτική Τράπεζα (ΓΠΤ) 

ιδρύθηκε στο τέλος του 1872 από όμιλο επιχειρηματιών περί τον Ανδρέα Συγγρό 

(Παπούδωφ, Θεολόγης κ.ά), και τον Μάιο του1873 ιδρύθηκε η Τράπεζα 

Βιομηχανικής Πιστώσεως (ΤΒΠ) (από τους Μπαλτατζή, Ζωγράφο, κ.ά). Ο κύκλος θα 

συμπληρωθεί με την ίδρυση της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας, που ιδρύθηκε και πάλι 

από τον Συγγρό το 1882 και εξασφάλισε το πολυπόθητο εκδοτικό προνόμιο στις νέες 

επαρχίες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι παραπάνω τράπεζες ανέλαβαν την 

μεσολάβηση για παροχή δανείων από την Ευρώπη με την ανάλογη προμήθεια, ενώ 

παράλληλα δάνειζαν στο Ελληνικό κράτος με επιτόκια υψηλότερα των εξωτερικών 

δανείων, προκειμένου αυτό να εξοφλήσει ποικίλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα 

με τον Στασινόπουλο (2006: 398) ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 

κυρίως με βάση το εκδοτικό προνόμιο και τη δανειοδότηση του κράτους. Έτσι, η 

Ελλάδα πτώχευσε το 1893, ενώ τον «ατυχή» ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 

ακολούθησε η επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, δέκα χρόνια αφότου 

επιβλήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Στο κατώφλι του 20
ου

 αιώνα, και μετά την επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, 

διαπιστώνεται στον ελλαδικό χώρο μια σιωπηρή ανάταξη της οικονομίας, καθώς 

καταγράφεται μια αναμφισβήτητη πρόοδος. Η βιομηχανία επεκτείνεται και η 

εμπορική ναυτιλία γίνεται ατμοκίνητη και αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες. 

Ακολουθώντας την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, και οι ελληνικές τράπεζες 

επεκτείνονται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η άνοδος των μεγάλων ελληνικών 

εμπορικών τραπεζικών ομίλων στη Ελλάδα, όπως εκφράστηκε με την ωρίμανση του 
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ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιούργησε την  ανάγκη επέκτασης των 

εργασιών τους και εκτός των ελληνικών συνόρων. Ο βαλκανικός χώρος, λόγω της 

γεωγραφικής και πολιτισμικής εγγύτητας αλλά και της ιστορικής συγκυρίας, 

δημιουργούσε συνθήκες ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, προσδιορίζοντας μία 

ενδιαφέρουσα αγορά για τις ελληνικές τράπεζες. Η σταδιακή σύγκλιση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας προς τα πρότυπα των ευρωπαϊκών 

χωρών, καθώς και οι προσπάθειες εκμοντερνισμού και διαρθρωτικών αλλαγών στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσέλκυση των ελληνικών 

τραπεζών στην γειτονική χώρα. 

Στη χώρα πλέον διαμορφώνεται ένα ισχυρό τραπεζικό κεφαλαίο, ενώ διανύουμε την 

εποχή κατά την οποία εμφανίζονται οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας 

(Pepelasis, 2012: 125-126). Η Τράπεζα Αθηνών που ιδρύθηκε τη χρονιά της 

χρεωκοπίας, το 1893 (κατά άλλες πηγές το 1894), με πυρήνα το τραπεζικό κατάστημα 

του Κωνσταντινουπολίτη Αντ. Καλλέργη, και με τη συνδρομή του Αλ. Λαμπρινούδη, 

που είχε διατελέσει διευθυντής της εταιρείας των αδερφών Ράλλη στις Ινδίες, καθώς 

και άλλων επιχειρηματιών (Πατρώνης, 2015: 131)
14

, η Λαϊκή τράπεζα το 1905, η 

Εμπορική το 1907. Οι παραπάνω τράπεζες μαζί με την Εθνική που ιδρύθηκε το 1841 

και την Ιονική, είχαν μονοπωλήσει την αγορά και συγχωνεύσει όλα τα τμήματα του 

ελληνικού κεφαλαίου. 

Το 1904 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ανατολής, από την Εθνική Τράπεζα και τη 

γερμανική National Bank für Deutschland, επίσης με στόχο τη διείσδυση στην 

Ανατολή. Η Τράπεζα της Ανατολής  υπήρξε η πρώτη τράπεζα καταθέσεων (Banque 

de dépôts) στην Ελλάδα, η οποία διέθεσε νέου τύπου πιστώσεις στις επιχειρήσεις 

(δάνεια με ενεχυροεμπορευμάτων), συμμετείχε σε σημαντικές βιομηχανικές 

δραστηριότητες και ανοίχτηκε στη χρηματοδότηση της αγοράς ατμόπλοιων από τους 

Έλληνες εφοπλιστές, στις συμμετοχές σε βιομηχανικές εταιρείες αλλά και στην 

είσοδο του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας, το 1904, την συνεργασία 

της με τη γαλλική Banquede l’Union Parisienne ενώ το 1906 εξαγόρασε την Τράπεζα 

Βιομηχανικής Πίστεως. Η δυναμική άνοδος στο τραπεζικό στερέωμα της Τράπεζας 

της Ανατολής (της πρώτης τράπεζας που προσανατόλισε τη δραστηριότητά της προς 

τον ιδιωτικό τομέα), προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αίσθηση (Πατρώνης, 2015: 131). 

                                                 
14

O Thobie (1991: 421, υποσημείωση: 39) αναφέρει ότι η Τράπεζα Αθηνών προερχόταν από την 

σύμπραξη ελληνικού και αγγλικού κεφαλαίου, ενώ ο Hazdiiossif (1999: 164-165) τονίζει τον ελληνικό 

χαρακτήρα της Τράπεζας, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ιωάννη Πεσμαντζόγλου, 

τραπεζίτη της Αλεξάνδρειας, του οποίου ο οίκος συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Αθηνών.  
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4.3 Μακεδονία 

Στο μεταίχμιο των δύο αιώνων, ολόκληρη η Μακεδονία βρίσκεται σε αναταραχή. 

Από την μία μεριά έχουμε τα πολεμικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα εδαφικά 

της όρια, και από την άλλη αυτά που εκτυλίσσονται στον διπλωματικό τομέα, στην 

Ευρώπη. Στην προσπάθειά μας να σκιαγραφήσουμε τα γεγονότα της εποχής,  θα 

προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την πολυτάραχη αυτή περίοδο στην ιστορία της 

Μακεδονίας, υπό το πρίσμα του Μακεδονικού Ζητήματος και των διπλωματικών 

ενεργειών των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, 

επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία της Μακεδονίας στο χρόνο. 

Ξεκινώντας από την ίδια την περιοχή της Μακεδονίας, θα πρέπει να κάνουμε την 

παρατήρηση ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε ουσιαστική βιομηχανική 

ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι διέθετε πλούσιους φυσικούς πόρους, αφθονία νερού, 

και φθηνά εργατικά χέρια. Ανάμεσα στους λόγους που εμπόδισαν αυτού του είδους 

την ανάπτυξη, στους οποίους συγκαταλέγονται η γραφειοκρατία, η έλλειψη τεχνικής 

εκπαίδευσης και ο ανταγωνισμός των ξένων δυνάμεων, ξεχωρίζει η έλλειψη 

οργανωμένου τραπεζικού συστήματος. 

Μέχρι τα τέλη του 1860, οι πιστώσεις ήταν περιορισμένες και αφορούσαν μόνο 

λίγους εμπόρους της Θεσσαλονίκης. Οι τοπικοί δανειστές δάνειζαν με υψηλά 

επιτόκια, ενώ τραπεζικό σύστημα δεν υφίστατο (το υποκατάστημα της Οθωμανικής 

Τράπεζας άνοιξε μόλις το 1864). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μικρή 

αγοραστική δύναμη του αγροτικού πληθυσμού της Μακεδονίας, αποτέλεσε το 

μεγαλύτερο εμπόδιο για επενδύσεις στον επιχειρηματικό τομέα. Πολλοί λίγοι ήταν 

αυτοί που ήταν διατεθειμένοι να ρισκάρουν, καθώς το κεφάλαιο των εμπόρων ήταν 

δεσμευμένο σε εμπόρευμα και υπήρχε έλλειψη ρευστότητας. Η ανάπτυξη όμως του 

σιδηροδρομικού δικτύου και των ατμόπλοιων και η βελτίωση των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και του τηλέγραφου βελτίωσαν και διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό το 

εμπορικό δίκτυο. Στο μεταξύ ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν στο  χώρο, άρχισε να εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τους 

πιστωτικούς όρους που ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν (Gounaris, 1993: 169). 

Οι εμπορικές προοπτικές στη Μακεδονία προκάλεσαν το ενδιαφέρον ξένων 

επενδυτών και για πρώτη φορά η Οθωμανική Τράπεζα επρόκειτο να αποκτήσει 

ανταγωνιστή στη Θεσσαλονίκη το 1888. Η Τράπεζα Θεσσαλονίκης ήταν πλέον 

γεγονός, με το μετοχικό κεφάλαιο να μοιράζεται μεταξύ των: Länderbank της 
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Βιέννης, Comptoir d’ Escompte του Παρισιού και την εταιρεία των Αδελφών 

Αλλατίνη. Υποθέτουμε ότι λόγω της καταγωγής των τελευταίων, η συγκεκριμένη 

τράπεζα συνεργάστηκε στενά με την εβραϊκή κοινότητα, ο πληθυσμός της οποίας την 

εποχή εκείνη στην Θεσσαλονίκη ήταν μεγάλος. Τον επόμενο χρόνο, ανοίγει η πρώτη 

τράπεζα ελληνικών συμφερόντων στη Θεσσαλονίκη, η Τράπεζα Μυτιλήνης, ενώ το 

1905 ξεκινά τις εργασίες της και η Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως Αθηνών. Το 

1906, ανοίγει η Τράπεζα της Ανατολής, ως παράρτημα της Deutsch Orient Bank.  

Στο πλαίσιο των εθνικών ανταγωνισμών και διεκδικήσεων στη Μακεδονία, Έλληνες, 

Βούλγαροι και Σέρβοι προσπαθούσαν να παγιώσουν τις σφαίρες επιρροής τους και ο 

μοναδικός τρόπος για να το πετύχουν ήταν η  εξασφάλιση ενός αξιόπιστου 

οικονομικού και τραπεζικού δικτύου. Μόλις το 1908 λειτούργησε η σερβική 

Beogradska Zadruga ενώ το 1912 μπόρεσε η Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας να ανοίξει 

υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν 

αισθητό προβάδισμα έναντι των τοπικών ανταγωνιστών τους στη Μακεδονία. Οι 

τράπεζες αυτές υπήρξαν πολύ δραστήριες, οργανώνοντας και υποστηρίζοντας τα 

ελληνικά οικονομικά συμφέροντα στον μακεδονικό χώρο. Αν και η διεθνής και 

ελληνική βιβλιογραφία συμφωνούν ότι οι τράπεζες αυτές δεν υπέκυψαν στις πιέσεις 

της ελληνικής κυβέρνησης να συμμετέχουν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις, ωστόσο τα 

ίδια τα συμφέροντα των τραπεζών, και ειδικά της Τράπεζας της Ανατολής, υπήρξαν 

στενά συνδεδεμένα με τα συμφέροντα και το κεφάλαιο των Ελλήνων εμπόρων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Η τελευταία μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για τον 

19
ο
 αι. πραγματοποιήθηκε στα 1878, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο ρωσοτουρκικός 

πόλεμος του 1877-78, οδήγησε τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας, 

αλλά και όλης της Βαλκανικής, στα όρια της ανέχειας. Από το 1881 και έπειτα 

επιβάλλεται διεθνής οικονομικός έλεγχος στην Αυτοκρατορία για την διαχείριση του 

οθωμανικού δημοσίου χρέους, γεγονός που οδηγεί σε μία σειρά από μεταρρυθμιστικά 

σχέδια, τα οποία ευνόησαν τους τραπεζικούς κύκλους και παραχώρησαν τον χώρο 

και τον τρόπο, προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζικά καταστήματα, όπως η 

Τράπεζα της Ανατολής, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της μελέτης. Πιο 

συγκεκριμένα, η συλλογική επέμβαση όλων των Μεγάλων Δυνάμεων, με το αίτημα 

για μεταρρυθμίσεις και εκμοντερνισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άφηνε μόνο 

περιθώρια υποχώρησης εκ μέρους των Οθωμανών και σήμαινε ολοένα και 
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μεγαλύτερη αύξηση της επιρροής των Μεγάλων Δυνάμεων (Παξιμαδοπούλου - 

Σταυρινού, 2009: 49-50).  

Στην Αγγλία χρεώνεται η πρωτοβουλία για την επείγουσα ανάγκη εισαγωγής 

μεταρρυθμίσεων, ήδη από το 1901. Την αποτυχημένη προσπάθεια του πρεσβευτή 

O’Connor ακολούθησαν διαβήματα της Ρωσίας και της Αυστροουγγαρίας, που όμως 

και αυτά είχαν την ίδια τύχη. Η περίοδος αυτή στη Μακεδονία, χαρακτηρίζεται από 

γενικευμένη αναρχία, την οποία η Οθωμανική κυβέρνηση φάνηκε ανίκανη να 

αντιμετωπίσει. Μεταρρυθμιστικά σχέδια και υπομνήματα κατέθεσαν η Ρωσία, η 

Αγγλία και η Γαλλία. Παρ’ όλες τις διαφωνίες τους, οι τρεις δυνάμεις, μπροστά στον 

κίνδυνο της γερμανικής ανόδου, συνέκλιναν στο μεταρρυθμιστικό «Πρόγραμμα της 

Βιέννης». Το πρόγραμμα αυτό, αν και όχι οριστικό και ολοκληρωμένο, θεωρήθηκε 

ως βάση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, βάσει των οποίων θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Η 

προσέγγιση αυτή των Δυνάμεων δεν σχετίζεται μόνο με την εμπλοκή τους στο 

Μακεδονικό Ζήτημα, αλλά πρέπει να ιδωθεί και υπό το πρίσμα των προτεραιοτήτων 

τους στην εξωτερική πολιτική και των γεωπολιτικών και στρατηγικών σκοπιμοτήτων 

που υπαγόρευαν παρεμβάσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου. Γενικότερα, θα λέγαμε 

ότι η διατήρηση του status quo στη Μακεδονία, προωθήθηκε ως λύση ικανοποιητική 

για όλες τις κατευθύνσεις (Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, 2009: 92-101).  

Τούτο, βέβαια, επρόκειτο να αλλάξει, όταν στις αρχές του 1903, μια επικείμενη 

εξέγερση στη Μακεδονία, απειλούσε να ξανανοίξει το Ανατολικό Ζήτημα. Οι 

κανονισμοί που εστάλησαν στα βιλαέτια, όπως προέβλεπε το σχέδιο δεν 

εφαρμόστηκαν ποτέ. Για ακόμη μία φορά η Οθωμανική Κυβέρνηση στάθηκε ανίκανη 

να ελέγξει την αυθαιρεσία της τοπικής διοίκησης, αλλά και οι Μεγάλες Δυνάμεις, να 

προστατεύσουν τα δικαιώματα των χριστιανικών πληθυσμών. Οι Οθωμανοί 

κατηγορούσαν τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι, τους Οθωμανούς. Σε αυτό το 

σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφενός ήταν πολύ δύσκολο σε καθεστώς 

αναρχίας να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις και αφετέρου, ενώ -υποτίθεται- προκρίθηκε 

η λύση της διατήρησης της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία, αποτελούσε 

κοινό μυστικό ότι η Ρωσία υπήρξε ο κύριος χρηματοδότης των βουλγαρικών 

κομιτάτων στη Μακεδονία (Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, 2009: 101). 

Ένα νέο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, αυτό του Mürzsteg, του οποίου οι 

διαπραγματεύσεις επρόκειτο να διαρκέσουν χρόνια, έγινε δεκτό για διαβούλευση από 

την Υψηλή Πύλη το Νοέμβριο του 1903. Η στάση των Οθωμανικών υπήρξε πάλι 
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διστακτική καθώς η ασάφεια του προγράμματος και η κεκαλυμμένη πρόθεση της 

Ρωσίας και της Αυστρίας να υποβαθμίσουν την οθωμανική διοίκηση δεν έγινε 

αρεστή. Ο φόβος, ωστόσο, μίας νέας συζήτησης περί αυτονομίας της Μακεδονίας, 

ανάγκασε την οθωμανική κυβέρνηση σε υποχώρηση (Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, 

2009: 143).  

 

4.4 Δυτική Μακεδονία 

Στην περιοχή στης Δυτικής Μακεδονίας, όπως παρατηρεί ο Βακαλόπουλος Α., 

μπορεί κανείς να παρακολουθήσει πολύ πιο καθαρά από κάθε άλλη περιοχή του 

ελληνικού χώρου, τις ζυμώσεις που κατευθύνουν την πορεία του νέου ελληνισμού και 

την εξελικτική πορεία του προς την οικονομική, πνευματική και πολιτική του άνοδο.  

Η μορφολογία του εδάφους σε συνάρτηση με τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες 

κατά τους χειμερινούς μήνες, ώθησαν τους κατοίκους από πολύ νωρίς στην λύση της 

μετανάστευσης, τόσο στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και στο 

εξωτερικό. Την κατάσταση περιγράφει φιρμάνι του 1740, το οποίο επιχειρεί να 

ανακόψει την ερήμωση των καζάδων «του αριστερού βραχίονος της Ρούμελης». Στις 

σχετικές οδηγίες προς τις τοπικές αρχές, θρησκευτικές και πολιτικές, απαγορεύτηκε 

η, χωρίς προηγούμενη εγκεκριμένη άδεια, μετανάστευση, ιδιαίτερα προς την 

Κωνσταντινούπολη. Οι πιο δραστήριοι καταφέρνουν, ωστόσο, να μεταναστεύσουν 

προς την κεντρική Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Η συνεχής επαφή 

τους με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ωθεί και τους συμπατριώτες τους προς το 

εμπόριο, και βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία παράλληλα με την τάξη των 

γεωργών και των βιοτεχνών, της τάξης των αστών, «νωρίτερα ίσως από κάθε άλλη 

ελληνική χώρα» (Βακαλόπουλος Α., 1980: 429).  

Όπως φαίνεται παραπάνω, η περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή η σημερινή ελληνική 

Δυτική Μακεδονία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο βιλαέτι του Μοναστηρίου.  

Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το βιλαέτι του Μοναστηρίου, υπήρξε η γέφυρα με 

τις χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και η πύλη 

των Βαλκανίων. Αναφορικά με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, το βιλαέτι 

επόπτευε στρατιωτικά τις οθωμανικές κτήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, και όχι μόνο. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής εκμεταλλεύτηκαν οι έμποροι από Κοζάνη, 

Σιάτιστα, Καστοριά, Τσοτύλι και αλλού με εργασίες διακομιστικού εμπορίου, 

τραπεζικά γραφεία, οργανώνοντας αντιπροσωπευτικούς οίκους στα δυτικά Βαλκάνια 
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και την κεντρική Ευρώπη. Ακόμα, ηπειρώτες έμποροι από τα Ζαγοροχώρια και τα 

Γιάννενα περνούσαν στις παραδουνάβιες χώρες από την πύλη εισόδου του 

Μοναστηρίου. Οι πιο εύποροι και δραστήριοι έμποροι της περιοχής δημιουργούν 

εμπορικούς οίκους στην Ευρώπη και από εκεί ελέγχουν τις εμπορικές τους 

δραστηριότητες. Οι έμποροι αυτοί έχουν την καταγωγή τους από διάφορα μέρη του 

βιλαετίου, την Κοζάνη, την Καστοριά, το Τσοτύλι, το Βόιο και αλλού.  

Ωστόσο, στην περιοχή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρι την ίδρυση της 

Τράπεζας Θεσσαλονίκης, δεν υπήρχε τραπεζικό ίδρυμα. Κέντρο των συναλλαγών 

μετά την Κωνσταντινούπολη, αναδείχτηκε η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο, ότι μετά 

την απελευθέρωση στις άδειες των τραπεζών, η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης επέλεξε 

το Μοναστήρι (1893) ως έναν μεσοπρόθεσμο στόχο πιστωτικής επέκτασης, καθώς 

προέβλεψε ότι έχοντας το «μονοπώλιο» στην περιοχή θα μπορούσε να δανείζει με 

υψηλότερο επιτόκιο. Όπερ και εγένετο. Μέχρι το 1903, οπότε και ιδρύθηκε το 

Υποκατάστημα της Οθωμανικής Τράπεζας, αποτελούσε το μοναδικό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ο ανταγωνισμός που αντιμετώπιζε περιοριζόταν στους 

τοπικούς τοκιστές.   

 

4.5 Μοναστήρι 

Το Μοναστήρι, ως κέντρο του βιλαετίου του Μοναστηρίου, βρίσκεται ανάμεσα σε 

γραφικές λίμνες, ποτάμια και βουνά της Μακεδονίας, και αποτελεί έναν γόνιμο 

θύλακα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με μεγάλη γεωπολιτική αξία, στην ευρύτερη 

περιοχή που οριοθετείται από τη Θεσσαλονίκη στα ανατολικά και την Αλβανία στα 

δυτικά. Καθώς βρίσκεται περίπου στο μέσο της απόστασης από το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης από τη μια πλευρά και του Δυρραχίου της Αδριατικής από την άλλη, η 

εμπορική του σημασία υπήρξε αδιαμφισβήτητη, ήδη από την αρχαιότητα.  

Στα μέσα του 19
ου

 αιώνα το Μοναστήρι ήταν μια «όαση πολιτισμού» (Cohen, 2000: 

3). Αν και ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα σύγκρισης  μεγαλύτερες πόλεις της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όπως η πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη ή η Σμύρνη, γύρω στα 1850 

το Μοναστήρι σχεδόν έφτανε τη Θεσσαλονίκη σε μέγεθος και την ξεπερνούσε στην 

εισαγωγή των νέων τεχνολογικών μέσων
15

. Την πρώτη περίοδο των μεταρρυθμίσεων, 

                                                 
15

 Το Μοναστήρι ήταν από τις πρώτες πόλεις που απέκτησε τηλέγραφο, το 1860. Η επικοινωνιακή 

ένωση της Κωνσταντινούπολης με την Ευρώπη, μέσω τηλέγραφου, ξεκίνησε το 1855 και μόλις μέσα 

σε μία πενταετία έφτασε στο Μοναστήρι (Cohen, 2000: 8). 
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συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις πιο εξευρωπαϊσμένες οθωμανικές πόλεις, με κριτήρια 

που ξεκινούν από την αρχιτεκτονική των δρόμων και των κατοικιών μέχρι την 

ανάδειξη πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία είχε λάβει ανώτατη ευρωπαϊκή 

εκπαίδευση. Ακόμη και οι πιο μεγάλες οικονομικές κρίσεις της Αυτοκρατορίας δεν 

φάνηκε να επηρεάζουν ουσιαστικά την πόλη, της οποίας τους εμπορικούς δρόμους 

γνώριζαν καλά πώς να υπερασπιστούν οι ντόπιοι έμποροι. 

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αναγνώριζαν την στρατιωτική και εμπορική σημασία του 

Μοναστηρίου και ήδη από το 1851 άνοιξαν προξενεία στην πόλη. Η Αυστροουγγαρία 

ήταν η πρώτη διδάξασα και ακολούθησαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η 

Ελλάδα. Το Μοναστήρι υπήρξε η έδρα του Ρούμελη βαλεσί (στρατάρχη) και 

αργότερα του βαλή (γενικού διοικητή). Επίσης, του ορθόδοξου μητροπολίτη 

Πελαγονίας και του Βούλγαρου σχισματικού μητροπολίτη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν 

η πολύ ανεπτυγμένη συντεχνιακή οργάνωση του Μοναστηρίου, καθώς στις αρχές του 

20
ου

 αι. αριθμούσε 36 σωματεία διαφόρων επαγγελματιών.  

Πληθυσμιακά, το Μοναστήρι υπήρξε ένας πολυπολιτισμικός καμβάς, όπου εκτός από 

Έλληνες, διαβιούσαν Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βλάχοι, Τσιγγάνοι, Αλβανοί, 

Βούλγαροι. Κάθε κοινότητα της πόλης είχε διακριτή κουλτούρα, ακόμα και σε ό,τι 

αφορά τον ιδιαίτερο ενδυματολογικό της κώδικα. Μέσα σε αυτή την ποικιλία, τυπική 

στον βαλκανικό χώρο, η κοινότητα που φάνηκε να υιοθετεί περισσότερο τα δυτικά 

πρότυπα, υπήρξε η  ελληνική. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι το 1830, οι Έλληνες του 

Μοναστηρίου αντικατέστησαν την παραδοσιακή εκκλησιαστική εκπαίδευση με τη 

σύγχρονη δυτική έννοια του σχολείου. Στις καινοτόμες για την εποχή δράσεις της 

ηγεσίας της πόλης συγκαταλέγεται και η ίδρυση στο Μοναστήρι, το 1858,  

στρατιωτικής σχολής δυτικών προδιαγραφών, για την εκπαίδευση της μελλοντικής 

στρατιωτικής ηγεσίας
16

.  

Η συντεχνιακή οργάνωση στο Μοναστήρι υπήρξε πλουσιότατη. Μόνο για το 1856 

αναφέρονται 41 χριστιανικές συντεχνίες, 19 τουρκικές και 8 εβραϊκές. Πολυάριθμοι 

υπήρξαν οι επαγγελματικοί κλάδοι, με πιο ανεπτυγμένο ανάμεσα στα εσνάφια αυτό 

των ραφτάδων, οι οποίοι είχαν σημειώσει ζωηρή εμπορική δράση, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Βακαλόπουλος Κ., 1992: 327). 

Αναλυτικά, οι συντεχνίες που καταγράφονται στο Μοναστήρι το 1909 (Μακεδονικόν 

Ημερολόγιον, 1910: 317- 318), είναι οι εξής: 

                                                 
16

 Στην σχολή αυτή φοίτησε και ο Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ) 
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Συντεχνία  Πρόεδρος  Μέλη 

Αμπατζήδων Γ. Δαλέγκας 31 

Αρτοπωλών Χρ. Π. Ζαγορίτης 15 

Βαρελοποιών Στέριος Κώτε 14 

Βαφέων Ι. Σπάσε 19 

Γαλακτοπωλών Μιχ. Ν. Μετσκάρ 17 

Γουναράδων  32 

Δοκμετζήδων Κ. Μπλιδάνης 13 

Εμπόρων Δ. Μεγαλομάστορας 87 

Ιπποκόμων  11 

Καζανδζήδων Κων. Ναούμ 13 

Καπήλων Πέτρος Μιχαήλ 106 

Κεραμέων Στεφ. Ν. Ράπτης 8 

Υφαντών  28 

Κηπουρών και 

Λαχανοπωλών 

Γ. Σαρής 51 

Κουρέων Πέτρος Σταύρου 28 

Κρεοπωλών  7 

Υποδηματοποιών Δημ. Σιέρμπιν 62 

Σανδαλοποιών Θεοδόσιος Γεωργίου 38 

Παντοπωλών Ματθ. Καρνάρης 75 

Τεκτόνων (κτιστών) Γεώργ. Γκέκας 17 

Φεσοπωλών Ναούμ Άπτσε 20 

Σιδηρουργών Νικ. Μπασιμποζούκ  

Λεπτουργών Ναούμ Κυριαζής 36 

Ραπτών Ναούμ Γκρίζου 92 

Ωρολογοποιών  12 

Ξενοδόχων Αθ. Κολενιάρης 28 

Κηροποιών  Σωτ. Λιρανοπώλης 10 

Οπωροπωλών Χρίστος Στεφάνου 26 

Σαμαράδων Ι. Μπουκοβαλής 12 
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Υδραγωγέων  15 

Εφαπλωματοποιών Αθαν. Ναούμ 8 

Τραπεζιτών  10 

Σχοινάδων Ιωαν. Σμίλες  

Ιχθυοπωλών   

Βαμβακοπωλών Νικόλαος Γιάννη 14 

  

Ήταν η εποχή που υπήρχαν πολλές αισιόδοξες προβλέψεις, ότι η σιδηροδρομική 

ένωση του Μοναστηρίου με την Θεσσαλονίκη θα συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη 

τόνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μαζί με την οργανωμένη 

υλοτομία, την καλλιέργεια δημητριακών και την κτηνοτροφία, επρόκειτο να φέρουν 

πλούτο και ανάπτυξη στην πόλη.  Ας σημειωθεί ότι το σχέδιο για γραμμή 

Μοναστηρίου-Θεσσαλονίκης, μετά από διαβουλεύσεις και σχέδια 30 χρόνων, είχε 

υλοποιηθεί το 1892. Τη χρηματοδότηση είχε αναλάβει η “Deutsche Bank”, η οποία 

μετά το τέλος της κατασκευής ανέθεσε την εκμετάλλευση της γραμμής στην Oriental 

Railways, ιδιοκτησία επίσης της “Deutsche Bank” (Gounaris, 1993: 51-54).  

Το 1893 άνοιξε στο Μοναστήρι Υποκατάστημα της Τράπεζας της Θεσσαλονίκης, το 

οποίο πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε πηγή χρηματοδότησης για τους τοπικούς 

εμπορικούς κύκλους. Ως την εποχή εκείνη κανένα τραπεζικό κατάστημα δεν 

λειτουργούσε στη περιοχή και το βιλαέτι του Μοναστηρίου αποτελούσε θελκτική 

αγορά για τα τραπεζικά συμφέροντα. Η απόφαση για την επέκταση του τραπεζικού 

δικτύου στο Μοναστήρι ήρθε πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της Τράπεζας της 

Θεσσαλονίκης στην ίδια τη Θεσσαλονίκη και ένα χρόνο μετά την επέκταση του 

σιδηροδρόμου προς τα δυτικά. Ακόμα και σήμερα, μπορεί κανείς να θαυμάσει το 

εντυπωσιακό κτίριο της Τράπεζας της Θεσσαλονίκης στα Μπίτολα (σλαβική 

ονομασία για το Μοναστήρι), και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία της πόλης, 

δίπλα στο Ρωσικό Προξενείο.  
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Η Τράπεζα Θεσσαλονίκης, όπως είναι σήμερα (2016) 

 

Η έλλειψη ανταγωνισμού ωστόσο, οδήγησε σε υψηλά επιτόκια, γεγονός που 

προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως ανάμεσα στους Έλληνες και τους Οθωμανούς. 

Καθώς τα συμφέροντα της Τράπεζας της Θεσσαλονίκης ήταν στενά συνδεδεμένα με 

το εβραϊκό στοιχείο, το Ελληνικό Προξενείο δήλωνε πως είχε πλέον έρθει η  ώρα, και 

οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, για την δραστηριοποίηση στο Μοναστήρι ελληνικών 

τραπεζών (Gounaris, 1993: 170). Πάντως, αποτέλεσμα όλων αυτών των ζυμώσεων 

ήταν η ίδρυση του Υποκαταστήματος της Οθωμανικής Τράπεζας το 1903
17

 και του 

Πρακτορείου της Τράπεζας της Ανατολής.  

Το κτίριο της Οθωμανικής Τράπεζας, αν και η πληροφορία στηρίζεται αποκλειστικά 

σε σημερινές μαρτυρίες κατοίκων του Μοναστηρίου και δεν επιβεβαιώνεται από 

φωτογραφίες της εποχής, μάλλον βρίσκεται στον ίδιο δρόμο ακόμη, και λειτουργεί 

και σήμερα ως τράπεζα.  

 

                                                 
17

 Το υποκατάστημα της Οθωμανικής Τράπεζας έκλεισε, μάλλον, το 1914 (Clay, 1994: 610). Σύμφωνα 

με την επίσημη ιστοσελίδα του Αρχείου της Οθωμανικής Τράπεζας, το κλείσιμό του συνέπεσε με το 

κλείσιμο του υποκαταστήματος των Σκοπίων.  

 
Από το εσωτερικό της Τράπεζας 

Θεσσαλονίκης
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Η πρώην Οθωμανική Τράπεζα (σήμερα, 2016) 

4.6 Τράπεζα Ανατολής 

Η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύθηκε το 1904, με την 122747/6.12.1904 συμβ. πράξη 

του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη (ΦΕΚ αρ. 277-7-12-1904). Την 

πράξη υπέγραψαν, ως εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας, ο διοικητής της Στέφανος 

Στρέιτ και ο Σιγισμούνδος Μοζέβιους, διευθυντής και πληρεξούσιος της 

Nationalbank für Deutschland, και οι δύο τράπεζες μοιράστηκαν εξίσου το μετοχικό 

κεφάλαιο. Μέχρι τα τέλη του 1905 λειτούργησαν καταστήματα στην Αθήνα, το 

Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Μυτιλήνη, το Αμβούργο, 

την  Κωνσταντινούπολη.  

Η πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκε σε Τραπεζίτες του Γαλατά και 

ομογενείς της Αιγύπτου, καθώς και στους τραπεζικούς ομίλους Hambro του 

Λονδίνου και Comptoir National του Παρισιού.  Το Μάιο του 1905, η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος κατείχε το 49,5% των μετοχών, η  Nationalbank für 

Deutschland το 4%, η Hambro το 5%, η Comptoir National το 5%, άλλες ξένες 

τράπεζες το 10%, διάφοροι ελλαδικοί φορείς το 8,4% και ομογενείς του εξωτερικού 

το 18% (Χεκίμογλου, 2001: 129).      
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ΦΕΚ αρ. 277-7-12-1904 

 

Η Τράπεζα της Ανατολής υπήρξε η πρώτη τράπεζα καταθέσεων (Banque de dépôts) 

στην Ελλάδα, η οποία διέθετε νέου τύπου πιστώσεις στις επιχειρήσεις (δάνεια με 

ενέχυρο εμπορεύματα), χρηματοδοτούσε σημαντικές βιομηχανικές εταιρείες αλλά και 

συνέβαλλε στην εισροή ξένου κεφαλαίου. Το Μοναστήρι και το βιλαέτι του 

Μοναστηρίου, πληρούσε τις ανάλογες προϋποθέσεις. Παρουσίαζε σημαντική 

οικονομική κίνηση και συναλλαγές με την Ευρώπη, εμφάνιζε πλούσια επιχειρηματική 

δράση και παράλληλα διέθετε την κατάλληλη πελατεία. Η Τράπεζα της Ανατολής, η 

πρώτη τράπεζα που προσανατόλισε τη δραστηριότητα της προς τον ιδιωτικό τομέα, 

είχε μία δυναμική άνοδο στο τραπεζικό στερέωμα. Τόσο δυναμική ώστε να 

προκαλέσει αίσθηση και να νοηματοδοτηθεί ανάλογα: «Το 1904 ιδρύθηκε η Τράπεζα 

της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα και τη γερμανική National Bank für 

Deutschland, με στόχο τη διείσδυση στην Ανατολή» (Αγριαντώνη, 2003: 68).  

Το 1905, παράλληλα με τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Αθηνών και της Τράπεζας 

Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη και στη 

Σμύρνη. Το 1906, όμως η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας και της Nationalbank 

für Deutschland λύεται. Η γερμανική Τράπεζα κρατά τα υποκαταστήματα στο 

Αμβούργο και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Τράπεζα της Ανατολής τα υπόλοιπα, 

υπό τον έλεγχο πλέον της Comptoir National d’ Escompte de Paris (Cottrell, 2008: 
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72). Όπως επισημαίνει και ο Χεκίμογλου (2001: 130), η Τράπεζα της Ανατολής 

εκπροσωπούσε γαλλικά συμφέροντα και όχι το «ελλαδικό κεφάλαιο». Ούτε βέβαια 

εξέφραζε την διείσδυση του γερμανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, όπως 

συμπεραίνουμε αφενός από το μικρό ποσοστό συμμετοχής των Γερμανών στην 

ίδρυσή της και αφετέρου από την βραχυπρόθεσμη συνεργασία τους.  

Η Τράπεζα γρήγορα βρέθηκε στο επίκεντρο των εθνικών ανταγωνισμών στο 

Μοναστήρι. Τα ενθουσιώδη σχέδια της ελληνικής κοινότητας να εισχωρήσουν σε 

επαγγέλματα που παραδοσιακά ανήκαν σε οθωμανικά και βουλγαρικά μονοπώλια, 

αποδείχθηκαν ανεφάρμοστα. Η διάθεση του ελληνικού κράτους να επενδύσει σε 

εξαιρετικά επισφαλείς επιχειρήσεις, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. 

Το 1906, μάλιστα, η Τράπεζα κατηγορείται ότι «προτιμούσε, παρά τις αντιρρήσεις 

του προξενείου, να δανειοδοτεί εκ του ασφαλούς στο στενό εμπορικό κέντρο του 

Μοναστηρίου» (Γούναρης, 2000: 241-242). 

Το Πρακτορείο, ωστόσο, του Μοναστηρίου, συνέχισε τις εργασίες του και 

διαμόρφωσε ένα διόλου ευκαταφρόνητο δίκτυο που ευνόησε την περιοχή του 

βιλαετίου στο σύνολό της. Αντιμετώπισε όμως προβλήματα με την τοπική διοίκηση, 

όπως αποκαλύπτει η αλληλογραφία του Πρακτορείου με την Γενική Διεύθυνση της 

Αθήνας. Τον Ιούλιο του 1908, το Πρακτορείο του Μοναστηρίου, αν και έλαβε 

έγκριση από την Γενική Διεύθυνση να συνάψει δάνειο σημαντικού ποσού, με 

υποθήκη τσιφλικίου πολλαπλάσιας αξίας, ενημερώνει ότι λόγω της έκκρυθμης 

κατάστασης πέριξ του Μοναστηρίου, αναγκάζεται να αποσύρει την πρότασή του. 

Αυτά συμβαίνουν τις παραμονές της εκδήλωσης του Κινήματος των Νεοτούρκων το 

1908. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση του κινήματος των Νεοτούρκων 

σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση που έπληττε την αυτοκρατορία στις 

αρχές του 20ού αιώνα. Η οικονομική κρίση από την οποία διερχόταν η χώρα, όπως 

αποτυπώνεται και στα αρχεία του Πρακτορείου του Μοναστηρίου σε συνάρτηση με 

τις άσχημες κλιματολογικές συνθήκες του 1907, με τις συναφείς επιπτώσεις στον 

αγροτικό τομέα και τη μείωση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, προκάλεσε 

επιδείνωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Αυτοκρατορίας. 

Αδυνατώντας το κράτος να πληρώσει τους μισθούς των στρατιωτικών, όξυνε την ήδη 

υπάρχουσα δυσαρέσκεια προς το καθεστώς του Σουλτάνου. 

Όλα αυτά οδήγησαν τελικά στην Επανάσταση των Νεοτούρκων και στην 

παραχώρηση Συντάγματος, για το οποίο ο Κωνσταντουλάκης ενημερώνει την Γενική 

Διεύθυνση των Αθηνών: 
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«…Λαμβάνομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι η πόλις ημών από εχθές της πρωίας 

διατελεί εν πανδήμω εορτή. Το από πολλού θρυλλούμενον και τεκταινόμενον Σύνταγμα 

έλαβε πλέον σάρκα και οστά. Ολόκληρος ο στρατός προπορευόμενος της στρατιωτικής 

μουσικής, μετά σημαιών φερουσών τουρκιστί τας λέξεις: Σύνταγμα, Δικαιοσύνη, 

Ελευθερία, Ισότης,  μετέβη χθες την πρωιαν εις προϋπάντησιν των την προηγούμενην 

νύχτα ελθόντων και εξωθι της πόλεως σκηνωσάντων 1500 επαναστατών, φερόντων το 

νέον πολίτευμα. Εν συνοδεία  αυτών επανέκαμψεν ο στρατός συμπεριλαβών εν τη 

καθόδω και τους θρησκευτικούς αρχηγούς των διαφόρων φυλών. Ήλθεν και 

εσταμάτησε εις το Πεδίον του Άρεως, όπου ενώπιον όλου του συγκεντρωμένου 

πληθυσμού, ενώπιον όλου του στρατού και των αξιωματικών, ενώπιον πάντων των 

πνευματικών αρχηγών ανεγνώσθη υπό ανωτέρου αξιωματικού, ανελθόντος επί 

τηλεβόλου, η προκύρηξις του Συντάγματος και η κατάργησις της απολυταρχίας. 

Αμέσως, το απόγευμα της ιδίας μέρας ηνεώχθησαν αι φυλακαί και άπαντες οι 

εγκάθειρκτοι, αδιακρίτως φυλής και ποινής απελύθησαν. Αι φυλακαί έμειναν κεναί. 

Κατόπιν τούτων όλων, η πόλις μας χθες και σήμερον εξακολουθεί πανηγυρίζουσα. Τα 

δε καταστήματα πάντα [εισί] κεκλεισμένα, εν ω ο λαός ανά τας οδούς διακεχυμένος 

εορτάζει. Ταύτα δε πάντα διεξήχθησαν εν πλήρει τάξει και ησυχία, άνευ του ελαχίστου 

επεισοδίου και της παραμικράς αιματοχυσίας, χάρις εις την σωφροσύνην και 

συντηρητικότητα των αξιωματικών, οίτινες και διωργάνωσαν το κίνημα. Μανθάνομεν 

ότι παρόμοια μεταπολίτευσις εγένετο και εις όλα τα κέντρα των επαρχιών του 

Εσωτερικού, όπου ωσαύτως, μετά μεγίστης ησυχίας διεξήχθη. Μόνον λέγεται ότι ο 

Καϊμακάμης Ελασσώνος εφονεύθη εκεί, διότι ηθέλησε να αντιστή εις το κίνημα. 

Ενταύθα οι ανώτεροι υπάλληλοι εικάζεται ότι ήσαν μεμυημένοι εις το κίνημα. Ο μόνος 

δε όστις εφαίνετο ως αντίθετα φρονών ήτο ο Οσμάν Πασσάς, όστις είχεν έλθη με 

ιδιαιτέραν αποστολήν έμπιστον υπό της Α. Α. Μ. Τούτον λοιπόν απήγαγον οι 

επαναστάται παραλαβόντες εκ της κατοικίας του την νύκτα της προχθές, χωρίς να τον 

κακοποιήσωσι, και τον έφεραν μακράν της πόλεως προς πρόληψιν παντός κινήματος 

αντιθέτου. …»
18

. 

Η αναφορά του Κωνσταντουλάκη δίνει το στίγμα της αισιοδοξίας που χαρακτήρισε 

όλη την εποχή. Η παραχώρηση Συντάγματος δημιούργησε πολλές ελπίδες για 

εκτόνωση της κρίσης στο εσωτερικό ολόκληρης της Αυτοκρατορίας, αλλά και πέριξ 

του Μοναστηρίου, το οποίο εκείνη την εποχή βρισκόταν στο επίκεντρο 

                                                 
18

 ΑΤΑ Φ: 445, η ίδια επιστολή βρίσκεται και στο Φ: 56 
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αντιπαραθέσεων και εθνικών διεκδικήσεων. Όπως φαίνεται από την επιστολή του 

Κωνσταντουλάκη, η Επάνασταση των Νεοτούρκων έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από 

όλες τις εθνότητες και τις θρησκευτικές οργανώσεις. Άνοιξαν οι φυλακές και δόθηκε 

γενική αμνηστεία, ενώ μέσα σε πανηγυρικό κλίμα τα καταστήματα της πόλης 

παρέμειναν κλειστά. Οι υπεύθυνοι του κινήματος παρουσιάζονται συνετοί, καθώς δεν 

υπήρξαν επεισόδια, παρά μόνο στην Ελασσώνα, όπου δολοφονήθηκε, ο αντίθετος 

προς το κίνημα καϊμακάμης και απήχθη ο αξιωματούχος Οσμάν Πασάς, χωρίς να 

κακοποιηθεί, προκειμένου να μην εκδηλωθεί αντίδραση κατά του κινήματος. 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι το πνεύμα κάτω από το οποίο γράφεται η επιστολή είναι 

θετικό και ο επιστολογράφος φίλα προσκείμενος προς τους επαναστάτες, καθώς 

μεταφέρει ένα κλίμα αισιοδοξίας, μετά την ανησυχία που προκάλεσε η έκρρυθμη 

κατάσταση των προηγούμενων μηνών.  

Ο αρχικός ενθουσιασμός γρήγορα έδωσε την θέση του σε έντονο προβληματισμό και 

διαμαρτυρίες. Όπως γρήγορα φάνηκε το κίνημα των Νεοτούρκων θέλησε να 

φορολογήσει υπέρμετρα το Πρακτορείο του Μοναστηρίου, χωρίς προηγουμένως να 

ενημερώσει το Ελληνικό Προξενείο. Τον Ιούνιο του 1909, οι Κωνσταντουλάκης και 

Λιόντας, ενημερώνουν τον τότε Πρόξενο Κ. Δημαρά: 

«…Ότι προ καιρού ανεκοινώθη υμίν δια του εισπράκτορος των φόρων της 

Οθωμανικής Κυβερνήσεως ότι ωρίσθη ως ετήσιος φόρος επιτηδεύματος του ενταύθα 

Πρακτορείου της Τραπέζης της Ανατολής το ποσόν Γρ. 3000 εις μετζήτιον 19, τα οποία 

και μας εζητήθη να πληρώσωμεν. Ότι εις την απαίτησιν αυτήν απαντήσαμεν ημείς, ότι η 

Τράπεζα της Ανατολής, ως υπήκοος Ελληνίς, δεν υποβάλλεται εις την απαίτησιν φόρου 

επιτηδεύματος. Ότι η Οθωμανική Κυβέρνησις μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών 

επανέλαβε την απαίτησίν της ταύτην. Ότι και πάλιν ημείς προβάλαμεν την ταύτην 

αντίρρησιν, προσθέσαντες ότι πάσα κοινοποίησις της Κυβερνήσεως δέον, κατά τας 

κρατούσας συμβάσεις, να γίνηται μέσω του Ελληνικού Προξενείου, εξ ού εξήρταται η 

Τράπεζα της Ανατολής. Ότι και σήμερον πάλιν η Οθωμανική Κυβέρνησις διά του 

εισπρακτόρου αυτής των φόρων απήτησε παρ’ ημών να πληρώσωμεν τον καθορισθέντα 

ημίν φόρον επιτηδεύματος Γρ. 3000 εις μετζήτιον 19, [και]πλέον Γρ. 190 δια 

τετζγιζάτι-ασκεριέ κλ. Ότι ως καλώς εννοείτε, Κύριε Πρόξενε, προς αποφυγήν 

δυσάρεστων συνεπειών, ηναγκάσθημεν να πληρώσωμεν ως εξάμηνον δόσιν του ως 

άνωθι ζητουμένου ποσού το ήμισυ… Δια ταύτα… όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε τα 

δέοντα ίνα μας επιστραφώσι τα δέοντα… άτινα όλως αδίκως εισέπραξαν παρ’ ημών. 

Παρακαλούμεν, …,όπως διαβιβάσητε το διπλούν της παρούσης προς την Α.Ε. τον 
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Γενικόν Διοικητήν του Βιλαετίου του Μοναστηρίου δια τας περαιτέρω νομίμους 

συνεπείας»
19

.  

Παράλληλα, μαθαίνουμε από επιστολή με την οποία ενημερώνεται η Διεύθυνση του 

Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης τα εξής:  

«… παρά της ενταύθα Νομαρχίας μάς απεστάλη έγγραφον … το οποίον ο ημέτερος 

κύριος Κωνσταντουλάκης παρέδωκε τω ενταύθα προξένω της Ελλάδος κυρίω Κ. 

Δημαρά, όπως ούτος διαμαρτυρηθή το μεν επί τη μη τηρήσει υπό της Νομαρχίας των 

απαιτουμένων νομίμων τύπων, συμφώνως τοις οποίοις το έγγραφον τούτο έδει να μας 

αποσταλή δια του Προξενείου και ουχί κατ’ ευθείαν, το δε επί τω ότι οι Έλληνες 

υπήκοοι απαλλάσσονται της φορολογίας ταύτης. Κατά το λέγειν του κυρίου Δημαρά, 

κατέστησεν ούτος γνωστήν την υπόθεσιν τηλεγραφικώς εις την εν Κων/πόλει Ελληνικήν 

Πρεσβείαν. Επειδή άδηλον [εστί] αν τα διαβήματα ταύτα φέρωσιν αποτέλεσμα, δια 

τούτο αναφέρομεν υμίν το γεγονός…»
20

. 

Όπως φαίνεται από νεότερη επιστολή των Κωνσταντουλάκη και Λιόντα, τον Ιούλιο 

του ίδιου έτους, προς το Ελληνικό Προξενείο, οι οθωμανικές αρχές όχι μόνο δεν 

επέστρεψαν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν από την Τράπεζα, αλλά επιπλέον 

απαίτησαν περισσότερα και μάλιστα με τρόπο προκλητικό, κάτι για το οποίο 

διαμαρτύρονται εντόνως. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:  

«… Ότι παρουσιάσθη ημίν ο εισπράκτωρ των φόρων της Οθωμανικής Κυβερνήσεως, 

συνοδευόμενος και υπό τινός άλλου, καλουμένου Σιτκή Μπιν Σαήτ, όπως εισπράξωσι 

φόρον επιτηδεύματος του υφ’ ημάς Πρακτορείου της Τραπέζης της Ανατολής δια το 

λήξαν έτος 1324.- Ότι ο τελευταίος ούτος Σιτκή Μπιν Σαήτ διά τρόπου βαναύσου και 

προκλητικού, εζήτησε παρ’ ημών την πληρωμήν του εν λόγω φόρου ανερχομένου εις 

Γρ. 3000 εις μετζήτιον 19, πλέον Γρ. 190 εις μετζήτιον 19, δια τετζγιζάτι- ασκεριέ κλ…. 

ηναγκασθήμεν να πληρώσωμεν το εν λόγω ποσό … έναντι σχετικής αποδείξεως ότι 

τούτο αφορά το έτος 1324. Δια ταύτα … διαμαρτυρόμεθα εντόνως εναντίον της 

παρανόμου ταύτης εισπράξεως του φόρου επιτηδεύματος παρά της ενταύθα Τραπέζης 

της Ανατολής ως και του ήκιστα ευγενούς τρόπου του συνοδεύοντος τον εισπράκτορα 

κυρίου, και παρακαλούμεν υμάς… όπως… ενεργήσατε τα δέοντα ίνα μας επιστραφώσι 

τα ρηθέντα…»
21

. 

                                                 
19

 ΑΤΑ: Φ 445 
20

ΑΤΑ: Φ 56 
21

 ΑΤΑ: Φ 445 
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Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο φόρος που απαιτείται από την Τράπεζα είναι 

αναδρομικός, δηλαδή αναφέρεται στην είσπραξη για το Ε.Ε. 1324
22

, δηλαδή για το 

1906, όταν και ξεκίνησε το Πρακτορείο τις εργασίες του.  

Τον ίδιο μήνα πληροφορούμαστε ότι πρόθεση της Οθωμανικής Κυβέρνησης δεν ήταν 

μόνο να φορολογήσει την ίδια την Τράπεζα, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται 

στο κατάστημα. Ο Κωνσταντουλάκης ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση: 

«…Λαμβάνωμεν την τιμήν να πληροφορήσωμεν υμίν ότι η Οθωμανική 

Κυβέρνησις…ζητεί νυν να τη πληρώσωμεν και έτερα Γρ 1100 περίπου δια φόρους 

επιτηδεύματος αναλογούντας εις το προσωπικόν του Πρακτορείου μας, ετησίως. 

Παρακαλούμεν… όπως μας εξουσιοδοτήσητε να πληρώσωμεν και το ποσόν τούτο με 

χρέωσιν των Γενικών μας Εξόδων…»
23

.Οι πληρωμές αυτές, έρχονται να 

επιδεινώσουν την οικονομική κατάσταση του Πρακτορείου, που όπως 

πληροφορούμαστε, τον Σεπτέμβριο του 1909, υποφέρει από έλλειψη ρευστότητας
24

. 

Η Τράπεζα της Ανατολής νομικά χαρακτηρίζεται ως Έλληνας πολίτης (Ελληνίς 

υπήκοος) και οι εργαζόμενοι σε αυτήν επίσης. Λόγω αυτής τους της ιδιότητας, 

ανάμεσα σε άλλα, δεν πλήρωναν φόρους επιτηδεύματος στο Οθωμανικό κράτος. Οι 

εργαζόμενοι στο Πρακτορείο ευλόγως αιφνιδιάζονται όταν, αμέσως μετά την 

Επανάσταση των Νεοτούρκων τους ζητείται να πληρώσουν φόρους και μάλιστα 

αναδρομικούς από τότε που άνοιξε το Πρακτορείο, ενώ ως τότε απολάμβαναν 

ευεργετικών νομοθετημάτων
25

. 

Εκτός από τον «οικονομικό πόλεμο» όμως, η Τράπεζα της Ανατολής, και όχι μόνο, 

δέχθηκε και πόλεμο προπαγάνδας. Η «Επιτροπή Μποϊκοτάζ», δεν συμπεριλάμβανε 

αρχικά (όταν οργανώθηκε στα 1908) τους Έλληνες ανάμεσα στους δυνητικούς της 

                                                 
22

Έτος Εγίρας ή Εγείρας, συντομογραφικά ε.Ε. ή Ε.Ε. είναι το χρονολογικό έτος σύμφωνα με το 

ισλαμικό ημερολόγιο και σημαίνει «έτος της φυγής». Για την ακριβή αντιστοίχηση των ετών ανάμεσα 

στο ισλαμικό (ι) και το γρηγοριανό (γ) ημερολόγιο, χρησιμοποιείται ο τύπος: γ= (0.97023xι)+ 621,57 

δηλαδή γ= (0,97023 x1324)+ 621,57= 1906 
23

 ΑΤΑ: Φ 445 
24

ΑΤΑ: Φ 56 
25

 Πρόκειται για τις «διομολογήσεις» που η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραφε με χαρακτηριστική 

ευκολία από το 1536. Οι πρώτοι που συνήψαν τέτοιου είδους συμφωνίες- capitulations ήταν ο 

βασιλιάς Φραγκίσκος Α΄ της Γαλλίας με τον σουλτάνο Σουλεϊμάν Α’ τον Μεγαλοπρεπή. Με αυτές, οι 

Γάλλοι πολίτες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και οι Οθωμανοί της Γαλλίας απέκτησαν ελευθερία 

στις εμπορικές συναλλαγές, απαλλάχτηκαν από τη φορολογία, και η δράση τους πέρασε στη 

δικαιοδοσία των προξένων των χωρών τους. Μέχρι την συνθήκη της Λωζάννης, οπότε και 

καταργήθηκαν οριστικά, σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης, υπάγονταν 

σε αυτό το ευεργετικό καθεστώς, ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Σύμφωνα με αναφορά του προξενικού 

υπαλλήλου των ΗΠΑ στην Αίγυπτο Van Dyck, για τις οθωμανικές διομολογήσεις (1881: 23), στις 27 

Μαΐου 1855 (ή 1854), με την εμπορική και ναυσιπλοϊκή συνθήκη, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ότι 

απολαμβάνει τα ίδια προνόμια με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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στόχους, την άνοιξη του 1910 όμως, μετά το αίτημα της Κρήτης για ένωση με την 

Ελλάδα, οι διαμαρτυρίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και εξαπολύθηκε κύμα 

μποϊκοτάζ εναντίον ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων (Çetinkaya, 2010: 109 -

110). Συγκεκριμένα για την Τράπεζα της Ανατολής, οι Χεκίμογλου & Καριζώνη 

(1994: 111) αναφέρουν ότι μία επιγραφή “Yunanlıdır” (δηλαδή «είναι ελληνική») 

τοποθετείται έξω από τις αποθήκες της Τράπεζας της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη. το 

Στις 21 Μαρτίου 1911, η Τράπεζα της Ανατολής και συγκεκριμένα το Υποκατάστημα 

της Σμύρνης, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε ελληνικά πλοία για μεταφορές 

πετρελαίου στην Μικρά Ασία χωρίς απόδειξη, και οι Οθωμανοί πατριώτες κλήθηκαν 

να μην αγοράσουν πετρέλαιο  το οποίο δεν φέρει σφραγίδα της επιτροπής μποϊκοτάζ. 

Στις 19 Μαΐου 1911 κρέμασαν μια ταμπέλα πάνω στην πόρτα της Τράπεζας η οποία 

δήλωνε ότι «η Τράπεζα είναι Ελληνική», αλλά αργότερα, μετά από παράπονα στις 

τοπικές αρχές η ταμπέλα ξηλώθηκε από την Αστυνομία (οπ. αναφ. Gardika-

Katsiadakē, 1995: 40 στο Ahladi, 2008: 196). 

Στη συνέχεια τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία και από το Μεσημέρι της Τετάρτης 6 

Νοεμβρίου 1912 το Μοναστήρι πέρασε στα χέρια των Σέρβων. Χωρίς να γνωρίζουμε 

λεπτομέρειες, το σίγουρο είναι πως το Πρακτορείο συνέχισε να λειτουργεί, 

τουλάχιστον μέχρι το 1914, όπως μαρτυρά επιστολή του Γενικού Διευθυντή της 

Τράπεζας της Ανατολής προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της οποίας 

καταγγέλλονται οι αυθαιρεσίες των Σέρβων στρατιωτικών (Χασιώτης, 2004: 325).  

 

5. Ελληνική κοινοτική εκπαίδευση  
Οι οργανωτικές δομές στο τέλος του 19

ου
 αι. στη Μακεδονία, η οποία βρισκόταν 

ακόμη υπό οθωμανική κυριαρχία, διαμορφώθηκαν με βάση τις μεταρρυθμίσεις του 

Τανζιμάτ. Ο πληθυσμός της οθωμανικής επικράτειας οργανώθηκε σε μιλλέτ, 

θρησκευτικές δηλαδή κοινότητες. Οι κοινότητες αυτές υπό το πνεύμα των 

μεταρρυθμίσεων, θα οδηγούσαν σε αναδιοργάνωση της τοπικής εξουσίας, 

εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οθωμανικού κράτους. 

Ηγέτης του χριστιανικού μιλλέτ είναι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, στον 

οποίο δίνεται και η εντολή να συντάξει Γενικούς Κανονισμούς (1862). Ο Πατριάρχης 

παρέχει εγγυήσεις για την ισότητα των ορθοδόξων και την υποταγή τους στην 

οθωμανική εξουσία. Σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (1998), η δομή του μιλλέτ 

δεν αποτελεί προνόμιο αλλά οργανικό μηχανισμό της οθωμανικής τοπικής 
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αυτοδιοίκησης, ωστόσο παρά το γεγονός ότι ανήκει στους οθωμανικούς διοικητικούς 

θεσμούς, είναι σχηματισμός που ελέγχεται από τη θρησκευτική ιεραρχία.  

Από τα μέσα του 18ου αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημεία μιας 

νεωτερικής παιδείας, σύμφυτης ουσιαστικά με την πνευματική κίνηση που 

ονομάστηκε αναδρομικά «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» και τη σταδιακή διαμόρφωση 

μιας ελληνόφωνης αστικής τάξης, κυρίως εκτός αλλά σε ύστερες φάσεις και εντός 

των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η νεωτερική παιδεία χρηματοδοτείται 

και υποστηρίζεται από την αστική τάξη, παρουσιάζεται διαφοροποιημένη από την 

παράδοση της οθωμανικής επικράτειας, είναι πιο εκκοσμικευμένη και 

προσανατολισμένη στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, και μεταφέρει νέους τρόπους 

θεώρησης και αντίληψης των πραγμάτων, πρωτίστως των μορφών 

αυτοπροσδιορισμού. Σ’ αυτή τη φάση ο εθνικισμός αναπτύσσεται, μορφοποιείται και 

συνδιαμορφώνεται μαζί με την παιδεία.  

Μέχρι την επανάσταση των Νεοτούρκων (1908), το Πατριαρχείο έχει ήδη 

μετασχηματιστεί σε «ιδεολογικό βραχίονα του ελληνικού κράτους»
26

. Το καθεστώς 

των Νεοτούρκων λίγο αργότερα με την κατάργηση των μιλλέτ θα νομιμοποιήσει 

πλέον την ύπαρξη εθνών στο πλαίσιο του οθωμανικού κράτους.   

Το Ελληνικό κράτος, όπως και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, στο πλαίσιο της 

εξωτερικής του πολιτικής, επεδίωξε να θέσει υπό τον έλεγχό του τους δύο βασικούς 

μηχανισμούς που θα επιβεβαίωναν την διαχρονικότητα και τη συνέχεια του 

ελληνισμού στην οθωμανική επικράτεια, την Εκκλησία και την εκπαίδευση. Μετά το 

συνέδριο του Βερολίνου και συγκεκριμένα μετά τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του 

Τρικούπη, μέσα από το διευρυμένο δίκτυο Προξένων και Υποπροξένων, στις υπό 

διεκδίκηση περιοχές, γίνεται φανερή η επιδίωξη για ανάδειξη του ελληνικού κράτους 

ως «εθνικού κέντρου εντολών»
27

. Η διείσδυση αυτή μεθοδεύτηκε πρωταρχικά με την 

οργάνωση δικτύου χρηματοδότησης των εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών 

μηχανισμών εντός του οθωμανικού κράτους, γεγονός που σήμαινε παρέμβαση ενός 

ξένου κράτους στις εσωτερικές υποθέσεις του Οθωμανικού κράτους. Ωστόσο, η 

ελληνική οικονομική ενίσχυση προς αυτούς τους φορείς, νομιμοποιούσε σιωπηρά και 

παρεμβάσεις στο έργο τους σε μία προσπάθεια ομογενοποίησης της ελληνικής 

                                                 
26

 Κιτρομηλίδης Π. (1997), Νοερές κοινότητες και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια, 

στο Βερέμης Θ. (επιμ.) Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα  
27

Βουρή Σ. (1999), Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας (1889- 1905), Εκκλησία και Κράτος, 

Gutenberg, Αθήνα σ. 33 
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εκπαίδευσης εντός και εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Η πρόθεση του 

ελληνικού κράτους να διαχειριστεί την εθνική υπόθεση στην Μακεδονία φαίνεται 

από την απόφαση απομάκρυνσης το 1887 του Συλλόγου προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων από την διεύθυνση του εκπαιδευτικού τομέα των οθωμανικών 

επαρχιών και η ανάθεση της στην Επιτροπή προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας 

και Παιδείας, δηλαδή σε ένα κυβερνητικό εκτελεστικό όργανο
28

.  

 

6. Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ανατολής στη 

Δυτική Μακεδονία 

«Εκείνο το όποιον ευθύς εξ αρχής διέθεσεν ευμενώς το ομογενές δημόσιον της 

ημετέρας πόλεως πρός την νεωστί εγκατασταθεiσαν ενταύθα Τράπεζαν τής Ανατολής 

και τρανώς αποδεικνύει ότι αύτη δεν σκέπτεται να εργασθή μόνον υπέρ εαυτής αλλά καί 

υπέρ των συμφερόντων του τόπου είναι η μέριμνα, ην επέδειξε εν τω διορισμό του 

προσωπικού, προσλαβούσα αυτό εξ εγχωρίων στοιχείων. Ούτω πλην του διευθυντού κ. 

II. Κωνσταντουλάκου, ορμωμένου εκ Χίου, ούτινος ο πατήρ ευδοκίμως διευθύνει το εν 

Μυτιλήνη υποκατάστημα της Οθωμανικής Τραπέζης, επιτετραμμένος μεν διωρίσθη ο εκ 

Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Λιόντας, γραμματεύς επί της αλληλογραφίας προσελήφθη ο τέως 

παρά το ενταύθα υποκαταστήματι της Τραπέζης Θεσσαλονίκης επί σειράν ετών 

ευδοκίμως υπηρετήσας συμπαθής και φιλότιμος νέος κ. N. X. Γεωργιάδης, ταμίας ό 

προσηνής και τοις πάσι προσφιλής νέος κ. Πέτρος X. Γραικός, διδάκτωρ περί τα 

νομικά, και λογιστής ο φιλόπονος νέος κ. Δ. Ιωαννίδης, τέως τοιούτος παρά τω 

ενταύθα Πρακτορείω της Τραπέζης Μυτιλήνης, πάντες έλκοντες την καταγωγήν εκ 

Μοναστηρίου.... Το οικείον οίκημα εξευρέθη ήδη. Είνε ευπρεπές κτίριον ευρισκόμενον 

εν τη οδώ Χαμιδιέ, τη κεντρικωτέρα της πόλεως»
29

. 

 

                                                 
28

 Ό. π. Βουρή (1999), σ. 34 
29

 Εφημερίδα «Αλήθεια» της Θεσσαλονίκης, Σάββατο 21.3.1906 στο Χεκίμογλου- Καριζώνη, 1993-

94: 118 
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Άποψη της κεντρικής οδού Χαμιδιέ του Μοναστηρίου (''Φαρδύς Δρόμος'') (ΙΜΜΑ) 

 

Με τον τρόπο αυτό, υποδέχθηκε η εφημερίδα «Αλήθεια» της Θεσσαλονίκης, την 

ίδρυση του πρακτορείου της Τράπεζας της Ανατολής στο Μοναστήρι. Με θερμά 

λόγια χειροκροτεί ως πράξη πατριωτισμού την ίδρυση του πρακτορείου, που έχει 

αφενός ως σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του τόπου και αφετέρου το 

αποδεικνύει έμπρακτα με την πρόσληψη προσωπικού από τους κόλπους της τοπικής 

κοινωνίας. 

Το Πρακτορείο Μοναστηρίου της Τράπεζας της Ανατολής άρχισε να λειτουργεί στις 

αρχές του 1906. Όπως παρατηρεί ο ιστορικός Βακαλόπουλος Κ. (1992: 326), «το 

Μοναστήρι υπήρξε το δεύτερο σε εμπορική σημασία οικονομικό κέντρο της 

Μακεδονίας μετά τη Θεσσαλονίκη», και εύλογα θεωρούμε ότι προτιμήθηκε η πόλη 

αυτή για δημιουργία παραρτήματος έναντι των άλλων πόλεων της ευρύτερης 

περιοχής. Ήδη από τα μέσα του 19ου  αιώνα στο βιλαέτι του Μοναστηρίου υπήρχε 

ήδη διαμορφωμένη τραπεζική αγορά, ενώ η περιοχή εμφάνιζε αξιόλογη ανάπτυξη 

τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα παραγωγής. Η πόλη του 

Μοναστηρίου ήταν σημαντικό εμπορικό, διοικητικό και συγκοινωνιακό κέντρο, και 

επιπλέον διέθετε μία πολυάριθμη ελληνική κοινότητα.  

Το πρακτορείο του Μοναστηρίου υπάγονταν διοικητικά στο υποκατάστημα της 

Θεσσαλονίκης. Οι χρηματοδοτικές του προτάσεις, διαμέσου της Θεσσαλονίκης, μαζί 

με την γνωμοδότηση του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης διαβιβάζονταν στην 

Αθήνα και στην Γενική Διεύθυνση για επικύρωση. Σύμφωνα με το μητρώο 

προσωπικού της Τράπεζας της Ανατολής
30

, εργάζονταν στο Πρακτορείο του 

Μοναστηρίου, δέκα άτομα.  
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Διευθυντής ήταν ο Π. Κωνσταντουλάκης, από την Κωνσταντινούπολη, γεννημένος το 

1881. Υπήρξε απόφοιτος της Σχολής Saint Benoît και προσελήφθη πρώτη φορά το 

Μάρτιο του 1906. Υποδιευθυντής ήταν ο Ν. Θ. Λιόντας, από την Θεσσαλονίκη, 

γεννημένος το 1880. Υπήρξε απόφοιτος της β’ τάξης του Γυμνασίου και Εμπορικής 

Σχολής και προσελήφθη πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1905. Ο Ν.Χ. Γεωργιάδης, 

από  τα Άνω Σουδενά του Ζαγορίου της Ηπείρου, γεννημένος το 1879, υπήρξε 

απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου του Μοναστηρίου και της Εμπορικής Σχολής Σ. 

Νούκα της Θεσσαλονίκης. Προσελήφθη πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1906. 

Ταμίας ήταν ο Π. Χ. Γραικός, από το Τύρνοβο (κοντά στο Μοναστήρι της 

Μακεδονίας), γεννημένος το 1875. Ήταν απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου του 

Μοναστηρίου και με σπουδές Δικαίου του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Προσελήφθη πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1906. Ο Δημ. Ιωαννίδης, από το 

Μοναστήρι, γεννημένος το 1880 υπήρξε απόφοιτος του Ελληνικού Γυνασίου του 

Μοναστηρίου και της Σχολής «Λογαριστών» του Μοναστηρίου. Προσελήφθη πρώτη 

φορά στην Τράπεζα τον Φεβρουάριο του 1906 στην Θεσσαλονίκη. Ο Σ. Π. Πηχέων, 

από την Αχρίδα της Μακεδονίας, γεννημένος το 1884. Υπήρξε απόφοιτος του 

Ελληνικού Γυμνασίου του Μοναστηρίου και φοίτησε  1½  έτος στο τουρκικό σχολείο 

«Ιδαδιέ» του Μοναστηρίου. Προσελήφθη πρώτη φορά τον Οκτώβρη του 1906 ως 

μαθητευόμενος. Εισπράκτορας ήταν ο Παναγ. Τύρνας, από την Σιάτιστα της 

Μακεδονίας, γεννημένος το 1855. Φοίτησε στην Δημοτική σχολή και προσελήφθη 

τον Απρίλιο του 1906. Υπηρέτης ήταν ο Ματθαίος Καπηλιάδης από το Μοναστήρι, 

απόφοιτος της Δημοτικής Σχολής, ο οποίος προσελήφθη τον Απρίλιο του 1906. Και 

επιπλέον εργάζονταν στην Τράπεζα ως κλητήρες δύο Αλβανοί μουσουλμάνοι, οι 

Κιαζήμ και Τοσούν, οι οποίοι προσελήφθησαν κατά την έναρξη των εργασιών του 

Πρακτορείου.   

Η ίδρυση του πρακτορείου του Μοναστηρίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, όπως 

πληροφορούμαστε από επιστολή του Κοζανίτη, Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου, τον 

Απρίλιο του 1906
31

. Πρόθεσή του είναι να ενημερώσει το Πρακτορείο για τις 

οικονομικές συναλλαγές στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα για τις συναλλαγές του 

επίσημου οθωμανικού κράτους. Στην επιστολή του αναφέρει: «…Αυτάς όμως σας ήτο 

συμφέρον να συνεννοηθείτε μετά της εν …(;)…  Banque Ottomane  και άρητε εκ του 

μέσου τας ανωτέρους μέχρις εκμηδενίσεως της εργασίας διατυπώσεις, ας απαιτεί δια τα 
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Μετζίτια άτινα αποστέλλονται αυτή εκ της επαρχίας. Τότε ηδυνάμεθα να κάμωμεν πολύ 

μεγάλην εργασίαν εις το Σαντζάκιον Σερβίων/ Καζάδες Κοζάνης, Καϊλάρ, Νεαπόλεως, 

Σερβίων, Ελασσώνος. Οι φόροι όλων των καζάδων αυτών αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς εις νόμισμα οιονδήποτε εισπραχθώσι εις το εν Μοναστηρίω κατάστημα 

της Οθωμανικής Τραπέζης, όπου  πληρώνονται οι τροφοδόται του αυτοκρατορικού 

στρατού, δια δε τας πληρωμάς των μισθών των υπαλλήλων και λοιπά έξοδα στέλλεται 

το χρήμα πάλιν από του Σαντζακίου εις τους καζάδες ταχυδρομικώς. Μία μεσολάβησις 

ηδύνατο να συγκεντρώση ενταύθα την εργασίαν όλην των καζάδων, όπου έχωμεν 

καλούς ανταποκριτάς και να γίνει πολύ καλή και επωφελεστάτη εργασία απαλλάττουσα 

ακόμη την Σεβαστήν Κυβέρνησιν (εκ) των κολοσσιαίων δαπανών δια ταχυδρομικά 

τέλη. Αναμένω απάντησίν σας, οπότε θέλω έλθη εις λεπτομερεστέρας πληροφορίας εάν 

το ζητήσητε…»
32

. 

Φαίνεται δηλαδή, ότι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η Οθωμανική 

Τράπεζα η οποία έχει το μονοπώλιο στις κρατικές τραπεζικές συναλλαγές, δεν 

διαθέτει ανταποκριτές ή αντιπροσώπους και χρησιμοποιεί το ταχυδρομείο.  Η 

Τράπεζα της Ανατολής, δραττόμενη της ευκαιρίας, διεκδικεί και αυτή μέσω της 

χρησιμοποίησης του δικού της δικτύου μερίδιο εκμετάλλευσης των δημοσίων 

δαπανών για την πληρωμή του Στρατού και των δημοσίων υπαλλήλων. Ο 

Παπακωνσταντίνου παροτρύνει τους ιθύνοντες της Τράπεζας να δραστηριοποιηθούν, 

προκειμένου αμφότεροι να κάνουν μεγάλες εργασίες στην περιοχή. Ουσιαστικά 

προτείνει να δώσει η Τράπεζα το στίγμα της και να διεκδικήσει ως επίσημος φορέας 

συνεργασία με την οθωμανική κυβέρνηση. 

 

6.1 Το δίκτυο της Τράπεζας της Ανατολής στη Δυτική 

Μακεδονία 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το νέο πρακτορείο του Μοναστηρίου, προέκυψε από την 

ανάγκη για επέκταση του δικτύου της Τράπεζας στη Δυτική Μακεδονία. Όπως 

φάνηκε από την μελέτη του αρχείου δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή άλλη 

Τράπεζα στο Μοναστήρι, παρά μόνο η Τράπεζα Θεσσαλονίκης των Αφών Αλλατίνη, 

η οποία είχε αποκτήσει φήμη ότι τα επιτόκιά της είχαν γίνει «τοκογλυφικά» και η 

Οθωμανική. Μέχρι τότε οι κάτοικοι του Μοναστηρίου εξυπηρετούνταν από τοπικούς 
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αργυραμοιβούς και μικρούς τραπεζικούς οίκους, οι οποίοι επωφελούνταν από τις 

απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις και την οικονομική αστάθεια 

(Βακαλόπουλος Κ., 1992: 327). Η Τράπεζα της Ανατολής, συνέχισε να χρησιμοποιεί 

το δίκτυο των μικροτραπεζιτών αυτών, όπως φάνηκε από το όγκο των συναλλαγών 

της Τράπεζας με τραπεζικούς οίκους της Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους δάνειζε 

βραχυπρόθεσμα έναντι συναλλαγματικών πελατείας τους. Φυσικά, στις συναλλαγές 

της Τράπεζας εντοπίζουμε και μεμονωμένους πελάτες. Ιδιαίτερα, στην περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζονται τα εξής ονόματα: 

 

 Πελάτες Τόπος Επαγγελματική 

Δραστηριότητα 

1.  G. Voinitzalieffet 

Fils 

Γρεβενά  

2.  Α. Παπαλεξίου Γρεβενά Ιατρός  

3.  Αθ. Ηλία & Ν. Φ. 

Κουσίδης 

Γρεβενά Έμποροι  

4.  Αθ. Κατσάνος Γρεβενά Εισαγωγές- εξαγωγές 

υφασμάτων 

5.  Αθαν. Ηλία Γρεβενά Έμπορος  

6.  Ανδρέας Μπούσιος
33

 Γρεβενά Εμπορικός οίκος 

7.  Βασ. Αναγνώστου Γρεβενά  

8.  Γ. Μπούσιoς
34

 Γρεβενά Αλευρόμυλος 

9.  Γ. Ν. 

Κωνσταντινίδης  

Γρεβενά  

10.  Γεώργιος Τσιολάκης Γρεβενά Έμπορος υφασμάτων 

11.  Ζήσης 

Παπαθανασίου 

Γρεβενά Αλευρόμυλοι – Ιατρός  

12.  Θωμάς Κατσάνος Γρεβενά Εισαγωγές- εξαγωγές 

υφασμάτων 

13.  Ι. Παπαθανασίου Γρεβενά  
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 Ανδρέας Μπούσιος, βλ. παράρτημα 10.   
34

 Γιώργος Μπούσιος,  βλ. παράρτημα 11. 



Οι εμπορικές συναλλαγές της Τράπεζας Ανατολής με τη Δυτική Μακεδονία 
 

55 

 

14.  Κ. & Τρ. Ν. 

Κωνσταντινίδης & 

Υιοί 

Γρεβενά  

15.  Κολούσιος Καζάνας Γρεβενά Αλευροπώλης 

16.  Ν. Κωνσταντίνου & 

Υιοί  

Γρεβενά  

17.  Ν.Φ. Κουσίδης
35

 Γρεβενά Δικηγόρος και έμπορος 

18.  Κ. & Τρ. 

Κωνσταντινίδης  

Γρεβενά, Τσοτύλι  

19.  Ν. Ι. Ζωγράφος Καστοριά Σχολάρχης- Γυμνασιάρχης
36

 

20.  Χρ. Α. Σιάνος Καστοριά Ιατρός 

21.  Elichah D. Eliaou Καστοριά Τραπεζίτης 

22.  Haim E. Eliaou Καστοριά Τραπεζίτης –Άλευρα – 

Αποικιακά 

23.  Menahem de Mayo 

et Fils 

Καστοριά  

24.  Α. Τζώτζας Καστοριά Φαρμακοποιός 

25.  Αδελφοί Ιωάν. 

Στάθη  

Καστοριά Ξυλέμποροι 

26.  Αδελφοί Κυρατζή Καστοριά  

27.  Αθ. & Σωτ. Γ. 

Λεκόπουλος 

Καστοριά  

28.  Αθ. Α. Λιάντσης Καστοριά Αλευροπώλης 

29.  Ανγγέλου Χρίστο Καστοριά  

30.  Αντ. Α. Λιάντσης Καστοριά Εμπορικά είδη (εισαγωγές- 

εξαγωγές) 

31.  Αργ. Σαμαράς Καστοριά Γουνέμπορος 

32.  Αφοί Γ. Φούντου  Καστοριά  

33.  Αφοί Δ. Κόφφα  Καστοριά  

34.  Αφοί Εμμανουήλ Καστοριά Τραπεζίτες 

                                                 
35

 Ν.Φ. Κουσίδης, βλ. παράρτημα 8. 
36

  Το ημιγυμνάσιο της Καστοριάς οργανώνεται από υπό την διεύθυνση του Γ. Μιχαηλίδη, το 1890, 

και έπειτα, ως την απελευθέρωση το διευθύνουν οι Πολύδωρος Χατζόγλου, Νικόλαος Ζωγράφος και 

Παντελής Τσαμίσης (Παπαδόπουλος, 1970: 169). 
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Ρούμπα 

35.  Β. Μαυρουδής - Δ. 

Εμμ. Ρούμπας - Ι. 

Παπακωνσταντίνου 

Καστοριά Αργυραμοιβοί 

36.  Β. Ε. Μαυρουδής Καστοριά Αργυραμοιβός 

37.  Γ. Φίλιος & Δ. 

Τόσκος 

Καστοριά Έμποροι- Μεσάζοντες 

38.  Γ. Φίλιος & Σία
37

 Καστοριά Τραπεζικό γραφείο 

39.  Δαμιανός Ι. Γακέλας Καστοριά  

40.  Δαμιανός Ι. 

Τσαδήλας 

Καστοριά  

41.  Δημ. Σ. Γκέρος Καστοριά  

42.  Δούκας Γ. Σαχίνης Καστοριά Ιατρός
38

 

43.  Βασ. Ε. Μαυρουδής Καστοριά Τραπεζίτης 

44.  Ελένη Ν. 

Γερασιμίδου 

Καστοριά  

45.  Ελένη Ν. 

Παπαγεωργίου 

Καστοριά  

46.  Ευθ. Ι. Αντωνιάδης Καστοριά  

47.  Θεμιστοκλής Α. 

Τζώτζας 

Καστοριά Χημ. Φαρμακοποιός 

48.  Θεοδότα Θεμ. 

Τζώτζα 

Καστοριά Φαρμακείο 

49.  Θεοδότα Ν. 

Γερασιμίδου 

Καστοριά  

50.  Θεόδωρος 

Γουλιωτίδης 

Καστοριά Φαρμακείο 

51.  Θωμάς Κ. 

Κοντόπουλος 

Καστοριά  

52.  Ι. 

Παπακωνσταντίνου  

Καστοριά Αλευροπώλης, Τραπεζικό 

γραφείο 

                                                 
37

 Το 1909 η εταιρεία άλλαξε επωνυμία σε Γ. Ν. Φίλιος και Δ. Λ. Τόσκος, ΑΤΑ: Φ 515.2 
38

 Σαχίνης Δούκας βλ. παράρτημα 10 
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53.  Ι. Σαμαράς & Π. 

Σιάνος 

Καστοριά Εργοστ. Αλεύρων και 

Ξυλείας 

54.  Ι. Σαμαράς & Σία Καστοριά Έμποροι- Μεσάζοντες 

55.  Ι. Χατζητζιάλλας Καστοριά  

56.  Ι. Σαμαράς  Καστοριά  

57.  Ι. Χρ. Πιέττας Καστοριά  

58.  Κ. Ζάχου  Καστοριά Έμπορος οινοπνευμάτων, 

Τραπεζίτης 

59.  Κ. Παπαχρήστου & 

Υιοί  

Καστοριά  

60.  Κ.Θ. Πουλιόπουλος Καστοριά Γουνέμπορος 

61.  Κοσμάς Δαμ. 

Φίλιος
39

 

Καστοριά Επιθεωρητής&ΓενικόςΠράκτωργιατηΜακε

δονία&Ήπειροτης “The Equitable Life 

Assurance Society of the United States” 

62.  Κοσμάς Καλού Καστοριά  

63.  Κων. Δ. Γκέρος Καστοριά  

64.  Λ. Δ. Μαυροβίτης Καστοριά Αντιπρόσωπος 

ασφαλιστικών εταιριών 

65.  Λεων. Μαυροβίτης 

& Αφοί  

Καστοριά Τραπεζίτες 

66.  Μ. Παπατέρπος
40

& 

Αφοί  

Καστοριά Σιδηρουργοί 

67.  Μ. Τσίρλης Καστοριά Ιατρός 

68.  Μέλιος Μ. 

Παπατέρπος 

Καστοριά  

69.  Ν. Παπαγεωργίου & 

Σία  

Καστοριά Τραπεζικό γραφείο 

70.  Ν.Γ. Παππαμόσχου Καστοριά Εμπόριο Θεσσαλονίκη -

Σμύρνη -  Καστοριά 

71.  Ν.Δ. Βαζδέκης Καστοριά  

72.  Ν. Μ. Νούσια Υιοί Καστοριά  

73.  Ν. Παπαγεωργίου  Καστοριά Έμπορος γουναρικών  

                                                 
39

 Κοσμάς Φίλιος βλ. παράρτημα 23. 
40

 Μάρκος Παπατέρπος, βλ. παράρτημα 14. 
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74.  Ναούμ Τσάκαλης
41

 Καστοριά Τραπεζίτης 

75.  Ναούμ Τσαδήλας Καστοριά  

76.  Νικ. Α. Γεωργιάδης Καστοριά  

77.  Παντελής 

Καρακάσης 

Καστοριά  

78.  Σπύρος 

Παπαϊωάννου 

Καστοριά  

79.  Στέφ. Β. 

Μορουπίδης 

Καστοριά  

80.  Χριστόδ. Σ. Δούκης Καστοριά  

81.  Χρυσός Χ. 

Καραγκούνης 

Καστοριά  

82.  Χρ. Α. Σιάνος Καστοριά Ιατρός 

83.  Ν. Γιοβανόπουλος Καστοριά Γουνέμπορος 

84.  Αφοί Γκορτσούλη Κοζάνη Άλευρα  

85.  Αφοί Γκουρτσούλη 

& Χατζηανδρέας 

Κοζάνη Αλευρόμυλοι 

86.  Αφοί Ηλ. Τόλιου Κοζάνη Έμποροι δημητριακών 

87.  Βαλταδώρος & 

Κανδύλης  

Κοζάνη Έμποροι υφασμάτων  

88.  Δ. Ν. Μπλιούρας
42

& 

Σία  

Κοζάνη Ατμόμυλος, Τραπεζίτες, 

τροφοδότες τουρκικού 

στρατού 

89.  Ε. 

Παπαχαραλάμπους 

Κοζάνη  

90.  Κ. Ηλ. Βαμβακάς Κοζάνη Υφάσματα /Καπνέμπορος 

91.  Κ. Ρακάς Κοζάνη Αποικιακά 

92.  Π. Κ. Βαμβακάς & 

Υιοί  

Κοζάνη Έμποροι υφασμάτων, 

τροφοδότες τουρκικού 

στρατού 

93.  Τσιμινάκης & Κοζάνη Δημητριακά 

                                                 
41

 Ναούμ Τσάκαλης, βλ. παράρτημα 21. 
42

Δ. Ν. Μπλιούρας: Αντιπρόσωπος της Λαϊκής Τράπεζας  
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Δαρδούφας 

94.  Χαρ. Μουδόπουλος Κοζάνη  

95.  Χατζηανδρέας – 

Γκορτσούλης & Σία 

Κοζάνη Ατμόμυλος 

96.  Μ. 

Παπακωνσταντίνου  

Κοζάνη, Καστοριά Αποθήκη Νημάτων, 

Τραπεζικό Γραφείο 

97.  Γ.Ι. Παπιγκιώτης Λειψίστη  

98.  Ζ. Ν. Ζαμκίνου Λειψίστη  

99.  Χ. Ζαμκίνου Λειψίστη  

100.  Χαμζά Χουρσίτ Λειψίστη Κτηματίας, Τραπεζίτης 

101.  Χρήστος Ν. 

Ζαμκίνος 

Λειψίστη  

102.  Rafael Camhi Cie Μοναστήρι Τραπεζίτες, Προμηθευτές 

δημοσίου  

103.  Raul Vinay Μοναστήρι Agent de la Compagnie 

Générale Transatlantique 

104.     

105.  Αφοί Σιουπίλλα Μοναστήρι Έμποροι νεωτερισμών 

Τραπεζίτες 

106. . Α. Χατζηλάζαρος Μοναστήρι  

107. . Αφοί Ζώζη Μοναστήρι Σιδερικά  

108. 1 Αθ. Χρ[…]  Μοναστήρι  

109.  Αθ. Ναούμ
43

 Μοναστήρι Εφαπλωματοποιός  

110. 1 Αφοί Γ. Ταχιάου Μοναστήρι Ασφαλιστικό γραφείο 

111. 0 Αφοί Ι. Ναλμπάντη Μοναστήρι  

112. 1 Αφοί Ματσάλη
44

 Μοναστήρι Εμπορικό κατάστημα 

(τάπητες) 

113.  Αφοί Νάστου Μοναστήρι Έμποροι- Εισαγωγείς 

αποικιακών 

114.  Αφοί Φωτιάδη Μοναστήρι  

                                                 
43

 Ο Αθ. Ναούμ υπήρξε πρόεδρος της συντεχνίας των εφαπλωματοποιών (Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 

1910: 318) 
44

 Ο Κωνσταντίνος Ματσάλης υπήρξε πολύ γνωστός ιατρός της πόλης του Μοναστηρίου ( (Γούναρης, 

2000: 51) 
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115.  Γ. Δ. Ειμ[…]  Μοναστήρι  

116.  Γ. Σκόδρας & Ν. 

Βλάχου 

Μοναστήρι  

117.  Δ.Γ. 

Μεγαλομάστορας
45

 

Μοναστήρι Έτοιμα ενδύματα και 

υποδήματα 

118.  Δ. Μέλλης & Σία  Μοναστήρι  

119.  Ζ, Τσουλάνης Μοναστήρι  

120.  Ηλ. Στοϊάννου Μοναστήρι Παντοπώλης  

121.  Ι. Προεστάκης& 

Αφοί Φωτιάδη 

Μοναστήρι Διεθνές πρακτορείο ταξιδίων 

122.  Κ. Ζάρος Μοναστήρι Έμπορος υφασμάτων  

123.  Κ. Μπλιδάς Μοναστήρι  

124.  Καραϊάς & Ναΐδου Μοναστήρι Πρακτορείο 

μεταναστεύσεων και 

ασφαλειών  

125.  Ν. Τσιγκαράς Μοναστήρι Δικηγόρος 

126.  Ν. Φήλιου Μοναστήρι  

127.  Π. Μάντσης
46

 Μοναστήρι Εργοστάσιο μάλλινων 

γαϊτανιών  

128.  Π. Πισουρίκας
47

 Μοναστήρι Έμπορος, Πράκτωρ της 

Northern Assurance 

Company Ltd 

129.  Π. Χρηστίδης Μοναστήρι  

130.  Π.Κων. Τσιόμου Μοναστήρι  

131.  Στ. Ρόλλεφ Μοναστήρι/ 

Φλώρινα 

Πράκτωρ της The Cunard 

Steamship Company Ltd 

132.  Αφοί Αλεξίου  Σιάτιστα Έμποροι Υφάσματων 

133.  Αφοί Γκερεχτέ
48

 Σιάτιστα  

                                                 
45

 Ο Δ. Γ. Μεγαλομάστορας υπήρξε πρόεδρος της συντεχνίας των εμπόρων (Μακεδονικόν 

Ημερολόγιον, 1910: 318) 
46

 Το όνομα του Παντελή Μάντση αναφέρεται σε κατάλογο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των 

Πέριξ «Η Καρτερία» για την προσφορά του στο Μακεδονικό Αγώνα. Πληροφορούμαστε ότι τα μέλη 

της οικογένειάς του το 1936 διαμένουν στο Μοναστήρι ως Σέρβοι υπήκοοι (Κολτσίδας, 2003: 173).  
47

 Το 1911, o ίδιος θα ανοίξει εταιρία εισαγωγών γενικών εμπορευμάτων αγγλικής προελεύσεως με την 

επωνυμία “Bazaar Anglais” και θα συνεχίσει την συνεργασία του με την τράπεζα (ΑΤΑ: Φ 515.1) 
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134.  Αφοί Κακάλη Σιάτιστα Παντοπώλαι 

135.  Αφοί Π. Μουχτάρη Σιάτιστα Έμποροι Υφάσματων 

136.  Αφοί Σπύρου  Σιάτιστα Εμπορικά είδη 

137.  Κ. Νεραντζόπουλος Σιάτιστα Παντοπώλαι 

138.  Ν. Βόκας Σιάτιστα Γουναρικά είδη 

139.  Παναγιώτης 

Σιάπαντας & Υιοί  

Σιάτιστα  

140.  Αφοί Χατζημήτζεφ Σόροβιτς Τραπεζίτες 

141. 1 Αφοί Π. Παπαγιάννη Σόροβιτς  

142. 1 Αφοί Ρακά Σόροβιτς  

143.  Ι. Βαδραχάνης
49

 Σόροβιτς  

144.  Ι. Παντελής  Σόροβιτς  

145.  Ιωάννη Βαδραχάνη 

& Σία
50

 

Σόροβιτς Μεταφορά εμπορευμάτων 

146.  Φ. Χρήστου & Υιός Σόροβιτς Έμποροι 

147.  Αφοί Α. Βαδραχάνη Σόροβιτς Τραπεζίτες 

148.  Γ.Μ. Λιάνης Σόροβιτς Έμπορος  

149.  Δ. Βασιλείου Σόροβιτς Αποικιακά 

150.  Κατσάνης Σόροβιτς  

151.  Κατσικάς & 

Νικολαΐδης  

Σόροβιτς Αποικιακά 

152.  Νάκος Μιχαήλ & 

Υιοί  

Σόροβιτς Έμποροι, Αποικιακά 

153.  Παρασκευαΐδης & 

Λιάντσης 

Σόροβιτς Έμποροι 

154.  Χατζής – 

Παρασκευαΐδης & 

Σία 

Σόροβιτς Έμποροι  

155.  Χατζής & Κόκκος
51

 Σόροβιτς Διαμετακομιστική εταιρία 

                                                                                                                                            
48

 Ο Θ. Γκερεχτέ ήταν ανάμεσα στους σπουδαιότερους ευεργέτες της Σιάτιστας στον εκπαιδευτικό 

τομέα (Βακαλόπουλος Κ.., 1992: 371) 
49

 Ιωάννης, Κωνσταντίνος και Νικόλαος Βαρδαχάνης, βλ. παράρτημα 2, 3, 4. 
50

 Η εταιρεία αποτελείται από τους Κωνσταντίνο, Νικόλαο και Μιλτιάδη Βαρδαχάνη, το 1908, ΑΤΑ: 

Φ 515.2 
51

 Το 1913 η εταιρία Χατζής και Κόκκος μετονομάστηκε σε Χρήστος και Αφοί Χατζή. 
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156.  Χρήστος & Αφοί 

Χατζή  

Σόροβιτς Έμποροι, ξενοδόχοι, 

Διαμετακομιστική εταιρία  

157.  K. Φλιώνης
52

 Τσοτύλι  

158.  Δ. Νούκας Τσοτύλι  

159.  Δ. Νούκας & Αφοί 

Κυρατζή 

Τσοτύλι  

160.  Δ. Π. & Σ. 

Δαραβίγκας 

Τσοτύλι  

161.  Ιορδάνης, Ριφάτ, 

Φλιώνης & Σία  

Τσοτύλι Ατμόμυλοι, άλευρα, σιτηρά, 

μεσάζοντες 

162.  Κ. Ζησόπουλος Τσοτύλι  

163.  Κωνσταντινίδης Τσοτύλι Πρώην σχολάρχης Σχολής 

Τσοτυλίου 

164.  Αφοί Ν. Κυριατζή Τσοτύλι  

165.  Αφοί Σαπουντζή
53

 Φλώρινα Άλευρα, ζωέμποροι  

166.  Αφοι Ταρπένωφ Φλώρινα  

167.  Βανέ Χατζητύπε & 

Υιός  

Φλώρινα Αργυραμοιβοί, πρακτορείο 

μεταναστών 

168.  Γ. [ ]έσσος Φλώρινα  

169.  Γ. Βαλλάκης Φλώρινα  

170.  Γ. Γρίβας & 

Χατζητάσε
54

 

Φλώρινα  

171. 1 Ε.Θ. Φιλιππίδης
55

 Φλώρινα Παντοπώλης 

172.  Ζήσης, Βαλλάκης & 

Σαπουντζής 

Φλώρινα Εμπορικές και τραπεζικές 

εργασίες 

173. 1 Ηλ. Λάζου  Φλώρινα Έμποροι μανιφατούρας  

174.  Θ. Κερεμητσής Φλώρινα Αποικιακά 

175.  Ι. Ζήσης  Φλώρινα Τραπεζίτης 

176. 1 Κ.Δ. Σαπουντζής & Φλώρινα Αποικιακά, Γεννήματα, 

                                                 
52

 Κόττας Φλιώνης, βλ. παράρτημα 24. 
53

 Γρηγόρης (Τέγος), Ιωάννης και Χρήστος Σαπουντζής, βλ. παράρτημα 17, 18, 19. 
54

 Πέτρος Χατζητάσης, βλ. παράρτημα 26. 
55

 Το 1908 ιδρύθηκε η «Ελληνική Λέσχη» στην Φλώρινα με πρόεδρο το Θ. Φιλιππίδη, αλλά για την 

δράση του δεν έχουμε πληροφορίες ( (Παπαδόπουλος, 1970: 154) 
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Υιοί Άλευρα   

177.  Κ. Σαπουντζής & 

Υιός  

Φλώρινα Έμποροι σιτηρών, 

αποικιακά, αλευροπώλες   

178.  Νικ. Πύρζας
56

& Σία Φλώρινα Πρακτορείο μεταναστών 

179.  Ντιμπράνωφ, 

Τριφόνωφ & Γιάνεφ 

(Διβράνου, 

Τρυφώνου, και 

Ιωάννου, μετά το 

1914) 

Φλώρινα Bureaud’emigration 

“Progrès” Αργυραμοιβοί  

Εμπορικός οίκος 

180.  Π. & Ε. Φιλιππίδης
57

 Φλώρινα Εξαγωγές μαλλιού 

181.  Σ. Μελλώφ Φλώρινα Παντοπώλης 

182.  Σαϊν και Σαπουντζή 

(Chain & Sapountzi) 

Φλώρινα Έμποροι- τραπεζίτες 

183.  Χατζηνάκος
58

 & 

Αφοί Γεωργίου 

Φλώρινα Έμποροι 

184.  Χρ. Φιλιππίδης Φλώρινα Εξαγωγές μαλλιού 

185.  Μ. Ζήσης Φλώρινα  

186.  Nicolas Papacosta & 

C 

Φλώρινα Πρακτορείο Ασφαλειών και 

Μεταφορών  
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 Νικόλαος (Λάκης) Πύρζας, βλ. παράρτημα 16. 
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 Φιλιππίδης Ε., βλ. παράρτημα 25. 
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Χατζηνάκος Χ., «Κλίβανοι» 
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Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πελατών παρατηρείται στην Καστοριά. Το γεγονός αυτό 

δεν είναι τυχαίο καθώς στον καζά της Καστοριάς υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

Ελλήνων. Σύμφωνα με ελληνικές στατιστικές, ο ελληνικός πληθυσμός έφτανε στα 3/5 

επί του συνόλου του πληθυσμού. Αριθμούσε 45.793 Έλληνες, 14.138 

Μουσουλμάνους και 15.934 εξαρχικούς κατοίκους (Παπαδόπουλος, 1970: 167). 

Επίσης, και τα Γρεβενά, που σύμφωνα πάλι με ελληνικές στατικές, κατοικούνταν από 

25.530 Έλληνες και 4.702 Μουσουλμάνους (Παπαδόπουλος, 1970: 201). Η 

συγκέντρωση του ελληνικού πληθυσμού, όπως αποτυπώνεται στο αρχείο, δικαιολογεί 

όμως μόνο ένα μέρος της διακύμανσης. Στην Καστοριά εντοπίζονται σημαντικοί 

τραπεζίτες της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με την Τράπεζα όχι μόνο με την 

ιδιότητα τους ως ανταποκριτές της, αλλά και ως Έφοροι των Ελληνικών Σχολών 

Καστοριάς.  

Λογαριασμούς διατηρούσαν και ιδρύματα, όπως οι Ελληνικές Σχολές Μαυρόβου, η 

Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότητα Καστοριάς, η Εφορεία Ελληνικών Σχολών 

Καστοριάς και η Ι. Μ. Καστοριάς, η Ι. Μ. Πρεσπών και Αχρίδος, η Ι. Μ. Πελαγωνίας, 

το Νοσοκομείο Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Μοναστηρίου και η Εφορεία 

Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Μοναστηρίου, η «Νέα Λέσχη» Μοναστηρίου, το 

Ελληνικό Προξενείο του Μοναστηρίου. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Τράπεζα της Ανατολής χρησιμοποιούσε το υπάρχον 

δίκτυο μικροτραπεζιτών για να επεκτείνει τις εργασίες στην περιοχή, ουσιαστικά 

δηλαδή το δίκτυό της υπήρξε μεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται στο αρχείο. 

Ειδικότερα τα τραπεζικά καταστήματα που συνεργάζονται με την Τράπεζα της 
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Ανατολής στην περιοχή της Καστοριάς είναι: των Αφών Ρούμπα
59

 και των εξής 

τραπεζιτών: Μαυροβίτη Λεωνίδα, Μαυροβίτη και Αφοί, Μαυρουδή Βασιλείου, 

Τσάκαλη Ναούμ, Φίλιου Γεωργίου και Σια (μετεβλήθη σε Φίλιος και Τόσκος, το 

1907), Elichah D. Eliaou, Ι. Σαμαρά, Ν. Παπαγεωργίου. Στη Φλώρινα εντοπίζουμε το 

τραπεζικό κατάστημα του Ιωάννη Ζήση και έπειτα το τραπεζικό κατάστημα των 

Ζήση, Βαλλάκη και Σαπουντζή, όπως και των Βάνε Χατζητύπε και Υιού. Τραπεζίτες 

στο Σόροβιτς είναι οι Αφοί Βαρδαχάνη, ενώ υπάρχει και το κατάστημα Χρήστου και 

Αφών Χατζή. Στο Μοναστήρι δραστηριοποιούνται οι Ναούμ Ζ. Ζουμετίκος και οι 

αργυραμοιβοί Αφοί Σιουπίλλα. Εκτός όμως από τα καταστήματα αυτά, η Τράπεζα 

της Ανατολής χρησιμοποιούσε και ιδιώτες ως ανταποκριτές της, καθώς και 

διάφορους εμπόρους με επιτυχημένη πορεία που επιδίδονταν σε τραπεζικές εργασίες 

Ανταποκριτές της Τράπεζας Ανατολής μπορούσαν να είναι και έμποροι ή κτηματίες, 

οι οποίοι χρηματοδοτούνταν από την Τράπεζα με συναλλαγματικές ή χρεόγραφα. Τα 

κριτήρια της χρηματοδότησης βασίζονται κυρίως στην προσωπική πίστη του 

δανειολήπτη σε συνάρτηση με την ακίνητή του περιουσία, η οποία υποδηλώνει την 

είσπραξη γαιοπροσόδου ως αναγκαίο όρο φερεγγυότητας. Παράλληλα, όμως ο 

ανταποκριτής δανείζεται όχι μόνο για τις προσωπικές-εμπορικές του ανάγκες, αλλά 

και για την κάλυψη των πιστωτικών αναγκών του γεωγραφικού και κοινωνικού 

χώρου στον όποιον είναι ενταγμένος (Χεκίμογλου & Καριζώνη, 1994: 92). 

Ανταποκριτές της Τράπεζας το 1905 είναι Α. Ηλίας - Ν. Κουσίδης (Γρεβενά), Α. 

Μπούσιος (Γρεβενά), Βαλταδώρος - Κονδύλης (Κοζάνη), Βαμβακάς και Υιός 

(Κοζάνη), Αφοί Σόντη, Γ. Κυριακού (Μοναστήρι), ο Ν. Γ. Παπαμόσχου (Καστοριά), 

Αφοί Βαρδαχάνη (Σόροβιτς), Χατζητύπε και Υιός (Φλώρινα), Β. Ε. Μαυρουδής 

(Καστοριά)
60

.  

Το 1907, προστίθενται στους παραπάνω οι Ηλίας Λάζου και οι Αφοί Σαπουντζή από 

την Φλώρινα και ο Λ. Μαυροβίτης από την Καστοριά
61

. 

Το 1908, ανταποκριτές είναι οι: Βάνε Χατζητύπε και Υιός, Ι. Ζήσης και Κ. Δ. 

Σαπουντζής και Υιός στη Φλώρινα, Β. Ε. Μαυρουδής στην Καστοριά και Κατσίκας 

και Νικολαΐδης στο Σόροβιτς
62

.   

Σύμφωνα με το αρχείο της Τράπεζας και τον «Κατάλογο των εν τω Εσωτερικώ 

Ανταποκριτών μας»
63

, του 1909, ανταποκριτές της Τράπεζας στη Δυτική Μακεδονία 

                                                 
59

 Σωζόμενο αρχείο της Τράπεζας των Αδερφών Ρούμπα βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας  
60

ΑΤΑ: Φ 467 
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ΑΤΑ: Φ 469 
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είναι οι εξής: στην Καστοριά, ο Β. Ε. Μαυρουδής, στην Κοζάνη, ο Δ. Ν. Μπλιούρας 

και Σια, στα Γρεβενά, οι Αθ. Ηλία και Ν. Φ. Κουσίδης, στο Σόροβιτς, οι Χρήστος και 

Αφοί Χατζή και στη Φλώρινα, ο Ι. Ζήσης. Κάθε ένας από αυτούς είχε το δικό του 

κύκλο επιρροής και διακίνησης κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η μεταξύ 

τους συνεργασία, όπως αποκαλύπτεται από τις συναλλαγές και τις εισπράξεις 

γραμματίων, για τις οποίες φρόντιζαν να ενημερώνουν με μεγάλη συνέπεια την 

Τράπεζα, είτε στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, είτε στο Πρακτορείο του 

Μοναστηρίου. Παρατηρώντας τους συναλλασσομένους στο σύνολό τους, φαίνεται να 

επαληθεύεται η άποψη του Χεκίμογλου (2001: 125) ότι υπήρχε η τάση να 

μετατρέπονται οι πιστώσεις από εμπορικές σε τοκιστικές. Η συσσώρευση, δηλαδή, 

κεφαλαίου οδηγούσε στην μετατροπή των επιτυχημένων εμπόρων σε τραπεζίτες. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δεν συνέβαλε καθόλου στην ενδυνάμωση 

του ελληνικού εμπορικού στοιχείου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έγινε 

αισθητή η ανάγκη ίδρυσης και εγκατάστασης ελληνικών τραπεζών στην επικράτεια. 

Ο χώρος της Δυτικής Μακεδονίας δεν διαφοροποιήθηκε ως προς αυτό, και οι 

υπάρχουσες τραπεζικές δομές συνεργάστηκαν με την Τράπεζα της Ανατολής. 

Οι ανταποκριτές, εκτός από την διευκόλυνση των συναλλαγών, είχαν πολλές και 

ποικίλες υποχρεώσεις προς την Τράπεζα. Μία από αυτές, ήταν η υποχρέωσή τους να 

ενημερώνουν για την γεωργική σοδειά στην περιοχή τους, γεγονός που θα είχε 

συνέπειες στις δραστηριότητες της Τράπεζας. Μαθαίνουμε, λοιπόν, μέσω των Αφών 

Μαυροβίτη, τον Ιούνιο του 1907, ότι η σοδειά στην Καστοριά κινδύνευε λόγω 

εκτεταμένης ανομβρίας
64

. Ακόμη είχαν την υποχρέωση να δέχονται στα μέρη τους 

συνεργάτες της Τράπεζας, προκειμένου να τους διευκολύνουν στο έργο τους. 

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή προς όλους τους ανταποκριτές της Δυτικής 

Μακεδονίας, στην οποία ενημερώνονται για την άφιξη κάποιου Γεωργίου Σούλρα ο 

οποίος αποτελεί «…Επιθεωρητήν της Ελλην. Εταιρείας Ασφαλειών Ζωής «Η Ανατολή» 

ερχόμενον εις την πόλιν σας δι’ εργασίας της Εταιρείας ταύτης. Παρακαλούμεν όπως 

παρέσχητε … την ηθικήν σας συνδρομήν και υποστήριξην του σκοπού του…»
65

. 

Φυσικά, η μεγαλύτερη τους υποχρέωση ήταν να εξασφαλίζουν πληροφορίες για τους 

εν δυνάμει πελάτες της Τράπεζας. Στο αρχείο της Τράπεζας εντοπίζουμε πάνω από 

                                                                                                                                            
63

 ΑΤΑ: Φ 458 
64

 ΑΤΑ: Φ 320 
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500 δελτία πληροφοριών για τους πελάτες, αλλά και τους ανταποκριτές, όπως θα 

δούμε παρακάτω. 

6.2 Εμπορική δραστηριότητα 

Οι έμποροι, όπως είναι φυσικό, είναι αυτοί που αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα 

πελατών εντός του δικτύου της Τράπεζας. Ακολουθούν οι τραπεζίτες που 

συνεργάζονται με την Τράπεζα της Ανατολής. Καταγεγραμένοι είναι 16 λογαριασμοί 

τραπεζικών γραφείων, χωρίς να προσμετρούνται σε αυτά οι εμπορικοί οίκοι, οι οποίοι 

περιστασιακά πραγματοποιούν τραπεζικές εργασίες. Ακολουθούν τα είδη διατροφής 

και αποικιακά, διακομιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά γραφεία, γιατροί και 

φαρμακοποιοί. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται συγκεντρωτικά η συχνότητα 

εμφάνισης των επαγγελμάτων των πελατών της Δυτικής Μακεδονίας και της πόλης 

του Μοναστηρίου του Πρακτορείου της Τράπεζας της Ανατολής: 

 

Επαγγέλματα πελατών 

 

 

Αναφορικά με τους τραπεζίτες της περιοχής, αρκετοί από αυτούς επεδίωξαν την 

συνεργασία με το ίδρυμα, καθώς αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών του στο 

Μοναστήρι θέλησαν να πληροφορηθούν για τους όρους της συνεργασίας. Άλλους 

τους πλησίασε η Τράπεζα, πιθανόν λόγω της φήμης και της επιρροής τους στην 

περιοχή.  
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Σημαντικό τραπεζικό κατάστημα της περιοχής είναι αυτό των Αφών Ρούμπα
66

 στην 

Καστοριά. Η συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ανατολής ξεκινά τον Μάιο του 

1906 μετά από πρόταση της ίδιας της Τράπεζας. Μάλιστα οι Αφοί Ρούμπα, μέχρι τότε 

διατηρούσαν λογαριασμό στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης με μεγάλη πίστωση.  

Παρά τους φόβους του Υποκαταστήματος, το πρακτορείο του Μοναστηρίου 

υποστηρίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο πελατολόγιό του, υπογραμμίζοντας 

ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας να τους έχει ως πελάτες, για τον 

επιπρόσθετο λόγο ότι σε αντίθετη περίπτωση θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά στην 

περιοχή.  

Ένα ακόμη τραπεζικό κατάστημα των Νικολάου Παπαγεωργίου και Σια ζητά 

συνεργασία με την Τράπεζα το 1907. Το κατάστημα αυτό  είχε ξεκινήσει τη 

λειτουργία του πριν από τέσσερα χρόνια στην Καστοριά. Ο Γ. Σαχίνης, από την 

Καστοριά, που ασχολείται επίσης με τραπεζικές εργασίες ζητά συνεργασία με την 

Τράπεζα τον Ιανουάριο του 1907. Καλεί μάλιστα τους επικεφαλής να ζητήσουν 

πληροφορίες για αυτόν από τους ανταποκριτές τους Ν. Δ. Τσάκαλη και Αδερφούς 

Δούμπα (Μοναστήρι)
67

.   

Οι Έλληνες έμποροι την εποχή εκείνη οργανώνονται σε σωματεία, τα οποία εκτός 

από τον εμπορικό και βιοτεχνικό τομέα δραστηριοποιούνται και στην εκπαιδευτική 

εργάνωση των Ελλήνων. Τον Αύγουστο του 1906, το εμπορικό σωματείο «Νέα 

Λέσχη» Καστοριάς, διαμέσου του Ι. Σαμαρά και Σια προτείνει στην Τράπεζα της 

Ανατολής (Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης) συνεργασία, στοχεύοντας σε όσο το 

δυνατόν ευνοΐκότερους όρους
68

. Το 1908, η «Ελληνική Λέσχη», σωματείο με έδρα το 

Μοναστήρι, γνωστοποιεί στην Τράπεζα, ότι ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος τους θα τους 

εκπροσωπεί σε όλες τους συναλλαγές. Ο Μιχ. Σόντης, εκλεγμένος από την Γενική 

Συνέλευση, είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος να υπογράφει εκ μέρους της Λέσχης
69

. 

Από επιστολή που βρέθηκε στο αρχείο, μας γίνεται γνωστό ότι ο ίδιος, διατηρούσε 

και την θέση του ταμία στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Μοναστηρίου
70

. 

Ακόμη γνωρίζουμε ότι υπήρξε και ανταποκριτής της Τράπεζας στο Μοναστήρι το 

1905, πριν δηλαδή ξεκινήσει τις εργασίες του το Πρακτορείο του Μοναστηρίου. Η 

«Ελληνική Λέσχη» ιδρύεται το Οκτώβριο του 1908, και όπως το όνομα της μαρτυρά, 
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 Οι Νικόλαος και Διαμαντής Ρούμπας, του Εμμανουήλ, ίδρυσαν τραπεζικό κατάστημα στην 

Καστοριά την 1
η
 Ιανουαρίου του 1899.  
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έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα, και σκοπό την πνευματική προαγωγή των ομογενών, 

την επαγγελματική τους βελτίωση και ανάπτυξη, αλλά και την πολιτική τους 

μόρφωση. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελούνταν από εννέα μέλη και υπήρχαν τρεις 

διαρκείς επιτροπές: η εκπαιδευτική, η δημοσιογραφική και η εμπορική-γεωργική- 

βιομηχανική. Τόσο σημαντική ήταν η δράση της Λέσχης, ώστε ο κανονισμός της 

χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα για την οργάνωση εθνικών επιτροπών σε διάφορες 

πόλεις της Θράκης (Παπαδόπουλος, 1970: 139). Επίσης, δεν πρέπει να θεωρηθεί 

τυχαία η ίδρυσή της κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οπότε η παραχώρηση 

συνταγματικών ελευθεριών εκ μέρους των Νεοτούρκων, αν και προσωρινή, 

δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για τέτοιου είδους κινήσεις εκ μέρους των 

Ελλήνων του Μοναστηρίου. Η παρούσα επιστολή είναι η μοναδική που εμφανίστηκε 

στο αρχείο, οπότε δεν γνωρίζουμε τι είδους συναλλαγές πραγματοποίησε με το 

ίδρυμα της Τράπεζας. Το πιο σημαντικό στοιχείο θεωρείται η σύσταση του 

διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης το 1908 όπου εντοπίζουμε τον ταμία της 

Τράπεζας της Ανατολής, ως εκλεγμένο μέλος της Λέσχης, στη θέση του γενικού 

γραμματέα, όπως διαβάζουμε στο Μακεδονικόν Ημερολόγιον (1910: 88): «Η της 

Λέσχης διοίκησης είναι ανατεθειμένη εις εννεαμελές διοικητικόν συμβούλιον, 

αποτελούμενον κατά το, από Οκτωβρίου 1908 αρξάμενον πρώτον συλλογικόν της 

Λέσχης, έτος εκ των κ. κ. Νικαρούση, προέδρου, Κ. Ματσάλη, ιατρού, αντιπροέδρου, 

Πέτρου Γραικού, ταμίου της Τραπέζης «Ανατολής», γενικού γραμματέως, Μ. Σόντη, 

εμπόρου, ταμίου, Π. Νάκα, καθηγητού των μαθηματικών, ειδικού γραμματέως, Κ. 

Μακρή, δικηγόρου, εφόρου, Δημ. Βαφειάδου, ιατρού, Ν. Τσιγκάρα, δικηγόρου, και 

Σπυρ. Δούμα, εμπόρου, συμβούλων.».  

Τον Οκτώβρη του 1909, ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, απαντά σε επιστολή της 

Τράπεζας που ζητεί εξηγήσεις για την μικρή κίνηση που έχει ο λογαριασμός του. 

Εξηγεί πως όσοι συναλλάσσονται μαζί του αδυνατούν να φανούν συνεπείς και για 

αυτόν τον λόγο κρατάει κάποιο ποσό ως αποταμίευση στον λογαριασμό πίστωσής 

του. Επίσης μας γίνεται γνωστό ότι λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του εργαστασίου 

Νημάτων του Γρηγ. Τσίλση και Σια, στην Καστοριά. Τον Νοέμβριου 1910, οι Σιάην 

αγάς Μπιν Αλής και Κ. Δ. Σαπουντζής και υιοί, συστήνουν εταιρία υπό την 

επωνυμίαν ΣΙΑΗΝ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, «…ασχοληθησομένην εις διάφορους εμπορικάς 

και τραπεζικάς εργασίας…».
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Σε αρκετές περιπτώσεις το Πρακτορείο του Μοναστηρίου μεσολαβεί θετικά 

προκειμένου το δίκτυο των ανταποκριτών της να ευνοηθεί στην ανάθεση εργασιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προτίμηση προς τους Δ. Ν. Μπλιούρα και Σια 

και στους Βαλταδώρο, Κανδύλη  για ενοικίαση αποθήκης. Και οι δύο είναι 

ανταποκριτές της Τράπεζας το 1906 στην Καστοριά.  

Η περιοχή της Φλώρινας για την Τράπεζα της Ανατολής παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, όπως σπεύδει το Πρακτορείο να 

ενημερώσει το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης είναι η σύσταση καταστήματος του 

«εκ Νεβέσκης κ. Δ. Μιχαηλίδη Τσίλρη, …ασχοληθησόμενον εις εμπορικάς και 

τραπεζικάς εργασίας». Σύμφωνα με το δελτίο πληροφοριών, ο Δ. Μιχαηλίδης 

Τσίλρης
72

 κατάγεται από τη Νεβέσκη, έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και παλαιότερα 

εργαζόταν με τους αδερφούς του, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος πέθανε,  στην 

Αίγυπτο. Το γεγονός ότι διαθέτει εκτάσεις και ακίνητα αυξάνει την φερεγγυότητα 

προς την Τράπεζα. Στην πρότασή του προσφέρει αποκλειστική συνεργασία με την 

Τράπεζα, με τον όρο να δοθεί πίστωση 500- 600 λιρών, με υποθήκη κτήμα αξίας 

2000 λιρών στην Φλώρινα.  Στην εισήγησή του ο Κωνσταντουλάκης θεωρεί ότι η 

πίστωση πρέπει να δοθεί, καθώς όπως παρατηρεί, αν και δεν υπάρχει άξιος 

αντιπρόσωπος στην περιοχή της Φλώρινας, η Τράπεζα έχει διαθέσει σημαντικά 

κεφάλαια
73

. Η πίστωση τελικά εγκρίθηκε από την Κεντρική Διεύθυνση, και ενώ δεν 

έμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την τύχη του καταστήματος, ωστόσο παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον η σημαντική συγκέντρωση κεφαλαίου στην περιοχή και το 

διαρκές ενδιαφέρον της Τράπεζας για την Φλώρινα, που αργότερα θα οδηγήσει 

ακόμη και στην πρόταση δημιουργίας Πρακτορείου στην πόλη, όπως θα δούμε 

παρακάτω.  

Στην αναφορά του Ιουνίου του 1908, τα κέρδη του Πρακτορείου παρουσιάζονται 

πενιχρά. Η οικονομική κατάσταση στην Αμερική φαίνεται πως έχει αντίκτυπο στους 

πελάτες της Τράπεζας, καθώς δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Για τον 

λόγο αυτό παρουσιάζονται επιφυλακτικότεροι προς τους δικούς του πελάτες, σε 

σύγκριση με προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, η παρατεταμμένη ανομβρία επηρέασε 

την αγροτική παραγωγή, κυρίως στην περιοχή της Κορυτσάς, ενώ οι περιοχές γύρω 

από το Μοναστήρι βρίσκονταν σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση.  
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6.3 Εθνικότητα των πελατών 

Ένα πιο σημαντικά σημεία της έρευνας του αρχείου της Τράπεζας της Ανατολής στο 

Μοναστήρι είναι η εθνικότητα των πελατών της. Σύμφωνα με κατάσταση  που 

παρουσιάζει τον αριθμό των πελατών του Πρακτορείου του Μοναστηρίου κατά 

εθνικότητα (Μάιος, 1910), παρατηρούμε ότι οι Έλληνες αποτελούν την συντριπτική 

πλειοψηφία των πελατών, τόσο στον τομέα των  πιστώσεων, όσο και σε ό,τι αφορά 

τις καταθέσεις. Στοιχείο φερεγγυότητας για απόδοση πιστώσεως ήταν η ακίνητη 

περιουσία του υποψήφιου πιστούχου. Φυσικά και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

οι άλλες εθνότητες, ειδικά οι Τούρκοι, δεν διέθεταν ακίνητη περιουσία, απλώς οι 

άλλες εθνότητες πιθανότατα προτιμούσαν άλλα ιδρύματα για τις συναλλαγές τους. 

Εμφανής και αδιαμφισβήτητη είναι βεβαίως η τάση της Τράπεζας της Ανατολής να 

επιλέγει τη συνεργασία με Έλληνες, καθώς και των Ελλήνων να επιλέγουν το ίδρυμα 

για τις συναλλαγές τους. Ωστόσο, η ανάγκη καταγραφής ανά θρήσκευμα, σε μία 

περίοδο κατά την οποία αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο ένταξης σε κατηγορία, 

βλέπουμε να ισχύει μόνο για τους Καθολικούς και τους Ισραηλίτες. Οι υπόλοιποι 

κατηγοριοπούνται ως Έλληνες, Τούρκοι και Βούλγαροι. Παρακάτω, δίνεται ο 

πίνακας όπως παρουσιάζεται στο αρχείο: 
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Πιστούχοι  

ΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ 

επιτοκίως 

78 5 2 3 2 90 

ΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ 

εσωτερικού 

35 2 4 - - 41 

Ανοικτόν επί ενεχύρω 

Χρεογράφων 

6 4 - 1 - 11 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 191 81 24 7 - 303 

 310 92 30 11 2 445 
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  

Εν’ όψει 57 7 1 - - 65 

Επί Προθεσμίας 116 23 1 - - 140 

Επί Ταμιευτήριον 51 6 - - 1 58 

 224 36 2 - 1 263 

Εν συνόλω πελάται 534 128 32 11 3 708 
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Οι καταθέσεις σε όλες τις εμπορικές τράπεζες, όπως και στην Τράπεζα της Ανατολής, 

προέρχονται από ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, και 

διακρίνονται σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταμιευτηρίου και καταθέσεις επί 

προθεσμία. Οι καταθέσεις όψεως γίνονται από επιχειρήσεις αλλά και από 

οργανισμούς, ενώ η διακίνησή τους πραγματοποιείται συχνά με επιταγές. Στις 

καταθέσεις ταμιευτηρίου, που είναι και η συνηθέστερη μορφή κατάθεσης, ο 

καταθέτης έχει το δικαίωμα να κάνει κατάθεση ή ανάληψη χρηματικού ποσού, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή εκείνος το επιθυμεί. Αντίθετα στις καταθέσεις επί 

προθεσμία, ο καταθέτης δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει οποιοδήποτε χρηματικό 

ποσό, πριν παρέλθει η συμφωνημένη προθεσμία. Σε περίπτωση όμως που θελήσει ο 

καταθέτης να αποσύρει τα χρήματα του νωρίτερα, οφείλει να πληρώσει κάποια ποινή 

στην τράπεζα, σύμφωνα με προβλεπόμενη ρήτρα.  

Οι χρηματοδοτήσεις ανοιχτών λογαριασμών έχουν σαν σκοπό να καλύψουν διαρκείς 

ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, που προκύπτουν από τη φύση του παραγωγικού και 

συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης. Ο πελάτης συμφωνεί με την τράπεζα 

ένα όριο, μέχρι το οποίο θα μπορεί να αναλαμβάνει ποσά για την κάλυψη των 

αναγκών του. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, με 

διάρκεια που ορίζεται από την Τράπεζα, ενώ μετά την λήψη τους επανεξετάζονται οι 

κινήσεις του λογαριασμού και καθορίζονται εκ νέου τα όρια, η προθεσμία και η 

διάρκεια της πίστωσης. Μία άλλη χρήση του ανοιχτού λογαριασμού είναι η 

χρηµατοδότηση έναντι χρεογράφων (επιταγών, αξιογράφων κτλ.). Ο πιστούχος 

εκχωρεί στην Τράπεζα επιταγές πελατών του και χρηµατοδοτείται για ένα 

προσυµφωνηµένο ποσοστό επί της αξίας αυτών. Από αυτά παρακρατάται ένα ποσό 
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το οποίο εξαρτάται αφενός από τη φερεγγυότητα του πελάτη και αφετέρου από την 

ποιότητα των αξιόγραφων, την διάρκειά τους κ.α. 

 

6.4 Δελτία πληροφοριών 

Προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για τους πελάτες της, η Τράπεζα της 

Ανατολής καταχώρισε στα αρχεία της έναν σημαντικό αριθμό δελτίων πληροφοριών. 

Τα δελτία αυτά ξεπερνούν τα 500 σε αριθμό, τουλάχιστον αυτά τα οποία προέρχονται 

από το πρακτορείο του Μοναστηρίου και που έχουμε υπόψη. Σε αυτά 

καταγράφονται: το όνομα του πελάτη, ο τόπος διαμονής του, πόσα έτη είναι 

εγκατεστημένος στον τόπο διαμονής του, η επαγγελματική του ιδιότητα, η ακίνητη 

περιουσία του, οι καταθέσεις του, η ατομική του πίστωση, το «ηθικόν» του στις 

συναλλαγές και άλλες πληροφορίες.  Οι ανταποκριτές της Τράπεζας, εκτός από το να 

διευκολύνουν στις οικονομικές συναλλαγές, ήταν υπεύθυνοι και για την  

συγκέντρωση πληροφοριών για όλους όσους επιθυμούσαν να συνεργαστούν με το 

ίδρυμα. Φυσικά, η Τράπεζα φρόντιζε να συγκεντρώνει πληροφορίες και για τους 

ίδιους. Στο αρχείο της Τράπεζας, βρίσκονται τα δελτία πληροφοριών πολλών εκ των 

ανταποκριτών της.    

Τα δελτία πληροφοριών, προκειμένου να κατοχυρωθούν αρχειακά, είναι 

κατανεμημένα ανά έτος. Αρκετά από τα ονόματα επαναλαμβάνονται, γεγονός που 

φανερώνει ότι οι πληροφορίες για τους πελάτες ανανεώνονταν συνεχώς. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και λιγότεροι Σλάβοι. Τα 

περισσότερα φέρουν τις υπογραφές των ανταποκριτών των περιοχών στις οποίες 

δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Τα δελτία πληροφοριών και η εθνικότητα των 

καταγεγραμμένων σε αυτά φανερώνουν ότι δεν επιδιωκόταν η εξεύρεση 

αποκλειστικά Ελλήνων πελατών. Κανένας φυλετικός διαχωρισμός δεν υπήρχε, και 

μετρούσε μόνο η οικονομική επιφάνεια των εν δυνάμει πελατών.    

Η σημασία των δελτίων ήταν μεγάλη, καθώς οι πληροφορίες αυτές  έδιναν «το 

πράσινο φως» για την έγκριση πίστωσης και καθόριζαν τους όρους της 

δανειοδότησης. Η φερεγγυότητα των πελατών εξασφαλιζόταν αφενός από την 

ακίνητή τους περιουσία, αφετέρου από τις πληροφορίες που συγκέντρωναν οι 

ανταποκριτές. Ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιζε μεγάλο ρόλο, καθώς οι ίδιοι οι 

ανταποκριτές μπορούσαν να έχουν τον δικό τους κύκλο πελατειακών σχέσεων και 

εύλογα να μεροληπτήσουν υπέρ των ανθρώπων που τον αποτελούσαν. Πολύ εύκολα 
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θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι οι ανταποκριτές μεροληπτούσαν υπέρ των 

Έλληνων, κάτι το οποίο ισχύει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο το γεγονός ότι Τράπεζα 

φρόντιζε να συγκεντρώνει πληροφορίες για εν δυνάμει πελάτες όλων των 

εθνικοτήτων φανερώνει και τη διάθεση του ιδρύματος να συνεργαστεί με 

οποιονδήποτε, αν έκρινε ότι αυτό ήταν προς το συμφέρον της. 

7. Εθνική ιδεολογία των συναλλασσόμενων με την 
Τράπεζα της Ανατολής 

 

7.1 Η συνεργασία με ομόθρησκους 

 

Τον Φεβρουάριο του 1907, η εταιρεία Γεωργίου Φίλιου και Σια, ζητεί συνεργασία με 

την Τράπεζα «κατά παρακίνησιν πολλών, και προπάντων βιαζόμενος από 

φίλους…όπως μη δουλεύωμεν με αλλοθρήσκους…εάν μας ανοίγεται μερίδα 

πιστώσεως…».  Τον Οκτώβρη του ίδιου έτους η εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Γ. Ν. 

Φίλιος & Δ. Λ. Τόσκος» και μεταβλήθηκε σε εμποροτραπεζική
74

. Λόγω της μεγάλης 

πίστωσης, που τους έχει δοθεί, και ίσως και για άλλους λόγους που δεν φανερώνονται 

εδώ, η αλλαγή της επωνυμίας κρίνεται ύποπτη από την  Τράπεζα. Για το λόγο αυτό, 

οι «Φίλιος και Τόσκος» πλέον, αισθάνονται την ανάγκη να διευκρινίσουν ότι επειδή ο 

Φίλιος είναι αγγράμματος, κρίθηκε αναγκαίο να υπογράφει ο Τόσκος, με τη 

διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η συνεργασία τους με την Τράπεζα 

συνεχίζεται μέχρι τον Αύγουστο του 1908, όταν διαφωνούν για την προμήθεια
75

. 

Έκτοτε δεν εμφανίζονται πλέον στο αρχείο για αρκετό καιρό, γεγονός που μπορεί να 

σημαίνει ρήξη των σχέσεών τους με την Τράπεζα. Το 1911, ο Γ. Ν. Φίλιος, πεθαίνει 

και η εταιρεία διαλύεται. Συνεχίζει όμως την «προτέραν εμποροτραπεζικήν 

εργασίαν» με την επωνυμία Δ. Λ. Τόσκος. Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι 

πως η συνεργασία ξεκίνησε λόγω παρακίνησης από -Έλληνες προφανώς- φίλους. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει τη φήμη που έχει αποκτήσει η Τράπεζα και τη γενικότερη 

τάση να μην έχουν οι Έλληνες συναλλαγές με «αλλοθρήσκους», οι οποίοι μπορεί να 

είναι όχι μόνο Μουσουλμάνοι αλλά και Εβραίοι, δηλαδή Ιουδαίοι στο θρήσκευμα. 

Πρόθεση του συντάκτη είναι να καταδείξει ότι κίνητρο για την έναρξη οικονομικής 

                                                 
74

 ΑΤΑ: Φ 367 
75

 ΑΤΑ: Φ 367 



Οι εμπορικές συναλλαγές της Τράπεζας Ανατολής με τη Δυτική Μακεδονία 
 

76 

 

συνεργασίας των ντόπιων παραγόντων με τους παράγοντες της Τράπεζας μπορεί να 

αποτελέσουν τα αμοιβαία φιλοπατριωτικά τους αισθήματα. 

7.2 Η επίκληση της φιλοπατρίας 

 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Καστοριάς, μέσω των Εφόρων και του 

Μητροπολίτη, φαίνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια και διεκδικητική για τα 

συμφέροντά της. Με επιστολή της προς την Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη διεκδικεί 

υψηλότερο τόκο για τις καταθέσεις της (1905), καθώς πληροφορήθηκε από την 

εφημερίδα «Αμάλθεια» ότι το  κατάστημα της Σμύρνης δίνει τόκο 4,5% αντί για 4%. 

Υποστηρίζει ότι: «τα υμέτερα φιλανθρωπικά καταστήματα έχουν, εις τας σημερινάς 

περιστάσεις, ανάγκην πλείονος υποστηρίξεως ή τα εν Ανατολή τοιαύτα». Το αίτημά της 

γίνεται τελικά δεκτό, όπως φανερώνει ομολογία που εκδίδεται τον Σεπτέμβρη του 

1905
76

. Πραγματοποιεί καταθέσεις τριών εμβασμάτων και ζητά από την Τράπεζα να 

εκδώσει γραμμάτιον με χρέωση του Ν. Τσάκαλη «εις διαταγήν» της Ελληνικής 

Ορθοδόξου Κοινότητας, με την υποσημείωση ότι μετά την λήξη του, υπεύθυνη για 

την εκτέλεσή του είναι η κατά καιρούς εφοροδημογεροντία του εκάστοστοτε 

Μητροπολίτη. Την επιστολή υπογράφουν οι εφοροδημογέροντες: Ν. Δ. Τσάκαλης, Κ. 

Αλβανός, Ι. Παπακωνσταντίνου, Μ. Μπατρινός, Γεώργιος Φερραίος και ο 

Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός
77

. Όπως ο ίδιος αναφέρει (Γερμανός 

Καραβαγγέλης: 129), με κόπο κατάφερε να τους συγκεντρώσει ώστε να υπογράψουν 

ως «πρωτοδημογέροντες», και μάλιστα τους ανάγκασε. Με νέα επιστολή της, τον 

Ιούνιο του 1906, η κοινότητα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Τράπεζα για το 

ενδιαφέρον που δείχνει για τα Σχολεία της περιοχής, ενδιαφέρον το οποίο «πηγάζει εκ 

της άκρας φιλογενείας και ακραιφνούς φιλοπατρίας υμών»
78

. 

 

7.3 Η επίκληση της φιλανθρωπίας 

Βιβλιογραφικά, υπάρχει πλήθος αναφορών ότι η χρηματοδότηση των ελληνικών 

κοινοτήτων και σχολείων υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη. Τα ιδρύματα χρηματοδοτούνταν 

κυρίως από δωρεές πλούσιων εμπόρων, κληροδοτήματα, και έκτακτες εισφορές από 

τις συντεχνίες. Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί μία συνεχής χρηματοδότηση, 

και έχοντας στην κεφαλή επιφανείς τραπεζίτες ως εφόρους, συνεργάστηκαν με το 
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Πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής. Εκτός από τις καταθέσεις που διαθέτουν, 

από την έρευνά μας προέκυψε ότι μεταξύ των σημαντικότερων εσόδων των Εφοριών 

συγκαταλέγεται η είσπραξη εξαμηνιαίων τόκων από ομολογίες που κατείχαν τα 

Εκπαιδευτήρια στην Εθνική Τράπεζα.  

Η είσπραξη των εξαμηνιαίων τόκων γινόταν μέσω της Τράπεζας της Ανατολής προς 

τα ιδρύματα. Από τις επιστολές προκύπτει ότι η απόδοση των τόκων καθυστερούσε 

πολύ και οι έφοροι με επιστολές προς την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα της 

Ανατολής ζητούσαν να ξεπεραστεί «η βραδύτητα της εισπράξεως», καθώς εξαιτίας 

της «…ζημιούνται μεγάλως οι φτωχοί των Σχολείων της ημετέρας Κοινότητος 

αναγκαζόμενοι όπως, δια την κάλυψιν των χρεών των, καταφεύγωσι εις έντοκα 

δάνεια…» . Τούτο συμβαίνει τον Ιανουάριο του 1907 και την επιστολή υπογράφουν ο 

Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός και οι έφοροι Γ. Παπαμόσχου, Β. Μαυρουδής, 

Δ. Σαχίνης και Ν. Τσάκαλης. Για καθυστέρηση των τόκων γίνεται και πάλι μνεία στο 

τέλος του ίδιου έτους, σε επιστολή της Ελληνικής Σχολής Μαυρόβου, με επιτακτικό 

αίτημα την απόδοση των χρημάτων για την πληρωμή των δασκάλων. Οι έφοροι 

παρακαλούν για επίσπευση της απόδοσης των τόκων στον αντιπρόσωπο τους, Ναούμ 

Μαυροβίτη. Την επιστολή υπογράφουν οι: Χριστόδουλος και Ναούμ Μαυροβίτης και 

ο Μ. Λ. Μπατρινός . 

7.4 Η έννοια του «συστημένου πατριώτη» 

 

Η έρευνα του αρχείου αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους συναλλασσόμενους, 

πελάτες και ανταποκριτές είχαν ιδιαίτερη σχέση με την Τράπεζα της Ανατολής και το 

Πρακτορείο. Το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει η επιστολή του Μενέλαου Χ¨. Θ. 

Βαλάση  από τη Φλώρινα, τον Αύγουστο του 1907, ο οποίος γράφει προς το 

Πρακτορείο: 

«…Σας ευχαριστώ διότι όντως ταχέως μοι απαντήσατε και διότι δια των γραφομένων 

σας εννόησα ότι το υφ’ υμάς πρακτορείον, μεροληπτικώς εργαζόμενον, κατέχει δύο 

καταστατικά υπηρεσίας, ως και τα πράγματα μαρτυρούσι. Το μεν, όπως παντοίαις 

προφάσεσι αποφεύγη να διευκολύνη πάντα Έλληνα, τίμιον μεν και πολλών χιλιάδων 

εγγυητήν παρουσιάζοντα […] διατελούντα όμως υπό την δυσμένειαν κηφήνων τινών 

του προξενικού γραφείου και των εν τη πόλει μας κούφων οργάνων του, τη εκτιμήσει 

των οποίων αρύεται, ως φαίνηται, το πρακτορείον την κινητήριά του δύναμιν. Διότι αν 

άλλως είχε το πράγμα, θα κατεδέχετο αναμφιβόλως να ζητήση πληροφορίας, 
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τουλάχιστον περί του εγγυητού μου, ως το πραγματικόν καταστατικόν του τε υφ’ υμάς 

πρακτορείου και των άλλων ομοίων αυτώ επιτάσσει. Το δε έτερον καταστατικόν, όπως 

επισημάνη, δανείζον ποσά σπουδαία, τοις επαγγελλομένοις τον μέγαν πατριώτην και 

υπό του άνωθε αναφερομένου προσωπικού συστημένοις κυρίοις, οίοι Τέγος 

Σαπουντζής, ο Θεόδωρος Ναούμ, ο Ιωάννης Ζήσης, ο Ιωάννης Βαλάκης, ο Κωστάκης 

Αναστασίου, ο Βάννης Χ’’τύπες, ων τινών μεν η ιδιωτική περιουσία είνε τοσαύτη, ώστε 

ολίγον του μηδέν διαφέρει, τινών δε -ου εγνωρίζω τω λόγω- κατωτέρα του 

δανειζομένου ποσού. Και όμως δανείζονται οι εν λόγω κύριοι, διότι είνε ως πατριώται 

συστημένοι. Η μεροληπτική αύτη διεξαγωγή της υπηρεσίας δεν αμφιβάλλω ότι 

επιβλαβώς θέλει επιδράσαι εις τα συμφέροντα του πρακτορείου εν ου μακρώ χρόνω, 

δια το οποίο λυπούμαι τα μέγιστα ως έργω και ουχί λογω πατριώτης, λυπούμαι δε άμα 

και επί τη προς εμέ αδικαιολογήτω όλως συμπεριφορά του πρακτορείου περί του 

οποίου εν καιρώ επιφυλάσσομαι και προς την Διεύθυνσιν να γράψω…»
79

 . 

Με λίγα λόγια, ο συντάκτης της επιστολής κατηγορεί όχι μόνο την μεροληπτική 

στάση των ανταποκριτών, αλλά και του Πρακτορείου της ίδιας της Τράπεζας. 

Αξιοσημείωτο, όμως είναι ότι εγγυητής του συντάκτη φέρεται να είναι ένας 

Μουσουλμάνος, και μάλιστα ο Μεχμέτ Εφέντης, Μουφτής Φλωρίνης, όπως 

πληροφορούμαστε από άλλη του επιστολή
80

 . 

8. Στοιχεία μιας Εθνικής πολιτικής στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία 

 

8.1 Ελληνικό Προξενείο 

Η θέση του ελληνικού προξενείου στο Μοναστήρι υπήρξε δυσχερής την περίοδο του 

1900, καθώς γινόταν συχνά στόχος τόσο των Οθωμανών, όσο και των Βουλγάρων. 

Το 1901, πρόξενος στο Μοναστήρι διετέλεσε ο Σταμάτιος Κιουζές Πεζάς, 

ακολουθούμενος από τον Β. Κυπραίου και στην συνέχεια από τον Δημ. Καλλέργη. Ο 

τελευταίος αποχωρεί το 1905 και στην θέση του τοποθετείται ο Ν. Ξυδάκης, μέχρι 

τον Ιούλιο του 1907 (Τζημόπουλος, 1980: 40 -41). Αν και το πρακτορείο της 

Τράπεζας της Ανατολής ξεκίνησε τις εργασίες του το 1904, μέχρι το 1908 δεν 

εμφανίζεται καμία συναλλαγή μεταξύ του Προξενείου και της Τράπεζας. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, συχνές υπήρξαν οι αναφορές των προξενικών αρχών 
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σχετικά με την δραστηριοποίηση ελληνικών τραπεζών στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά 

την ίδρυση της Τράπεζας Θεσσαλονίκης. Η πρώτη, ωστόσο, αναφορά εμφανίζεται 

σχετικά αργά, το 1908. 

Στο αρχείο της Τράπεζας εντοπίστηκε απόδειξη πληρωμής από το Πρακτορείο προς 

τον επίκουρο της Μακεδονικής Επιτροπής. Η απόδειξη φέρει την υπογραφή του 

Έλληνα Πρόξενου στο Μοναστήρι Κ. Θ. Δημαρά, με ημερομηνία 6/19 Φεβρουαρίου 

1908
81

. Από εκείνο το σημείο και έπειτα συχνές εμφανίζονται οι συναλλαγές της 

Τράπεζας με το Ελληνικό Προξενείο όπως αποκαλύπτει η αλληλογραφία διαμέσου 

του Πρακτορείου του Μοναστηρίου, το οποίο λειτουργεί ως οικονομικός ενδιάμεσος 

μεταξύ των οθωμανοκρατούμενων περιοχών του Ελληνικού κράτους. Τον Ιούνιο του 

1909 το προξενείο ενημερώνει για χρέωση του λογαριασμού του για προμήθεια
82

 του 

ανταποκριτή της Τράπεζας στην Καστοριά, για πληρωμή δύο ατόμων, των οποίων τα 

ονόματα δεν διακρίνονται, πιθανολογούμε όμως ότι πρόκειται για συναλλαγές του 

Προξενείου, στις οποίες οι ανταποκριτές της Τράπεζας μεσολαβούσαν για την 

μεταφορά χρημάτων από το Προξενείο στα άτομα αυτά διαμέσου της Τράπεζας της 

Ανατολής. 

Σχετικά με τον εκπαιδευτικό τομέα, τον Μάιο του 1909 φαίνεται ότι δημιουργείται 

ένας λογαριασμός προκαταβολών των μισθών των διδασκάλων των εκπαιδευτηρίων 

της περιοχής. Το Πρακτορείο του Μοναστηρίου ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση 

για τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα λειτουργεί:  

«…Θα παρουσιάζονται υμίν αι διδασκαλικαί αποδείξεις συνοδευόμενοι υπό ισόποσου 

επιταγής του Ελλ. Προξενείου επί των ταμείων μας χρεουμένου του τελευταίου τούτου 

εν τω ιδιαιτέρω του λογαριασμώ παρ’ ημίν με αξίαν την ημερομηνίαν καθ’ ην είνε 

πληρωτέα η απόδειξις με επιτόκιον… Θα πιστούται δε ο λογ/μος ούτος με τα εκάστοτε 

υπέρ των εκπαιδευτηρίων εμβάσματα του Υπουργείου προς το Προξενείο. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο λειτουργούντος του λ/σμού τούτου, ουδένα ως βλέπετε, κίνδυνον ημείς 

διατρέχομεν απέναντι των διδασκάλων, αφ’ ου δι’ εκάστην πράξιν έχομεν επιταγήν του 

Προξενείου»
83

.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Τράπεζα της Ανατολής, μεσολαβεί ανοιχτά για μεταφορά 

χρημάτων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας προς το Προξενείο και στη συνέχεια 

προς τους δασκάλους των ελληνικών σχολείων της περιοχής. 
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8.2 Εκκλησία 

Η Τράπεζα της Ανατολής πραγματοποιεί συναλλαγές με όλες της ελληνικές 

Μητροπόλεις του βιλαετίου. Οι μητροπόλεις, εκτός από τους λογαριασμούς που 

διατηρούν στο ίδρυμα, έχουν συχνή αλληλογραφία με τους ιθύνοντες της Τράπεζας. 

Πέρα από το οικονομικό περιεχόμενο των επιστολών είμαστε σε θέση να συλλέξουμε 

πληροφορίες  σχετικά με τις επιτροπές και τα άτομα που τις αποτελούσαν. Ο 

συσχετισμός με την Τράπεζα είναι αναπόφευκτος, καθώς η πλεοψηφία των μελών 

των επιτροπών, όχι μόνο διατηρεί λογαριασμούς αλλά επιπλέον είναι ανταποκριτές 

της Τράπεζας της Ανατολής.  

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 1906, οι Μαυρουδής, Ρούμπας και 

Παπακωνσταντίνου έχουν την διευθυνση των εκκλησιαστικών κτημάτων στην 

περιοχή της Καστοριάς
84

. Τον Ιανουάριο του 1907, ο Ναούμ Τσάκαλης εκδίδει 

«τραβηκτική» για λογαριασμό της Μητρόπολης Καστοριάς και του Μητροπολίτη 

Γερμανού Καραβαγγέλη
85

. Το 1911, μεσολαβούν για λογαριασμό της οι Μαυροβίτης 

και Αφοί. Οι διαχειριστές αυτοί δεν είναι άγνωστοι στην Τράπεζα. Όλοι στο σύνολο 

τους είναι επιφανείς τραπεζίτες της περιοχής και λειτουργούν ως ανταποκριτές. 

Εύλογο είναι, λοιπόν, να προωθούν και τα συμφέροντα της Εκκλησίας στην περιοχή 

της Καστοριάς στο συγκεκριμένο ίδρυμα. 

Επιπλέον, από τις 22 επιστολές της Ι. Μητρόπολης Μογλενών, μαθαίνουμε για δάνειο 

500 λιρών, το οποίο συνήψε με την Τράπεζα, το 1907. Αν και δεν φανερώνονται οι 

λόγοι για τους οποίους η Μητρόπολη χρειαζόταν αυτά τα χρήματα, ωστόσο 

μαθαίνουμε ότι μέλη της αντιπροσωπείας ήταν οι: Θεόδωρος Πύρζας, Θεόδωρος Α. 

Κερεμιτσής, Αναστάσιος Ιωάννου, Αλέξη Δημητρός, Αναστάσιος Ναούμ, Χατζή 

Τήπε, Πέτρος Φιλιππίδης, Ιωάννης Ζήσης και Πανδελής Ναούμ
86

. Από το αρχείο της 

Ι. Μητρόπολης Μογλενών, Απόφαση 47/25-3-1907, (Μελίσσας, 2014: 100):          

«… Ανεγνώσθη γράμμα του κ, Π, Κωνσταντουλάκη διευθυντού της Τραπέζης της 

Ανατολής εν Μοναστηρίω, δηλούντος ότι (η Τράπεζα της Ανατολής) η εν Αθήναις 

Κεντρική της Τραπέζης Ανατολής Διεύθυνσις αποδέχεται την παροχήν δανείου εκ λιρ. 

500 τη κοινότητι Φλωρίνης υπό τον όρον της προς τη υποθήκη των ακινήτων, επ’ 

ονόματι των διευθυντών του εν Αθήναις Κεντρικού Καταστήματος και εγγυήσεως 2- 3 

προυχόντων της κοινότητας Φλωρίνης, προσωπικήν αλληλέγγυον ευθύνην 
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αναλαμβανόντων δια την απότισιν του δανείου. Οι όροι αυτοί της Τραπέζης εγένεντο 

μετ’ ευχαριστιών αποδεκτοί υπό της Αντιπροσωπείας και απεφασίσθη όπως η Α. 

Σεβασμιότης μετά του ταμίου της Ι. Εκκλησίας κ. Θ. Πύρζα και των επιτρόπων της 

εκκλησίας κ.κ. Θ. Κεραμιτσή και Πανδελή Ναούμ μεταβώσιν εν τω μέσω της 

εβδομάδας εις Μοναστήριον όπως παραλάβωσι τα χρήματα έτι δε και όπως εγγράφως 

εκφρασθώσιν αι ευχαριστίαι της κοινότητος εις τον διευθυντήν του πρακτορείου της 

Τραπέζης εν Μοναστηρίω…». Όπως αντιλαμβανόμαστε, το δάνειο δόθηκε με εγγύηση 

των προυχόντων της κοινότητας και καθώς οι όροι θεωρήθηκαν ευνοϊκοί 

αποφασίστηκε να μεταβεί αντιπροσωπεία στο Μοναστήρι προκειμένου να λάβει τα 

χρήματα. Με νέα όμως επιστολή, 56/20-7-1907 (Μελίσσας, 2014: 101-102), η 

Τράπεζα ζητά ως ενέχυρο «μέρος του τόπου των μαγαζείων», αίτημα που δεν 

μπορούσε να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου προτάθηκε η λύση να δοθεί το δάνειο 

με χρέωση των δέκα μελών της Αντιπροσωπείας, όπερ και εγένετο (60/ 19-8-1907, 

στο Μελίσσας, 2014: 103). Για την ανέγερση κοινοτικών καταστημάτων 

δρομολογήθηκε και νέο δάνειο από την Τράπεζα της Ανατολής (63/ 29-11-1907, στο  

Μελίσσας, 2014: 103). 

Από νεώτερη επιστολή, μαθαίνουμε ότι στην περιοχή της Φλώρινας το 1907, 

δημογέροντες ήταν οι: Αναστάσιος Ιωάννου Σαπουντζής, Λάζαρος Ν. Γούναρης, 

Αλέξιος Δημητρίου, Θεόδωρος Πύρζας, ενώ η εκκλησιαστική επιτροπή απαρτίζοταν 

από τους: Θεόδωρο Κερεμιτσή, Πανδελή Ναούμ και Γεώργιο Λουκά. Οι έφοροι των 

Σχολών ήταν οι: Αναστάσιος Ναούμ και Πέτρος Φιλιππίδης
87

.  

Η Μητρόπολη Μογλενών, όπως και η Μητρόπολη Καστοριάς, τοποθετεί επικεφαλής 

των επιτροπών τραπεζίτες με πυκνές συναλλαγές με την Τράπεζα της Ανατολής. Η 

Ιερά Μητρόπολη Πελαγονίας δεν αποτελεί εξαίρεση, και διατηρεί οικονομικές 

σχέσεις με την Τράπεζα της Ανατολής, μέσω του ανταποκριτή και τραπεζίτη Ιωάννη 

Παπακωνσταντίνου το 1907, ενώ το 1909 μεσολαβεί για λογαριασμό της από την 

Κορυτσά ο Μενέλαος Μάνου (τραπεζίτης, επίσης)
88

. 

Για την περιοχή του Μοναστηρίου μαθαίνουμε από επιστολή του Πρακτορείου του 

Μοναστηρίου, προς το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, ότι ακίνητο του 

Αυστριακού Προξενείου κατασκευάστηκε από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
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του «Αγίου Δημητρίου»
89

, στο Μοναστήρι, με δάνειο της Τράπεζας της Ανατολής. 

Επιπλέον, μαθαίνουμε ότι για την κατασκευή του ακινήτου σε χώρο που ανήκει στην 

Εκκλησία και την αποπληρωμή του δανείου, η Εκκλησία θα ρευστοποιούσε ακίνητα 

στην περιοχή του Μοναστηρίου. Ο Κωνσταντουλάκης, συνηγορεί υπέρ της 

παραχώρησης του δανείου, καθώς, όπως πληροφορεί, η Εκκλησία διαθέτει κτηματική 

περιουσία που ανέρχεται σε 8- 10.000 λίρες, μη συμπεριλαβομένου του κτιρίου του 

Ναού
90

. Όπως γνωρίζουμε τα έσοδα του ναού προέρχονταν και από «τραπεζιτικές 

δουλειές», όπως γράφει ο Γ. Μόδης. Η εκκλησία δεχόταν καταθέσεις και δάνειζε σε 

΄Ελληνες εμπόρους με τόκο. «Δεν χάθηκε ποτέ ούτε ένα γρόσι. Είχεν επίσης το 

μοναδικό προνόμιο σ’ όλη την Τουρκία να εκδίδη χαρτονόμισμα. Κυκλοφορούσε 

«καϋμέδες»  των πέντε παράδων που τους έπαιρναν και Τούρκοι, Εβραίοι,Βούλγαροι» 

(Chatziefraimidis, 2012: 316). Αποκαλύπτεται λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι και η 

κατασκευή ακινήτων για λογαριασμό τρίτων αποτελούσε ένα έσοδο για την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 

 

8.3 Εκπαιδευτήρια 

Κεντρικός εποπτικός φορέας των σχολείων της Καστοριάς, που αποτελεί ιδιαίτερη 

περίπτωση στη Μακεδονία, ήταν η τετραμελής τριετούς θητείας Εφορεία των Σχολών 

και των Λασσών (κληροδοτημάτων), της οποίας προήδρευε ο εκάστοτε μητροπολίτης 

Καστοριάς. Η επιτροπή αυτή εκλεγόταν, μετά το 1880, βάσει των κοινοτικών θεσμών 

σε γενική συνέλευση των «εγκριτοτέρων» πολιτών της, που συγκαλείται από τον 

μητροπολίτη, και ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του ταμείου των εκπαιδευτηρίων, 

με την επικύρωση του μητροπολίτη (Ηλιάδου- Τάχου, 1998: 311- 312). Σύμφωνα με 

το αρχείο της Τράπεζας οι Τσάκαλης, Σαχίνης και Παπαμόσχου, έμποροι στο 

επάγγελμα, κατέχουν τις θέσεις των εφόρων των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων 

Καστοριάς και ενημερώνουν την Τράπεζα ότι έλαβαν έμβασμα από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό 3813, 80 χρυσών φράγκων τον Ιανουάριο του 1906
91

. 

Το Ιούλιο του ίδιου έτους υποδεκνύουν ως αντιπροσώπους για την είσπραξη 

εξαμηνιαίων τόκων της Εθνικής Τράπεζας, τον Δ. Τσάκαλη και Β. Ε. Μαυρουδή, σε 

επιστολή που υπογράφουν οι ίδιοι ως έφοροι μαζί με τον Δ. Ι. Σαχίνη. Οι Δ. 
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Τσάκαλης και Β. Μαυρουδής λειτουργούν ως εκπρόσωποι των Σχολών όλο το 1906. 

Στο λογαριασμό του Β. Μαυρουδή πιστώνεται έμβασμα από την Εθνική Τράπεζα, 

όπως πληροφορούμαστε από επιστολή της Εφορείας, η οποία φέρει τις υπογραφές 

του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού και των εφόρων: Δ. Ι. Σαχίνη, Ναούμ 

Τσάκαλη, Γ. Παπαμόσχου και Β. Μαυρουδή
92

.  Όπως καταλαβαίνουμε οι τέσσερις 

αυτοί έμποροι αποτελούν την τετραμελή Εφορεία των Σχολών της Καστοριάς. Και οι 

τέσσερις δραστηριοποιούνται στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα και διατηρούν 

λογαριασμό στο οικείο πρακτορείο. Από την αλληλογραφία φαίνεται ότι 

χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους πιστώνουν για 

εργασίες των Σχολών της Εφορείας. Το 1911 η Εφορεία Ελληνικών Σχολών 

Καστοριάς πραγματοποιεί συναλλαγές με το τραπεζικό ίδρυμα των Αφών Ρούμπα, το 

οποίο καταθέτει συναλλαγματικές προς πληρωμή στην Τράπεζα της Ανατολής
93

.  

Ο Ναούμ Μαυροβίτης από την Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται ομόλογο «επί ονόματι» 

της Σχολής από την Τράπεζα της Ανατολής, όπως ζητήθηκε το Δεκέμβριο του 1906, 

με επιστολή των εφόρων, Χριστόδουλου Μαυροβίτη και Μ. Λ. Μπατρινού.  Ο 

Ναούμ Μαυροβίτης αντιπροσωπεύει τη Σχολή Μαυρόβου όλο το 1907.  

Η Ελληνική σχολή Μαυρόβου δια του αντιπροσώπου της Ν. Μαυροβίτη, τραπεζίτη 

στο επάγγελμα, ο οποίος μαζί με τον Μ. Μπατρινό είναι έφοροι της Σχολής, ζητούν 

έκδοση ομολόγου από την Τράπεζα στο όνομα των «Ελληνικών Σχολών Κώμης 

Μαυρόβου» τον Δεκέμβριο του 1905
94

. Ο Ν. Μαυροβίτης είναι αντιπρόσωπος της 

Σχολής και διαχειρίζεται τα ομόλογα της Εθνικής Τράπεζας που διαθέτει η Σχολή και 

τους τόκους που αυτή εισπράττει, όπως διαβάζουμε σε επιστολή που υπογράφει ο 

ίδιος μαζί με τον Μ. Μπατρινό, τον Ιούλιο και τον Οκτώβρη του 1906
95

. Το 1908, οι 

Αφοί Μαυροβίτη εσωκλείουν δύο γραμμάτια όψεως προς είσπραξη από τις δύο 

Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Βιέννης, του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας, 

εκκαθαρίζοντας τον λογαριασμό των Σχολών Μαυρόβου
96

.  

Το πρακτορείο Μοναστηρίου, το 1908 με επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση 

προτείνει να εγκριθεί αναβάθμιση της πίστωσης της Εφορείας Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων για την διευκόλυνση στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών της. 

Τελικά η πίστωση εγκρίνεται τον Οκτώβρη 1908 και κοινοποιείται στον πρόεδρο της 
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Εφορείας, Αιμιλιανό
97

. Παρέχεται μπλοκ επιταγών τον Φεβρουάριο του 1908, 

γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εφορεία διατηρούσε στην Τράπεζα τρεχούμενο 

λογαριασμό ή όψεως
98

. Επιπλέον, διαφαίνεται η ανάγκη κάλυψης μεγάλων ποσών, με 

μέσο μία υποσχετική εντολή πληρωμής, που είναι μία επιταγή. Οι λόγοι αίτησης για 

την έκδοση του μπλοκ δεν μας αποκαλύπτονται από τις επιστολές τις Τράπεζας, 

ωστόσο εντός του αρχείου της Τράπεζας εντοπίστηκαν περίπου 30 ονομαστικές 

επιταγές από τα Εκπαιδευτήρια προς το διδακτικό προσωπικό των Σχολών, 

αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα ρευστότητας είναι υπαρκτό.  

Τον Οκτώβρη του 1908, το Πρακτορείο του Μοναστηρίου ζητά από την Γενική 

Διεύθυνση να εγκρίνει μεγαλύτερη πίστωση εκ μέρους της Εφορείας Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων. Η πίστωση αυτή ζητήθηκε: « … συνεπεία της αυξήσεως των 

δαπανών αυτής ως εκ των μέτρων τα οποία τη επιβλήθησαν υπό των περιστάσεων να 

ληφθώσι: το μεν όπως προσλάβη εις τα σχολεία και άλλους μαθητάς, το δε όπως προβή 

εις την αγορά οικήματος…». Ο Κωνσταντουλάκης συνηγορεί για την παραχώρηση 

μεγαλύτερης πίστωσης, καθώς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την 

Τράπεζα, διότι η Εφορεία έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και επιπλέον «… έχει και 

ετήσιον εισόδημα εξ 20- 25.000.- εκ διαφόρων υπέρ αυτής κληροδοτημάτων 

κατατεθειμένων παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος».
99

 Την απάντηση της Γενικής 

Διεύθυνσης δεν την έχουμε υπόψη, ωστόσο πιστεύουμε ότι τελικώς το αίτημα 

ευοδώθηκε. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι εκφράζεται η ανάγκη 

εισαγωγής περισσότερων μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση. Ο Μακεδονικός 

Αγώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υπάρχουν εντολές άνωθεν οι οποίες 

επιβάλλουν την ένταξη περισσότερων μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση, σε βαθμό 

τέτοιο ώστε η αγορά νέου κτιρίου να κρίνεται επιβεβλημένη. Αντιλαμβανόμαστε την 

αγωνία για την κάλυψη των δαπανών, ωστόσο η Εφορεία παρουσιάζει σημαντικά 

ετήσια εισοδήματα από κληροδοτήματα στην Εθνική Τράπεζα.  

Κληροδοτήματα κατατίθενται και στην Τράπεζα της Ανατολής. Ένα από αυτά, όπως 

αποκαλύφθηκε από την έρευνα του αρχείου, είναι του Στέργιου Στυλίδου. Σε 

επιστολή του Πρακτορείου του Μοναστηρίου, ο Κωνσταντουλάκης ζητά έγγραφη 

αίτηση από τους ενδιαφερόμενους της Κοινότητας Μεγαρόβου, τον Μητροπολίτη 

Πελαγονίας και τους Εφόρους των Σχολών, μαζί με την υπογραφή του Έλληνα 
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Προξένου, προκειμένου να παραδώσει τα χρήματα, σύμφωνα με τις εντολές του 

θανόντα
100

.   

Στις επιστολές του αρχείου εντοπίζουμε και την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 

Χρουπίστης
101

 (Άργος  Ορεστικό), η οποία διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα, με 

μεσάζοντα τον Κοσμά Δαμ. Φίλιο (Γενικός Πράκτωρ διά την Μακεδονίαν & 

΄Ηπειρον της «L’ Equitable des Etats-Unis Compagnie d’ Assurances sur la Vie»)
102

. 

Την επιστολή υπογράφει ο Λεωνίδας Ν. Καραγιώργος, αρχιερατικός επίτροπος της 

Μητρόπολης Καστοριάς.  

Επιπλέον ένα ακόμη σημαντικό ίδρυμα του ελληνισμού της περιοχής εκπροσωπείται 

από την εφορεία του, η οποία  διατηρούσε ανοιχτό λογαριασμό στο Πρακτορείο του 

Μοναστηρίου. Πρόκειται για το Ελληνικό Νοσοκομείο του Μοναστηρίου. Από 

επιστολή του Κωνσταντουλάκη μαθαίνουμε ότι η ακίνητη περιουσία του 

νοσοκομείου ανερχόταν σε 20.000 λίρες.  

 

 

Άποψη του Ελληνικού Νοσοκομείου ''Ευαγγελισμός'' της πόλης του Μοναστηρίου (ΙMMA) 

 

8.4 Φλώρινα 

Η περιοχή της Φλώρινας παρουσίαζε πολύ μεγάλο ενδιαφερον για τους ιθύνοντες του 

Πρακτορείου του Μοναστηρίου. Το 1910 για πρώτη φορά βρίσκουμε μία 

ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία Υποπρακτορείου ή Γραφείου. Ο 

Κωνσταντουλάκης επιμένει στην πρότασή του, και μάλιστα στέλνει αρκετές 

επιστολές, προσπαθώντας να πείσει την Γενική Διεύθυνση ότι είναι προς το 
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συμφέρον της Τράπεζας να παρακολουθεί στενά την οικονομική δραστηριότητα της 

συγκεκριμένης περιοχής. Η πρώτη επιστολή θα σταλεί τον Ιανουάριο του 1910, ενώ 

τον Μάιο του ίδιου έτους ο Κωνσταντουλάκης με εκτενείς αναφορές φαίνεται να 

επιμένει πολύ στην πρόταση του, γράφοντας:  

«…Και σπουδαιότερος μέν λόγος, όστις μας υπαγορεύει να υποβάλωμεν ως ώριμον 

υμών σκέψιν την πρότασιν ταύτην του ανοίγματος Υποπρακτορείου εν Φλωρίνη είνε 

αυταί αι εν τη πόλει ταύτη εργασίαι μας, αίτινες παρουσιάζουσιν ήδη τοποθέτησιν 

χρήματος περίπου 350000 φράγκων. Την εν γένει πορείαν των εργασιών τούτων 

παρακολουθούμεν μέχρι σήμερον δι’ επισκέψεων μας (ας εν τούτοις τελευταίως 

διακόψαμεν ελλείψει και άλλης υπογραφής) ως και δια των εκεί αντιπροσώπων- 

πελατών μας. Αισθανόμεθα όμως την ανάγκην να παρακολουθώμεν συνεχώς και 

προσωπικώς την κίνηση της εκεί πελατείας μας, επίσης αισθανόμεθα και τον κίνδυνον 

εις ον υποβαλλόμεθα αναγκαζόμενοι δια τας εισπράξεις των πιστώσεών μας- ιδίως εις 

Προεξοφλήσεις- ν’ αποστέλλωμεν χαρτοφυλάκιον σημαντικών ποσών εις ένα ή και δύο 

αντιπροσώπους μας. Εις την ανωτέρω δικαιολογίαν υμών ισχυρόν επίσης λόγον- 

ελπίζομεν και υμείς ως τοιούτον να χαρακτηρίσητε αυτόν- έχωμεν να σημειώσωμεν τον 

συναγωνισμόν των άλλων δύο εν τη πόλει μας Τραπεζών (Αυτ. Οθωμ. Τραπέζης και 

Τραπέζης Θες/νίκης) συναγωνισμόν όστις επεξετάθη τους τελευταίους ιδίους τούτους 

μήνας και εις την Φλώρινα τόσον εις την αγοράν συναλλάγματος (εμβασμάτων 

Αμερικής) όσον και εις τοποθετήσεις χρήματός των εις Προεξοφλήσεις. Ο τοιούτος 

συναγωνισμός προβλέπομεν- ότι ενδέχεται (ως εκ των εξευτελιστικών όρων, ους 

προτείνουσιν οι συναγωνισταί μας) να εξωθήση πελάτας μας τινάς, νυν με μόνην την 

Τράπεζά μας εργαζομένους, να συναλλάσωνται, είτε τώρα είτε αργότερον, και με 

άλλους, πράγμα το οποίον δυσκόλως αν δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν εις την 

Φλώριναν, εντεύθεν. Επί τούτοις, δεν θεωρούμεν άσκοπον να σημειώσωμεν και τούτο, 

ότι δηλαδή η ανώμαλος κατάστασις, ήτις άλλοτε επεκράτη εν τω Βιλαετίω του 

Μοναστηρίου  δεν παρουσιάζει τους αυτούς εκείνους φόβους, οίτινες μας υπαγόρευσαν 

εν τη προμνημονευθείση ημών έκθεσει 22 Ιανουαρίου ε.ε. να αναβάλωμεν την 

υποβολήν  προς ημας… σκέψεων περί ιδρύσεως του Υποπρακτορείου ή Γραφείου εν 

Φλωρίνη…». 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντουλάκη, η πρόταση για ίδρυση πρακτορείου φτάνει στην 

Γενική Διεύθυνση σχετικά αργά, καθώς πολύ νωρίτερα ο ίδιος διέβλεψε ότι η περιοχή 

της Φλώρινας παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον. Σημαντικά κεφάλαια 

έχουν συγκεντρωθεί στην Φλώρινα, γεγονός που απαιτεί την συνεχή και στενή 
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παρακολούθηση των εργασιών από την ίδια την Τράπεζα και όχι από τους τοπικούς 

ανταποκριτές της. Τα ποσά που διακινούνται είναι τέτοια, ώστε να θεωρεί ότι οι 

ανταγωνιστικές τράπεζες (Οθωμανική και Τράπεζα Θεσσαλονίκης) μπορεί να 

θελήσουν με ευνοϊκότερους όρους να προσελκύσουν τους πελάτες αυτούς. Η 

πρόταση αυτή έρχεται μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων, οπότε προς στιγμήν 

φάνηκε να εκτονώνεται η έκκρυθμη κατάσταση των προηγούμενων χρόνων. 

Σε περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση συμμεριζόταν τις σκέψεις του διευθυντή του 

Πρακτορείου, ο Κωνσταντουλακης θα ερχόταν σε συννενόηση με τον Διευθυντή του 

Υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να οργανωθεί το νέο κατάστημα. 

Η πρόταση αυτή, φάνηκε ελκυστική προς την Γενική Διεύθυνση, η οποία, όπως 

φάνηκε ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για την περιοχή και τους κατοίκους 

της. Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι, λόγω της επικρατούσας κατάστασης στην 

περιοχή, τελικά η Γενική Διεύθυνση παρουσιάζεται αποφασισμένη να κινηθεί προς 

την δημιουργία Υποκαταστήματος και κατά την προσφιλή της μέθοδο συγκεντρώνει 

πληροφορίες για την πόλη σε πολλαπλά επίπεδα. Ξεκινά από την εθνικότητα των 

κατοίκων, την τοπική παραγωγή και τις εμπορικές σχέσεις μέχρι την οργάνωση 

εμποροπανηγύρεων και φυσικά τις σχέσεις των κατοίκων με την Τράπεζα της 

Ανατολής. Η αναφορά του Κωνσταντουλάκη είναι πλήρης και παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τον τόπο και τους κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι η 

Φλώρινα διαθέτει:  

«…άνω των 2000 οικιών, το πλείστον των οποίων είνε ορθόδοξοι, εν τη περιφερεία της 

δε χωρία, εξ ων 5 είναι είνε τουρκικά τα δε λοιπά είναι χριστιανικά (το πλείστον 

σχισματικά). Ο πληθυσμός Φλωρίνης ανέρχεται εις 8/9000, της δε υποδιοικήσεως (μετά 

των περιχώρων) εις 4/5.000 περίπου. Τα σπουδαιότερα των χωρίων λόγω πλούτου και 

πληθυσμού, έχοντα συγχρόνως και τινα κίνησιν εις εμπορικάς συναλλαγάς είνε 

ΣΟΡΟΒΙΤΣ, ΕΞΙ–ΣΟΥ, ΝΕΒΕΣΚΑ, ΜΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΙΣΟΔΕΡΙ, ΜΠΟΥΦΙ. Τα εν 

Φλωρίνη καταστήματα ανέρχονται εις 300, περίπου το ½ των οποίων εισί ελληνικά. Εν 

γένει το εμπόριον Φλωρίνης είνε μικρόν, η μεγαλειτέρα δε κίνησις παρατηρείται εις τα 

αποικιακά και δημητριακά. Το εξαγωγικό εμπόριον αντιπροσωπεύεται μόνον υπό των 

δημητριακών, των οποίων εν καιρώ καλής εσοδείας η εξαγωγή σίτου δύναται ν’ ανέλθη 

και μέχρι 30.000 λιρών Τουρκίας. Ο τόπος παράγει επίσης και ολίγα καπνά, είνε δε, 

μεθ’ όλην την έλλειψιν, γεωργικά επιστημονικής καλλιεργείας γονιμοτάτης. Την εν γένει 

εμπορικήν κίνησιν δύναται τις να παρακολουθήση εκεί κατά πάσαν Τρίτην και 

Τετάρτην, οπότε γίνεται η τακτική εβδομαδιαία αγορά, προσερχομένων εν Φλωρίνη 
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περί τας 3000 ανθρώπων εκ του πληθυσμού της υπαίθρου χώρας [..]. Σημειωτέον, εν 

τούτοις ότι… προσέρχονται συχνά και κάτοικοι και άλλων υποδιοικήσεων π.χ. 

Μπιχλίστης (Κορυτσάς) και εν καιρώ καλής εσοδείας και εκ Κονίτσης (Ιωαννίνων) 

ακόμη, ιδίως προς προμήθειαν σιτηρών. Κατ’ έτος δε, το πρώτον δεκαπενθήμερον του 

μηνός [..] γίνεται ετήσια εμπορική πανήγυρις εν επί τούτω προ πολλών ετών ωρισμένω, 

ολίγον έξω της πόλεως, τόπω. Φαίνεται όμως ότι καταβάλλονται προσπάθειαι προς 

ματαίωσιν της πανηγύρεως ταύτης, καθ’ όσον, προσερχομένων εν αυτή έξωθεν- εκ 

Μοναστηρίου και άλλων πόλεων- εμπόρων παραβλέπονται τα συμφέροντα των 

Φλωρινιωτών καταναλωτών των διαφόρων προιόντων. Οι κάτοικοι Φλωρίνης είνε 

λιτοί τον βίον και ολιγοδάπανοι. Εκ των διαφόρων δε δοσοληψιών του Πρακτορείου 

μας μετά της πόλεως ταύτης κατά τα τέσσερα έτη, καθ’ ά ήλθομεν εις αμέσους σχέσεις 

μετά της εκεί πελατείας μας, ηδυνήθημεν να σχηματίσωμε την ιδέαν ότι οι εν γένει εκεί 

έμποροι είνε τίμιοι και τακτικοί εις ταςσυναλλαγάς των. Εις το τοιούτον, μεγάλως 

συντελεί η εξ Αμερικής αποστολή χρήματος. Εκ των εμβασμάτων δε τούτων της 

Αμερικής κυρίως εξαρτάται η εν γένει οικονομική ευπραξία της αγοράς Φλωρίνης. Προ 

της εγκαταστάσεως της ημέτερας Τραπέζης εν Μοναστηρίω, η Φλώρινα δεν ήρχετο εις 

συναλλαγάς μετά Τράπεζαν, οι πλείστοι δ’ αυτής έμποροι διεξήγον τας εργασίας των 

μετά μικροτραπεζιτών εκ Μοναστηρίου. Η Τράπεζά μας, ως γενικώς εν Φλωρίνη 

ομολογείται, μεγάλως την αγοράν αυτής ωφέλησε. Το πλείστον μέρος της τοποθετήσεως 

του χρήματος χρησιμεύει προς συμπλήρωσιν ποσών [..] τοις πελαταις μας, δι’ εξαγοράς 

κτημάτων και γαιών, αίτινες ως προείπαμεν είνε παραγωγικαί. Σημειωτέον, δ’ ενταύθα 

ότι τα αγοραζόμενα ταύτα ακίνητα δεν χρησιμεύουσι προς μεταπώλησιν δια 

κερδοσκοπία, αλλά πάντοτε προς σχηματισμό μικράς ιδιοκτησίας. Θα ηδύνατο τις δε να 

είπη ότι εν Φλωρίνη θα ήτο δύσκολον να επέλθη κρίσις επί των κτημάτων, καθ’ όσον 

το διατιθέμενο χρήμα έρχεται έξωθεν, εκ των αποδημούντων ιδίως εις Αμερική και εν 

μέρει εις Ρουμανία. Κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς οι εν Αμερική 

αποδημούντες, εκ Φλωρίνης και των περιχώρων, υπερβαίνουσι τας 6/7000, είνε δε 

πάντες ούτοι οι μετανάσται χειρώνακτες αποστέλλοντες τακτικώς εις τους συγγενείς των 

τας εν γένει οικονομίας των προς εξαγοράν γαιών. Ότι δη η αποστολή του χρήματος 

είνε τακτική καταφαίνεται εκ της πληθώρας- σχετικώς προς την μικράν της Φλωρίνης 

αγοράν- επιταγών, αίτινες διαπραγματεύονται εκεί και των οποίων το ποσόν ανέρχεται 

εβδομαδιαίως κατά μέσον όρον εις φργ. 70.000 περίπου. Σημειωτέον επίσης ότι εκτός 

των κατά τα τελευταία τέσσερα έτη και νυν αγοραζομένων ακινήτων, η πελατεία μας 

Φλωρίνης κατείχεν ήδη τοιαύτην περιουσίαν, ως εξάγεται εκ των διαφόρων κατά 
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καιρούς μεταδοθεισών Υμίν πληροφοριών. Δεν θεωρούμεν δ’ άσκοπον να 

προσθέσωμεν ότι οι χωρικοί της περιφέρειας Φλωρίνης ήσαν οι πρώτοι εις Αμερικήν εκ 

των μερών μας μεταναστεύσαντες, απεδήμουν δ’ ανέκαθεν προς πορισμόν εργασίας, εξ 

ου εξάγεται και η σχετική οικονομική ευμάρεια των περιχώρων. Αι εργασίαι ημών 

ολοένα βαίνουσιν αυξανόμεναι εν Φλωρίνη […]. Κατά το 1908 η τοποθέτησις εκεί εις 

Προεξοφλήσεις ανερχόμενη εις 80.000 μόνον φράγκων κατά το 1909 υψώθη εις 100 

(εκατόν χιλιάδας) κατά το 1910 έφθασεν εις 200.000 φργ. Εάν δ’ εις το ποσόν τούτο 

προσθέσωμεν σήμερον και τους εκεί Ανοικτούς Λ/σμούς (Ανταποκριτάς) θα ίδωμεν ότι 

η τοποθέτησις κυμαίνεται εις φργ. 500.000 περίπου, χρήμα διατεθέν εις 130 περίπου 

πελάτας με πιστώσεις περί τας 400.000, φργ.». Συγκεφαλαιώνοντας, ο 

Κωνσταντουλάκης συμπληρώνει ότι με μία καλή «προικοδότηση» τοποθετήσεως 

κεφαλαίου στο Γραφείο της Φλώρινας, τα κέρδη για την Τράπεζα θα ήταν 

σημαντικά
103

. Την ίδια μέρα με νεώτερη επιστολή του  καταθέτει ολοκληρωμένη την 

έκθεσή του για την Φλώρινα, κατόπιν υποδείξεως της Γενικής Διεύθυνσης, και 

υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Τράπεζα να αντλήσει κεφάλαια 

για το Γραφείο. Την έκθεση αυτή καταθέτει υποψιν του Διευθυντή του 

Υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης
104

.  

Η καταγραφή του πληθυσμού της Φλώρινας ακολουθεί το πρότυπο των στατιστικών 

της εποχής εκείνης με κατάταξη σύμφωνα με το θρήσκευμα. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός της ολιγαριθμίας των μουσουλμάνων της περιοχής, που μάλιστα κατοικούν 

σε 5 μόνο χωριά. Στο κέντρο της πόλης ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του 

ορθόδοξος, ενώ οι εξαρχικοί (σχισματικοί, όπως αναφέρονται) εντοπίζονται στα 

χωριά της Φλώρινας. Η οικονομική κίνηση δεν σημειώνεται μόνο στη Φλώρινα, 

καθώς σημαντικά κεφάλαια διακινούνται στην περιφέρεια, στο Αμύνταιο, το Ξινό 

Νερό, το Νυμφαίο, τη Βεύη, το Πισοδέρι και τον Ακρίτα. Τα εμπορικά καταστήματα 

της πόλης δεν είναι πολλά, ωστόσο ανήκουν κατά το ήμισυ σε ΄Ελληνες. Οι 

εμπορικές συναλλαγές αφορούν κυρίως τον τομέα των δημητριακών και των 

αποικιακών, ενώ δεν διεξάγεται εξαγωγικό εμπόριο, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό. 

Σημαντικότατη πηγή εσόδων των Φλωρινιωτών είναι τα εμβάσματα από το 

εξωτερικό. 

Οι τοποθετήσεις σε χρήματα έχουν έναν όγκο ασυνήθιστα μεγάλο, όχι μόνο για την 

περιοχή αλλά και για την εποχή. Εβδομήντα χιλιάδες φράγκα έφταναν εβδομαδιαίως 
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μέσω εμβασμάτων στην περιοχή της Φλώρινας. Τα χρήματα αυτά αποκαλύπτται ότι 

οι ντόπιοι τα επένδυαν κυρίως σε αγορά ακινήτων και γης. Περίπου 6 με 7 χιλ. 

μετανάστες από την Φλώρινα βρίσκονται στην Αμερική και φροντίζουν να στέλνουν 

τακτικά χρήματα προς τις οικογένειες τους.  

Ο λόγος του Κωνσταντουλάκη επικεντρώνεται σε δύο κυρίως παραμέτρους. Πρώτον 

στην εθνικο-χριστιανική ταυτότητα του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και στο 

τοπικιστικό πνεύμα. Η αναφορά στην εμποροπανήγυρη που οργανώνεται στην 

περιοχή, φανερώνει τον έντονο τοπικιστικό χαρακτήρα που υπάρχει. Οι έμποροι της 

Φλώρινας δεν δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από την εκμετάλλευση της 

καταναλωτικής κίνησης από ξένους εμπόρους. Καθώς, λοιπόν, η ίδρυση της 

Τράπεζας στην περιοχή, την ευνόησε σε τοπικό επίπεδο, η ίδρυση ενός πρακτορείου 

εντός της πόλης θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο, προκειμένου να αυξήσουν τις 

συναλλαγές τους με την Τράπεζα. Δεύτερη παράμετρο αποτελούν τα αριθμητικά 

μεγέθη και η κυκλοφορία άφθονου χρήματος, το οποίο η Τράπεζα της Ανατολής θα 

μπορούσε να εκμεταλλευτεί προς το συμφέρον της. Μάλιστα ο Κωνσταντουλάκης 

καταδεικνύει την αυξητική τάση των τοποθετήσεων, αφήνοντας να διαφανεί ότι στο 

μέλλον, με την δημιουργία νέου πρακτορείου, τα κέρδη για την Τράπεζα θα 

πολλαπλασιαστούν.  

. 

9. Συμπεράσματα 

Η περίοδος 1905- 1914, υπήρξε από τις πιο ταραγμένες για το μακεδονικό χώρο. 

Στην αλλαγή του αιώνα, το βιλαέτι του Μοναστηρίου, η πύλη προς τις αγορές της 

Κεντρικής Ευρώπης, κλυδωνίζεται από την τρομοκρατία. Έλληνες, Βούλγαροι και 

Νεότουρκοι προσπαθούν ο καθένας με τα μέσα και τους διαθέσιμους πόρους του να 

κυριαρχήσει στην περιοχή, το συγκριτικό πλεονέκτημα της θέσης της οποίας, την έχει 

καταστήσει πεδίο αντιπαράθεσης. Χρονικά βρισκόμαστε στην τελευταία ένοπλη 

φάση του Μακεδονικού αγώνα, ο οποίος διακόπτεται προς στιγμήν από το κίνημα 

των Νεοτούρκων, μέχρι την οριστική παραχώρηση του Μοναστηρίου στους Σέρβους.  

Τραπεζικά καταστήματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την μορφή που τα 

γνωρίζουμε σήμερα, άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 1840, καθώς η απαγόρευση 

της τοκοφορίας των κεφαλαίων, λόγω θρησκείας, αποδείχτηκε πιο σθεναρή στο 

Ισλάμ σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην χριστιανική Ευρώπη. Μέχρι τότε ωστόσο 
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είχαν διαμορφωθεί άλλες τραπεζικές δομές, με τους τραπεζίτες του Γαλατά να 

δανείζουν ακόμα και στον Σουλτάνο. Το γεγονός που άνοιξε την πόρτα στις 

χρηματαγορές της Ευρώπης και οδήγησε σε έξαρση το φαινόμενο της ίδρυσης 

τραπεζών στην Αυτοκρατορία ήταν ο Κριμαϊκός Πόλεμος. Καθώς οι απαιτήσεις για 

ρευστό μεγάλωναν και οι τοπικοί τραπεζίτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν, 

προκρίθηκε ως λύση η αδειοδότηση λειτουργίας ξένων τραπεζών, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η σύναψη δανείων με την Ευρώπη. Κάπως έτσι η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία εισήχθη σε καθεστώς οικονομικού ελέγχου το 1881 και τέθηκε υπό 

την άμεση επίβλεψη ευρωπαϊκών συμφερόντων, που πρόβαλαν επιτακτικά την 

απαίτηση για εκσυγχρονισμό. Επιστέγασμα όλων αυτών, θεωρείται η ίδρυση της 

Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας, γαλλικών συμφερόντων. Μέχρι το 1913,  16 

διαφορετικές εταιρικές τράπεζες κατείχαν υποκαταστήματα στην οθωμανική επαρχία, 

και αν και 8 από αυτές διέθεταν μόνο ένα η καθεμία, οι υπόλοιπες είχαν διαμορφώσει 

δίκτυα ποικίλων μεγεθών. Συνολικά, είχαν διαμορφωθεί περισσότερες από 140 

τραπεζικές εγκαταστάσεις, εκτός Κωνσταντινούπολης, οι οποίες παρείχαν πρόσβαση 

σε τραπεζικά προϊόντα σε περισσότερα από 80 αστικά κέντρα σε κάθε επαρχία της 

Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης και της Αραβικής χερσονήσου (Clay, 1994: 

589). 

Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα, το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης ανακοινώνει: 

«Δυστυχώς κύριοι, επτωχεύσαμεν»
105

. Λίγο αργότερα, και η Ελλάδα τίθεται σε 

καθεστώς διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Στο μεταξύ στην ελληνική οικονομία έχουν 

ήδη αρχίσει να εισρέουν κεφάλαια των ομογενών τραπεζιτών της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στην δανειοδότηση του ελληνικού 

κράτους. Είναι η εποχή που στην Ελλάδα αναπτύσσονται νέες τράπεζες καταργώντας 

το μονοπώλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στην αλλαγή του αιώνα, με τη 

σιωπηρή ανάκαμψη της οικονομίας, οι ελληνικές τράπεζες θέλησαν να επεκτείνουν 

τις δραστηριότητες τους και εκτός των ελληνικών συνόρων. Ο οθωμανικός και 

βαλκανικός χώρος, λόγω της φυσικής και πολιτισμικής εγγύτητας, αλλά και του 

κινήτρου της συγκέντρωσης κεφαλαίων των ομογενών που διαβιούσαν στο πλαίσιο 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιλέχθηκε από πολλές ελληνικές τράπεζες για την 

κερδοφόρα επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Το δρόμο άνοιξε το 1905 η Τράπεζα 
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Αν και η φράση αυτή αποδίδεται στον Χ. Τρικούπη και πολλοί θεωρούν πως ειπώθηκε από το βήμα 

της Βουλής, δεν αναφέρεται στα πρακτικά της Βουλής (Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - 

Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Γ, 27/10/1893-12/03/1894)  



Οι εμπορικές συναλλαγές της Τράπεζας Ανατολής με τη Δυτική Μακεδονία 
 

92 

 

Αθηνών και η Τράπεζα της Ανατολής (ως παράρτημα της Deutsch Orient Bank) με 

υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Το 1906, και ενώ έχει 

διαλυθεί η συνεργασία της Εθνικής Τραπέζης με την Nationalbank für Deutschland, η 

Τράπεζα της Ανατολής έχει ήδη υπό λειτουργία υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, 

και πολύ γρήγορα αποφασίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στο 

Μοναστήρι.  

Εύλογο είναι να αναρωτηθεί κάποιος γιατί, εν μέσω τόσο σοβαρής κρίσεως στη 

Μακεδονία και ιδιαίτερα στην πολύπαθη περιοχή του Μοναστηρίου, μία επιχείρηση 

επιδιώκει ένα τέτοιο τραπεζικό άνοιγμα. Θα πρέπει όμως να λάβει υπόψη του ότι η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, «ο μεγάλος ασθενής», αρχίζει εκείνη την εποχή να 

εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματαγορές 

και όλοι θεωρούν σίγουρο ότι θα σημειωθεί ισχυρή μεταβολή, με όχι 

προκαθορισμένη έκβαση για το μέλλον του τόπου, και διαφορετικές εκτιμήσεις ως 

προς το ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα επιβληθεί. Με γνώμονα ότι η Τράπεζα της 

Ανατολής ήταν μία ιδιωτική επιχείρηση με σκοπό το κέρδος, μία τέτοια επιλογή 

θεωρήθηκε ότι -παρά το ρίσκο- θα απέφερε, αν αποδεικνυόταν επιτυχής, σημαντικά 

κέρδη για την ίδια. Επίσης, επίμονες και συχνές ήταν οι πιέσεις εκ μέρους των 

προξενικών αρχών προς την διοίκηση της Τράπεζας για την δημιουργία Πρακτορείου 

στην περιοχή. Τελικά, προκρίθηκε ως έδρα του Πρακτορείου το Μοναστήρι, κέντρο 

του βιλαετίου του Μοναστηρίου, όπου είχαν ήδη ανοίξει υποκαταστήματα η Τράπεζα 

Θεσσαλονίκης (1893) και η Οθωμανική Τράπεζα (1903).  

Η μελέτη των εμπορικών συναλλαγών των συναλλασσόμενων της Δυτικής 

Μακεδονίας οδήγησε στη διαπίστωση ότι η Εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού 

Κράτους, στην οποία επενδύονται εθνικοί στόχοι, φαίνεται να διεκπεραιώνεται τόσο 

μέσα από χρηματοδότηση- πιστώσεις των φορέων όσο και από τις οικονομικές 

κινήσεις του Ελληνικού Προξενείου στο Μοναστήρι, και αποδεικνύεται εν μέρει και 

από τον «εθνικοπατριωτικό» λόγο που διέπει την αλληλογραφία των πελατών και των 

φορέων. Επιπλέον, μέσα από τις συναλλαγές αυτές, και εν όψει της επικείμενης 

ελληνικής εδαφικής επέκτασης, άρχισαν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 

ενίσχυση μίας φίλα προσκείμενης αστικής τάξης στην Δυτική Μακεδονία. Αυτό 

τουλάχιστον διαφαίνεται μέσα από την συστηματική παρατήρηση του δικτύου των 

πελατών και ανταποκριτών του Πρακτορείου. Παράλληλα, εντοπίστηκε και 

κατηγοριοποιήθηκε ανά νομό (σύμφωνα με την σημερινή διοικητική συγκρότηση), η  

συγκέντρωση των οικονομικών συναλλαγών, (που αποδείχθηκε μεγαλύτερη στην 
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περιοχή της Καστοριάς), καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισαν ως οικονομικοί και 

εθνικοί φορείς η Εκκλησία και οι κατά τόπους Εκπαιδευτικές Εφορίες, και η ενεργός 

συμμετοχή τους στην προώθηση και εφαρμογή των απαιτούμενων λύσεων στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά στοιχεία για προώθηση συγκεκριμένης πολιτικής 

της Τράπεζας υπέρ των Ελλήνων δεν εντοπίστηκαν, παρά το γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των πελατών και ανταποκριτών της ήταν Έλληνες. Ωστόσο, 

μέσω της οικονομικής ενίσχυσης συγκεκριμένων τοπικών παραγόντων  

αποκαλύπτεται η προσπάθεια ανάδειξης μίας άρχουσας ελληνικής αστικής τάξης. 

Επιπλέον η τράπεζα συνέβαλε και στην διαδικασία σωματειακής οργάνωσης των 

Ελλήνων. Εντύπωση προκαλεί ότι η οργάνωση αυτή δεν αφορά μόνο τον εμπορικό 

και βιοτεχνικό τομέα, αλλά και τον εκπαιδευτικό. Τούτο συμβαίνει με την ίδρυση της 

«Νέας Λέσχης», της οποίας ταμίας ήταν ο Π. Γραικός, ταμίας και του Πρακτορείου 

του Μοναστηρίου.  

Η αρχειακή έρευνα και καταλογογράφηση του αρχείου της Τράπεζας της Ανατολής 

μας έδωσε τη δυνατότητα μίας συνθετικής αποτίμησής του, προκειμένου να 

εντοπιστούν διάφορες πτυχές της ιστορίας της Τράπεζας, του ρόλου της και της 

συμμετοχής της στις εξελίξεις του τέλους του 19
ου

  και των αρχών του 20
ου

  αιώνα 

στην Δυτική Μακεδονία.  

Όπως είναι φυσικό, οι εμπορικές δραστηριότητες είναι αυτές που έχουν το 

προβάδισμα στις συναλλαγές. Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της 

συντεχνίας των εμπόρων του Μοναστηρίου, ο οποίος -αναμενόμενα- είναι Έλληνας 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων πελατών της Τράπεζας. Ακόμη ένας 

Έλληνας, πρόεδρος συναφιού (εφαπλωματοποιών) και πελάτης της Τράπεζας, είναι ο 

Αθ. Ναούμ. Οι ιδιαίτερες σχέσεις της Τράπεζας με το ελληνικό στοιχείο, το οποίο 

αναμφισβήτητα  κατέχει πολύ ισχυρή οικονομική δύναμη, αποτυπώνονται σε ένα 

περιστατικό σχετικό με τον Γεώργιο Μπούσιο. Από σχετικά έγγραφα προκύπτει ότι η 

Τράπεζα της Ανατολής ανέλαβε να ενημερώσει την οικογένεια του μετά την 

αποφυλάκιση του από τις φυλακές του Μοναστηρίου, όπου βρισκόταν κρατούμενος 

μετά από καταδίκη του λόγω πατριωτικής δράσης. Μόνο για τις μεγάλες πόλεις της 

Δυτικής Μακεδονίας, δεκαπέντε ονόματα Πρακτόρων που έδρασαν κατά τον 

Μακεδονικό Αγώνα σε αυτές εντοπίστηκαν εντός του αρχείου.  

Η έντονη προβολή του πατριωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας, είχε ως αποτέλεσμα να  

συγκεντρώσει στους κόλπους της μία διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα  της οικονομικής 

δραστηριότητας των Ελλήνων εμπόρων της περιοχής στους οποίους παρείχε και τα 
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οικονομικά εργαλεία, για να αναπτυχθούν και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, 

καταβάλλοντας φυσικά την απαραίτητη προμήθεια. Όλα αυτά συμβαίνουν σε περίοδο 

συναλλαγματικής αστάθειας, όταν οι πληθωριστικές τάσεις, άφηναν σημαντικά 

περιθώρια κερδοφορίας και κερδοσκοπίας. Σταδιακά το μέλλον και τα συμφέροντα 

του Πρακτορείου συνδέθηκαν με το ελληνικό στοιχείο. Στα 1910, μεταξύ όσων 

συναλλάσσονται με το ίδρυμα συντριπτική είναι πλειοψηφία των Ελλήνων, όχι μόνο 

αναφορικά με τις καταθέσεις και τους τρεχούμενους λογαριασμούς αλλά και όσον 

αφορά στις πιστώσεις.  Τα Δελτία πληροφοριών, ωστόσο, αποκαλύπτουν ότι η 

Τράπεζα δεν συγκέντρωνε πληροφορίες μόνο για τους Έλληνες κατοίκους της 

περιοχής.  Σε αυτά εντοπίζονται εκτός από αυτούς, Οθωμανοί, Εβραίοι και 

(λιγότεροι) Σλάβοι. Γεγονός βέβαια είναι πως υπεύθυνοι για την συγκέντρωση 

πληροφοριών υπήρξαν οι ανταποκριτές της Τράπεζας, οι οποίοι ήταν στο σύνολο 

τους  Έλληνες.  

Οι συναλλασσόμενοι εκπροσωπώντας τον εαυτό τους ή τις Εφορίες διακινούν 

κεφάλαια ή και διαχειρίζονται κληροδοτήματα με σκοπό την λειτουργία των 

ελληνικών σχολείων σε μια περίοδο έξαρσης του Νεοελληνικού εθνικισμού που 

τελειώνει με την επέκταση του Ελληνικού κράτους. Απόδειξη είναι η διακίνηση 

κεφαλαίων των οικονομικών αυτών παραγόντων στις κατά τόπους Εκπαιδευτικές 

Εφορίες και στην Εκκλησία, καθώς και η ιδιαίτερη σχέση του Ελληνικού Προξενείου 

με το τραπεζικό ίδρυμα. Η εθνική ιδεολογία αποτυπώνεται στον γραπτό τους λόγο, 

όπως αυτός εμφανίζεται στις επιστολές τους. Επιπλέον, το Ελληνικό Υπουργείο 

Εξωτερικών χρησιμοποίησε το δίκτυο της Τράπεζας, προκειμένου να διακινήσει 

κεφάλαια εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τις Εκπαιδευτικές Εφορίες για 

πληρωμή των δασκάλων, με ενδιάμεσο το Ελληνικό Προξενείο. Εντός του αρχείου 

εντοπίστηκε επιστολή που φανέρωνε τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι θα 

λάμβαναν μέσω επιταγών τις πληρωμές τους από την Τράπεζα της Ανατολής, μέσω 

διαδικασίας που δεν θα δημιουργούσε προβλήματα για την Τράπεζα. Οι επιταγές 

ήταν όλες ονομαστικές και πληρωτέες με την εμφάνιση. Ο χρεούμενος λογαριασμός 

ήταν του ελληνικού προξενείου του Μοναστηρίου. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό 

κράτος, μετέφερε απευθείας κεφάλαια εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

μάλιστα για πληρωμή οργάνων της εκπαίδευσης, πέρα από την χρηματοδότηση των 

ίδιων των ιδρυμάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, αν και εκτός των συνόρων, λογίζονται 

ως δημόσιοι λειτουργοί και η αμοιβή τους διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την 

εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους. Χρήματα ακόμη διακινήθηκαν και 
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προς τα Εκπαιδευτήρια, των οποίων οι ανάγκες για επέκταση είχαν γίνει ολοένα και 

πιο επιτακτικές. Στην αλληλογραφία των φορέων εντοπίστηκε και αποκαλύφθηκε μία 

μορφή χρηματοδότησης των Εκπαιδευτηρίων, μέσω ομολογιών είτε μέσω της 

Εθνικής Τραπέζης, είτε μέσω της ίδιας της Τράπεζας της Ανατολής. Άξιο αναφοράς 

είναι, ότι εντός του αρχείου βρέθηκε και μία απόδειξη πληρωμής του Προξενείου 

προς τον επίκουρο της Μακεδονικής Επιτροπής, γεγονός που αποκαλύπτει ότι μέσω 

της Τράπεζας όντως διακινήθηκαν χρήματα προς ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνα. 

 Επιπλέον, οι κατά τόπους Δημογεγεροντίες και Εφορίες κατέφευγαν στον δανεισμό 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την εκπαίδευση ή και να 

κατασκευάσουν κοινοτικά καταστήματα. Γεγονός όμως είναι, ότι η Τράπεζα της 

Ανατολής δεν ήταν το μοναδικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονταν. Το δίκτυο των 

ανταποκριτών και πελατών της Τράπεζας κατείχε θέσεις στην Δημογεροντία και τις 

κατά τόπους Εφορίες, γεγονός που διευκόλυνε τις συναλλαγές μέχρι ένα σημείο, 

καθώς εντοπίστηκαν αρκετές επιστολές διαμαρτυρίας για καθυστερήσεις στις 

πληρωμές. Έντονη είναι άλλωστε και η παρουσία της Εκκλησίας, καθώς εκτός από το 

γεγονός ότι οι Μητροπολίτες προΐσταντο των Εκπαιδευτικών Εφοριών, συχνά 

χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της Τράπεζας για διάφορες εργασίες. 

Η Τράπεζα της Ανατολής δεν φάνηκε να διστάζει ως προς την μεσολάβηση αυτή. 

Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν άλλες επιταγές, ώστε να υποστηρίξουν την διαχρονικότητα 

της μεσολάβησης μέχρι την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων. Και η θέση της ίδιας 

της Τράπεζας πιθανότατα να κατέστη δυσχερής, καθώς μετά την Επανάσταση των 

Νεοτούρκων, λόγω της ελληνικότητάς της βρέθηκε στο στόχαστρο ενός τουρκικού 

μποϊκοτάζ. Τον ενθουσιασμό και τις προσδοκίες που είχαν γεννηθεί με την έναρξη 

της Επανάστασης αντικατέστησαν γρήγορα επιστολές διαμαρτυρίας προς την Γενική 

Διεύθυνση και το Προξενείο σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις του νέου 

καθεστώτος, που ήταν μάλιστα και αναδρομικές. Μέχρι τότε πληροφορούμαστε ότι οι 

Έλληνες πολίτες που κατοικούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και οι 

επιχειρήσεις, ήταν απαλλαγμένοι από φόρο επιτηδεύματος. Το γεγονός αυτό 

συμβαίνει το καλοκαίρι του 1909 και εγκαινιάζει μία σειρά από μέτρα που πάρθηκαν 

εναντίον των ελληνικών επιχειρήσεων, ανάμεσα τους και της Τράπεζας της 

Ανατολής, στο πλαίσιο της δράσης της «Επιτροπής Μποϊκοτάζ». Από την μελέτη του 

αρχείου δεν προέκυψαν στοιχεία για ανάρτηση επιγραφών με την ένδειξη «είναι 

ελληνική», όπως συνέβη στα Υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης, 
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ωστόσο το Πρακτορείο δέχθηκε προκλητικές απαιτήσεις φόρων, όχι μόνο για το 

ίδρυμα αλλά και για τους εργαζόμενους της Τράπεζας. 

Σημαντική θέση στο αρχείο έχει η περιοχή της Φλώρινας, με ολοκληρωμένη πρόταση 

για δημιουργία τραπεζικού γραφείου εντός της πόλης. Οι αναφορές του 

Κωνσταντουλάκη μας δίνουν μία γλαφυρή εικόνα της πόλης στις αρχές του αιώνα. 

Σημαντικά κεφάλαια διακινούνται κυρίως από τα εμβάσματα των μεταναστών στην 

Αμερική τα οποία οι ντόπιοι επενδύουν σε αγορά γης. Η περιοχή παρουσιάζει σχετική 

εμπορική κίνηση, η οποία δεν περιορίζεται στο κέντρο της πόλης, αλλά και στα χωριά 

του καζά, όπως στο Αμύνταιο, στο Ξινό Νερό, στο Νυμφαίο, στη Βεύη, στο Πισοδέρι 

και στον Ακρίτα. Οι αναφορές είναι κυρίως για το ελληνικό στοιχείο, καθώς ενώ ο 

Κωνσταντουλάκης καταγράφει τους κατοίκους κατά θρήσκευμα, τονίζει ότι τα μισά 

από τα εμπορικά καταστήματα ανήκουν σε Έλληνες. Όλοι αυτοί οι εν δυνάμει 

πελάτες εκφράζει το φόβο ότι θα καταφύγουν στις ανταγωνιστικές τράπεζες που 

εδρεύουν στο Μοναστήρι. Χωρίς να το δηλώνει ευθέως, θεωρεί ότι η Τράπεζα της 

Ανατολής έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του «ανταγωνισμού» και αυτό 

είναι η ελληνικότητά της.  

Ολοκληρώνοντας, η παρουσίαση των οικονομικών συναλλαγών της Τράπεζας της 

Ανατολής στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και του Μοναστηρίου, μας φανερώνει 

ότι η ελληνική αστική τάξη και η ελληνική εκπαίδευση εκτός των ελληνικών 

συνόρων, βρίσκεται σε ένα στάδιο ουσιαστικού μετασχηματισμού. Αν υποθέσουμε 

ότι οι προηγούμενες συνθήκες είχαν ήδη διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για 

δημιουργία μίας ελληνικής αστικής τάξης, η δημιουργία του Πρακτορείου φάνηκε να  

την ενισχύει, προκειμένου να διαμορφωθεί σε μια ισχυρή, οικονομικά και κοινωνικά, 

τάξη η οποία θα στηρίξει τον ιστό των κοινωνιών, θα αναλάβει υπεύθυνους ρόλους 

στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική και θα στηρίξει την εδαφική επέκταση 

του ελληνικού κράτους μετά τους βαλκανικούς πολέμους.  

Οι νέες οικονομικές σχέσεις, όπως φανερώνονται από τις συναλλαγές, δεν 

σηματοδότησαν μόνο την ανάδυση μιας νέας, σχετικά ολιγάριθμης κοινωνικής τάξης, 

αυτής των εμπόρων-καπιταλιστών, αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας μορφής 

οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Οι 

έμποροι μακρινών αποστάσεων, οι τραπεζίτες και οι ιδιοκτήτες εργαστηρίων και 

ατμόμυλων, η αναδυόμενη δηλαδή τοπική αστική τάξη, συνδέθηκε με την τοπική 

γεωργική  παραγωγή και όχι μόνο αναμείχθηκε στις υπάρχουσες κοινοτικές δομές 

αλλά και συνέβαλε στην δημιουργία νέων μορφών οργάνωσης των Ελλήνων. Το κενό 
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στην χρηματοδότηση των σημαντικών αυτών οικονομικών παραγόντων θέλησε να 

εκμεταλλευτεί η Τράπεζα της Ανατολής, παίρνοντας την απόφαση να επεκταθεί προς 

τα δυτικά στο βιλαέτι του Μοναστηρίου. Το ελληνικό στοιχείο, καθώς κρατούσε στα 

χέρια του την οικονομική δύναμη της περιοχής, αποδείχθηκε ιδανικός πελάτης.  
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Παράρτημα 

1. Βαλάσης Χ¨. Θ. Μενέλαος: 

Υπήρξε προσωπικός γιατρός του  Μουφτή της Φλώρινας και συμμετείχε στην 

επιτροπή που είχε σταλεί  στον στρατηγό Γεννάδη, που βρισκόταν στο Αμύνταιο, για 

την παράδοση της Φλώρινας στον ελληνικό στρατό. Την επιτροπή απετέλεσαν ο 

ίδιος, ο έλληνας αρχιμανδρίτης Παπαθανάσης, ο σχισματικός παπάς Παπαναστάσης 

και ο τούρκος εμπορευόμενος Μεχμέτ Ζαϊνέλ. (Αφήγηση του Τέγου Σαπουντζή, στο 

βιβλίο του Θεοδώρου Βόσδου, «ΦΛΩΡΙΝΑ: το χρονικό της απελευθέρωσης») 

2. Βαρδαχάνης Ιωάννης:  

Καταγόταν από το Βογατσικό Καστοριάς και έδρασε ως Πράκτορας Α΄ τάξης 

(Επετηρίς Παλαιών Αγωνιστών, α.α. 236, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 

73). 

3. Βαρδαχάνης Κωνσταντίνος:  

Καταγόταν από το Βογατσικό Καστοριάς και έδρασε ως Πράκτορας Β΄ τάξης. Ήταν 

από τους πρώτους που συνεργάστηκαν με τα σώματα και τους αρχηγούς τους που 

εστάλησαν από την Νότιο Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής του 

Βογατσικού και ενημέρωνε για τις κινήσεις των τουρκικών περιπολιών 

καταφεύγοντας στην δωροδοκία προκειμένου να αποσπάσει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες, τις οποίες μετέφερε στα ελληνικά σώματα. Φυλακίσθηκε από τους 

Τούρκους για σύντομο χρονικό διάστημα. ( Αρχείο ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α., φ. Β -9, 

στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 73 )  

4. Βαρδαχάνης Νικόλαος:  

Γεννήθηκε στο Βογατσικό της Καστοριάς και έδρασε ως Πράκτορας Γ΄ τάξης. 

Υπήρξε συνεργάτης και πληροφοριοδότης του Γ. Τσόντου (Βάρδας) και σύνδεσμος 

του τελευταίου με το ελληνικό Προξενείο στο Μοναστήρι σε ιδιαίτερα κρίσιμες 

στιγμές, όπως μετά την σφαγή στην Βασιλειάδα το 1905 και μετά την μάχη του 

Μουρικίου. Μετέφερε μηνύματα και κάθε είδους έγγραφα ελληνικών ανταρτικών 

ομάδων, οι οποίες δρούσαν στην περιοχή. Τέλος, έλαβε μέρος στην επιχείρηση 

εξόντωσης 12 Κομιτατζήδων, οι οποίοι λυμαίνοντο την περιοχή της μονής 

Μεταμορφώσεως, τον Φεβρουάριο του 1905 (Αρχείο ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α., φ. Β -

213, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 73). 
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5. Ζαμκινός Ν.: 

Βουλευτής Γρεβενών την περίοδο 1923 -1925. 

6. Ζωγράφος Ν. Ι.:  

Αναλαμβάνει τη διεύθυνση του ημιγυμνασίου της Καστοριάς μετά το 1890 και ως 

την απελευθέρωση. 

7. Καζάνας Νικόλαος (Κολούσιος): 

Εκ των πρωτεργατών της ρουμανικής προπαγάνδας, διετέλεσε μέλος της εφορευτικής 

επιτροπής της κοινότητας Γρεβενών κατά τα έτη 1902-1904 (Παπαδημητρίου, 2016: 

215). Μέλος του δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών κατά το 1911, παραιτήθηκε, όπως 

και οι τρεις μουσουλμάνοι σύμβουλοι, ώστε να μεθοδευτεί η αντικατάσταση του 

Έλληνα δημάρχου Κουσίδη (Παπαδημητρίου, 2016: 406).  

8. Κουσίδης Ν.Φ.:  

Συνεργάτης του Γιώργου Μπούσιου, όπ. παραπάνω (2) 

9. Μαυροβίτης Λ. Ε.: 

Δήμαρχος Καστοριάς το 1913. 

10. Μπούσιος Ανδρέας: 

Ήταν εκείνος που έφερε την επανάσταση στη βιοτεχνία της περιοχής με τον 

εκσυγχρονισμό ενός παλιού νερόμυλου, που αγόρασε το 1880. Υπήρξε πολύ 

δραστήριος και διατηρούσε επαφές με μηχανουργεία τόσο στο εσωτερικό, όσο και 

στο εξωτερικό. Ήταν ο πρώτος που πρόσθεσε μυλόπετρες για διαχωρισμό των 

πιτύρων, καθαριστήρια και κοσκινιστήρια. Έφτασε να αλέθει στις εγκαταστάσεις του 

σχεδόν όλο το σιτάρι της επαρχίας Γρεβενών και να τροφοδοτεί με σημαντικές 

ποσότητες αλεύρου την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία (Παπαδημητρίου, 2016: 

45- 47). Οι δραστηριότητες του εμπορικού του οίκου επεκτείνονταν από την αγορά 

γάλακτος και άλλων ειδών διατροφής μέχρι το διακομιστικό εμπόριο και τις 

τραπεζικές εργασίες. Εκείνο που επέφερε τον πλουτισμό του Ανδρέα Μπούσιου ήταν 

η τροφοδοσία του οθωμανικού στρατού το 1897, οπότε ανέλαβε την προμήθεια 

αλευριού και το 1899 τον εφοδιασμό με τρόφιμα των στρατιωτικών μονάδων 

Γρεβενών και Κηπουριού. Τον  Ανδρέα Μπούσιο διαδέχτηκαν στις επιχειρήσεις 

(1904) οι γιοί του, Γεώργιος και Δημήτριος. 

103 



Οι εμπορικές συναλλαγές της Τράπεζας Ανατολής με τη Δυτική Μακεδονία 
 

99 

 

11. Μπούσιος Γιώργος:  

Ανέπτυξε δράση ως Πράκτορας Α’ τάξης (Ανεστοπούλου, 1969: 115 στο  

Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 20). Το 1906 συνελήφθη μαζί με τους Νικόλαο 

Κουσίδη, Θωμά Ηλία, Σωτήριο Ευθυμιάδη και Ιωάννη Κυναμιώτη (Παπαδημητρίου, 

2016: 230). Επιπλέον, μαζί με τον Κουσίδη καταδικάστηκαν σε τριετή κάθειρξη στις 

φυλακές Μοναστηρίου.  Στις αρχές Ιανουαρίου αποφυλακίστηκαν, όπως με επιστολή 

του το Πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής στο Μοναστήρι πληροφορούσε την 

οικογένεια του Μπούσιου (3.1.1908). Είχαν λάβει χάρη, αφού είχαν παραμείνει στη 

φυλακή δεκατρείς μήνες (Παπαδημητρίου, 2016: 241). Ο Γεώργιος Μπούσιος 

πολιτεύτηκε και έγινε βουλευτής στο κοινοβούλιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

το 1908. Υπήρξε μέλος της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως. Εκλέχτηκε βουλευτής 

Κοζάνης το 1926 -1928 ως Ανεξάρτητος. Επιπλέον, διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών 

στην κυβέρνηση Τριανταφυλλάκου. 

12. Μπατρινός Μενέλαος:  

Καταγόταν από την Καστοριά. Έδρασε ως Πράκτορας Β’ τάξης και συνεργάστηκε με 

τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, το 1908, 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την γενέτειρα του για να επανέλθει το 1910 (Αρχείο 

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α. φ. Μ- 579). Διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας την περίοδο 

1920 -1922. 

13. Παπαθανασίου Ζήσης: 

Καταγόταν από τη Βωβούσα, και υπήρξε στέλεχος της ρουμανικής προπαγάνδας 

(Παπαδημητρίου, 2016: 41). Ως όργανο της ρουμανικής προπαγάνδας, κατέλαβε τη 

θέση του δημαρχιακού γιατρού (Παπαδημητρίου, 2016: 117). Κατά το έτος 1907 

διετέλεσε έφορος των ελληνικών σχολείων, ως κίνηση τακτικής  μπροστά στον 

κίνδυνο να πέσει θύμα προγραφής (Παπαδημητρίου, 2016: 406). 

14. Παπατέρπος Μάρκος:  

Υπήρξε πρόκριτος και γεννήθηκε στο Νεστόριο της Καστοριάς. Ήταν μέλος της 

τοπικής Εθνικής Επιτροπής και πρόεδρος της κοινότητας. Έδρασε ως Πράκτορας Β΄ 

τάξης και αντιμετώπισε μαζί με τους κατοίκους του Νεστόριου βουλγαρική επιδρομή 

το 1904 (ΓΕΣ, 1979: 106, 135 στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 87).   
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15. Παπατέρπος Μέλιος:  

Γεννήθηκε στην Καστοριά και ανέπτυξε δράση ως Πράκτορας Γ΄ τάξης (Επετηρίς 

Παλαιών Αγωνιστών, α.α. 3252, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 80). 

16. Πύρζας Νικόλαος (Λάκης):  

Γεννήθηκε στην Φλώρινα και υπήρξε Οπλαρχηγός Β΄ τάξης. Τον Φεβρουάριο του 

1904 μετέβη στην Αθήνα, όπου είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Π. Μελά και 

μαζί του συζήτησε για τα θέματα της υπόδουλης Μακεδονίας. Τις σκέψεις του για 

την προοπτική ανάληψης ένοπλης δράσης στην περιοχή μοιράστηκε και με τον 

Έλληνα Πρόξενο στην Θεσσαλονίκη Κορομηλά, ενώ με επιστολή του στον Πρόξενο 

Μοναστηρίου γνωστοποιούσε την πρόθεσή του να συγκροτήσει τριακονταμελή 

ομάδα ενόπλων. Συνεργάστηκε με τον Μελά στις τρεις περιοδείες του στην 

Μακεδονία ως υπαρχηγός της ομάδας και ήταν μαζί του κατά τις τελευταίες του 

ώρες. Λίγο πριν ξεψυχήσει ο Μελάς, ζήτησε από τον Πύρζα να δώσει τον σταυρό που 

φορούσε στην σύζυγό του και το όπλο του στον γιο του Μίκη. Εκτελώντας την 

τελευταία επιθυμία του φίλου του και αρχηγού του, ο Πύρζας μετέβη στη Αθήνα, 

όπου και παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 1905 εργαζόμενος για το Μακεδονικό 

Κομιτάτο. Επανέκαμψε στην Μακεδονία με το ψευδώνυμο του Μελά «Μίκης Ζέζας» 

υπό τις διαταγές αυτή τη φορά του Γ. Τσόντου (Βάρδας), όμως ρήξη, η οποία επήλθε 

μεταξύ τους, τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Έφυγε από την Ελλάδα και 

εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, για να επιστρέψει στην Φλώρινα το 1912   

(Καραβίτης, τόμος Β’: 118 στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 179). 

17. Σαπουντζής Γρηγόρης (Τέγος): 

Καταγόταν από την Κέλλη της Φλώρινας. Έδρασε ως Πράκτορας Α΄ τάξης και 

διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Φλώρινας. Ήταν κουνιάδος του Μακεδονομάχου 

Μηνά Τσάλκου, του οποίου το σώμα ακολούθησε από το 1903. Χρησιμοποιήθηκε 

επίσης ως οδηγός του καπετάν Νικολούδη. Συνελήφθη αιχμάλωτος στη μάχη της 

Κέλλης και φυλακίστηκε στις φυλακές Μοναστηρίου, από όπου και δραπέτευσε 

(ΓΕΣ, 1979: 222, Καραβίτη, τ. Α΄ ,1994: 314, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 

2008: 168). Υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος της Φλώρινας και κατείχε το αξίωμα από το 

1912 έως το 1922. 
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18. Σαπουντζής Ιωάννης: 

Γεννήθηκε στην Κέλλη της Φλώρινας και ανέπτυξε δράση ως Πράκτορας Γ΄ τάξης 

(Επετηρίς Α.Μ.Α. α.α. 3649, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 169). 

Διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας την περίοδο 1923 -1925. 

19. Σαπουντζής Χρήστος: 

Γεννήθηκε από την Κέλλη της Φλώρινας και συνέδραμε τις ελληνικές ανταρτικές 

ομάδες ως Πράκτορας Α΄ τάξης (Επετηρίς Α.Μ.Α. α.α. 3652, στο Μιχαηλίδης και 

Παπανικολάου, 2008: 169). 

20. Σαχίνης Δούκας:  

Καταγόταν από την Καστοριά, ήταν γιατρός στο επάγγελμα και ανέπτυξε δράση ως 

Πράκτορας Γ΄ τάξης (Επετηρίς Παλαιών Αγωνιστών, α.α. 3684, στο Μιχαηλίδης και 

Παπανικολάου, 2008: 80). 

21. Τσάκαλης Ναούμ:  

Ήταν ένας από τους βασικούς συντονιστές της εθνικής προσπάθειας για την εξάλειψη 

της βουλγαρικής προπαγάνδας στην πόλη της Καστοριάς (Dakin, 1985: 70, ). 

22. Τσίλρης Δ. Μιχαηλίδης: 

Με δαπάνη της οικογένειας Τσίρλη λειτούργησαν στη Νέβεσκα (Νυμφαίο) δύο 

ανθηρά σχολεία (αρρένων και παρθεναγωγείο). Τα σχολεία αυτά συντηρούνταν από 

τις δωρεές των ευεργετών τους, όπως της Ζωής Τσίρλη και του συζύγου της Μιχαήλ 

Ν. Τσίρλη, του γιου τους Δημητρίου Μιχαηλίδη Τσίρλη και του ανιψιού τους 

Θεοδώρου Ι. Τσίρλη (Παπαδόπουλος, 1970: 154). Επιπλέον, γνωρίζουμε για την 

δράση του Μιχαηλίδη Τσίρλη ως Πράκτορα Α’ τάξης, μέλους της Εθνικής Επιτροπής 

του Νυμφαίου και μέλος του Εποπτικού- Δικαστικού Σώματος. Φυλακίστηκε στη 

Φλώρινα και πέθανε στο Νταχάου το 1943 (Αρχείο ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α. φ. Τ- 

408, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 81). 

23. Φίλιος Κοσμάς:  

Γεννήθηκε στην Καστοριά και ανέπτυξε δράση ως Πράκτορας Γ’ τάξης. Ήταν μέλος 

της Εθνικής Επιτροπής της πόλης της Καστοριάς. Το 1908, μετά την επανάσταση των 

Νεοτούρκων, συγκέντρωσε στο Βογατσικό όλους τους οπλαρχηγούς των γύρω 

περιοχών και μαζί κατευθύνθηκαν στην Καστοριά, όπου έλαβε χώρα «τελετή 
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συμφιλίωσης» με τους Τούρκους και τους Βούλγαρους στρατιώτες. (Αρχείο 

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α. φ. Φ -104 στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 81). 

24. Φλιώνης Κόττας:  

Γεννήθηκε στο Τσοτύλι της Κοζάνης και έδρασε ως Πράκτορας Β’ τάξης (Επετηρίς 

Α.Μ.Α. α.α. 4421, στο Μιχαηλίδης και Παπανικολάου, 2008: 118) 

25. Φιλλιππίδης Ευάγγελος: 

Διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας τις περιόδους 1915 -1917 και 1920 -1922. 

26. Χατζητάσης Πέτρος: 

Γεννήθηκε στην πόλη της Φλώρινας και έδρασε ως Ομαδάρχης. Το 1904 

αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον κομιτατζή Μιχαήλ Γκρίζα, τον οποίο τραυμάτισε. 

Συνεργάστηκε με το σώμα του Π. Μελά και έλαβε μέρος στην μάχη στην Σιάτιστα. 

Υπήρξε μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Φλώρινας, που οργάνωσε ο Ν. Πύρζας το 

1902 -1903. Αργότερα υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Καλομενόπουλου και έλαβε 

μέρος στην μάχη της Δροσοπηγής το 1905, η οποία έληξε με την παράδοση  των 

Ελλήνων μαχητών. Φυλακίσθηκε από τους Τούρκους και αφέθηκε ελεύθερος το 1908 

(ΓΕΣ, 1979: 115, Αρχείο ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Μ.Α. φ. Χ- 137, στο Μιχαηλίδης και 

Παπανικολάου, 2008: 179). 

27. Χατζητάσης Μιχαήλ: 

Βουλευτής Φλώρινας με το κόμμα των Φιλελευθέρων τις περιόδους 1923 -1925 και 

1928 -1932. 

28. Χατζητύπης Λάζαρος: 

 Διετέλεσε βουλευτής Φλώρινας τις περιόδους 1915 -1917. 

29. Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Χρούπιστης: 

Από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα λειτουργούσε σχολείο αρρένων «κοινών γραμμάτων» 

(Γραμματοδιδασκαλείον). Αργότερα το 1876 λειτούργησε και Παρθεναγωγείο. 

Σχολείο ανώτερης βαθμίδας δεν φαίνεται να λειτούργησε.  
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