
Η πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θαη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ 

θαηνίθωλ ηεο Θεζζαινλίθεο πξηλ θαη κεηά ηελ απειεπζέξωζή ηεο. 

 

Σν ηζηνξηθό πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εξγαζία κνπ νξηνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα  νη νπνίεο θαζόξηζαλ ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ 

θαηέζηεζαλ πνιηηηθν-θνηλσληθή θαη εκπνξν-νηθνλνκηθή εζηία όιεο ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη γεληθόηεξα όινπ ηνπ βόξεην- ειιαδηθνύ ρώξνπ. 

Σα ζπνπδαηόηεξα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ ζεκαδεύνπλ ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

είλαη νη Βαιθαληθνί πόιεκνη ηνπ 1912-1913, πνπ ηεξκαηίζηεθαλ κε ηελ ζπλζήθε ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ, κε ηελ νπνία, δηεπξύλνληαλ πξνο ην Μαθεδνληθό ρώξν ηα κέρξη ηόηε 

όξηα ηεο ρώξαο καο θαη κε βαξύλνλ γεγνλόο ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 

26 Οθησβξίνπ 1912. Ο 1
νο

 παγθόζκηνο πόιεκνο 1914-1918 θαη ε εκπινθή ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Μαθεδνληθώλ πεξηνρώλ ζ’ απηόλ, κε ηελ απόβαζε ησλ 

Γπλάκεσλ ηεο Αληάλη , ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλν – βνπιγάξσλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη ην άλνηγκα ηνπ πνιεκηθνύ κεηώπνπ. Σέινο, ην θίλεκα ηεο Δζληθήο 

Ακύλεο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1916, πνπ μέζπαζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε ζπγθξόηεζε ζε 

ζπλέρεηα ηνπ νκώλπκνπ εθεί θξάηνπο ζε αληηπαξάζεζε πξνο ην θξάηνο ηεο Αζήλαο θαη 

ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνληθή πξσηεύνπζα ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο, ηεο νπνίαο 

θεληξηθόο ππξήλαο ππήξμε ε ηξηαλδξία ηνπ Βεληδέινπ –Κνπληνπξηώηε –Γαγθιή. 

Αλεμάξηεηα από ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινύληαλ ε ρώξα λα επηιύζεη ηελ επνρή 

εθείλε, βέβαην θαη αληηθεηκεληθό ηζηνξηθά δεδνκέλν, είλαη ε εζλνινγηθή δηαθνξνπνίεζε 

πνπ επήιζε, ράξηο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκώλ γεληθόηεξα ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

εηδηθόηεξα ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο . 

Ιζηνξηθό πιαίζην εηζήγεζεο 

Βαιθαληθνί πόιεκνη 1912-1913 

1
νο

 Παγθόζκηνο 

πόιεκνο 
1914-1918 

Κίλεκα Δζληθήο 

Ακύλεο 
1916 

 

Η ειιεληθή θνηλόηεηα 1870 -1920 

 

“Από ην 1870 σο ην 1920, ε ειιεληθή θνηλόηεηα παξέκελε ην ηξίην ζπζηαηηθό ηεο 

πόιεο, κεηά ηελ εβξατθή θαη ηελ ηνπξθηθή. ην Γεύηεξν κηζό ηνπ 19
νπ

 αηώλα γλώξηζε, 

όπσο άιισζηε θαη ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο, κηα ηαρεία αύμεζε  *όπσο 

κπνξνύκε λα δνύκε θαη ζηνλ πίλαθα*, πνπ νθεηιόηαλ ρσξίο ακθηβνιία ζηελ έιμε πνπ 

αζθνύζε ε πόιε, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο. Η αύμεζε ηνπ εβξατθνύ 



ζηνηρείνπ ζα πξέπεη κάιινλ λα απνδνζεί ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο, ζε 

αληίζεζε κε ηε ρξηζηηαληθή θαη ηε κνπζνπικαληθή νκάδα πνπ απμαλόηαλ αξηζκεηηθά 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο ειεύζεσο πξνζθύγσλ. Κύξηα, όκσο, αηηία απηήο ηεο αύμεζεο ήηαλ 

ε εγθαηάζηαζε αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ από ηηο γύξσ πεξηνρέο, πνπ είραλ θαηαζηξαθεί 

εμαηηίαο ησλ ζπγθξνύζεσλ αλάκεζα ζηα αληίδεια βαιθαληθά θξάηε. 

Πιεζπζκηαθή αύμεζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηα έηε : 1870-1920 

 

1870 80.000 

1880 90.000 

1890 120.000 

1905 135.000 

1913 158.000 

1916 165.000 

1920 174.000 

 

Πνιηηεηνγξαθηθά, γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ Νόκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο  

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 

 

Ο λνκόο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ εζλνινγηθή ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ παξνπζίαδε 

ππεξνρή ηνπ Διιεληθνύ ζηνηρείνπ ελώ αθνινπζνύλ από ηηο άιιεο εζλόηεηεο νη 

Μνπζνπικάλνη, νη ιαβόθσλνη θαη ηέινο  νη Δβξαίνη. 

    Πιεζπζκόο ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο. (1910 - 1912) 

Έιιελεο 224.000 

Μνπζνπικάλνη 200.500 

Βνύιγαξνη 75.700 

Δβξαίνη 61.800 

έξβνη 1.400 



 

Από ηνπο Έιιελεο πξόζθπγεο ε Θεζζαινλίθε,  πξνζέιθπζε θαηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1910, ηελ πιεηνςεθία πξνζθπγηθώλ νηθνγελεηώλ νη νπνίνη έδσζαλ 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ζην ειιεληθό ζηνηρείν ηεο πόιεο. Έηζη, ν πιεζπζκόο ηεο  

Θεζζαινλίθε ζε ζρέζε κε άιιεο κεγαινππόιεηο έξρεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηά ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ηε κύξλε θαη ηε Βεξπηό. 

Δζλνινγηθή ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ην 1916 

 

Από ηελ άπνςε ηεο εζλνινγηθήο ζύλζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηα ζηνηρεία, πνπ ππάξρνπλ θαηά ην 1916,παξνπζηάδνπλ ηηο αθόινπζεο 

δηαπηζηώζεηο: ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ηόηε ππεξηεξνύζε ην Διιεληθό ζηνηρείν, 

κε ζπλαθόινπζα ην Δβξατθό, ην Μνπζνπικαληθό, ελώ ππήξραλ θαη μέλνη ζηελ πόιε ζε 

πνζνζηό 2%,θαη Βνύιγαξνη ζε πνζνζηό 1%. 

 

1916 

ΔΛΛΗΝΔ 68.205 41% 

ΔΒΡΑΙΟΙ 61.400 37% 

ΣΟΤΡΚΟΙ 30.000 18% 

ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ 

ΞΔΝΟΙ 

  4.300 2% 

ΒΟΤΛΓΑΡΟΙ 1.800 1% 

 

 

Δπαγγεικαηηθή δωή 

Δπαγγέικαηα πνπ εμαζθνύζε ν ειιεληθόο πιεζπζκόο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Παξ΄ όιν ην γεγνλόο όηη  νη εβξαίνη θξαηνύζαλ ηα ζθήπηξα ηεο αγνξάο πνιινί έιιελεο 

έκπνξνη, ηξαπεδίηεο θαη βηνκήραλνη αθόκα είραλ απνθηήζεη θάπνηα κηθξόηεξε ή 

κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία. Πνιινί επίζεο έιιελεο ήηαλ από ηνπο ζνβαξόηεξνπο 

παξαγγειηνδόρνπο θαη εκπνξνκεζίηεο, πξάθηνξεο αηκνπιντθώλ εηαηξηώλ. Σα 



πεξηζζόηεξα θαη ηα θαιύηεξα μελνδνρεία , εζηηαηόξηα, θαθελεία θαη άιια παξόκνηα 

θαηαζηήκαηα ήηαλ ειιεληθά. 

Όζν γηα ηελ κόξθσζε, ηελ θνηλσληθόηεηα, ηνλ πνιηηηζκό, ελ γέλεη, νη έιιελεο ήηαλ ην 

δσεξόηεξν ζηνηρείν. Μέζα ζηελ αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξραλ 

πνιιέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο. Πνιινί ήηαλ νη έιιελεο επηζηήκνλεο  θαη γηαηξνί. Δθηόο 

από ηνλ εκπνξηθό ζύιινγν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ππήξραλ δηάθνξνη άιινη παληόο 

είδνπο, θαζώο θαη ιέζρεο. Δπίζεο , ηα ηξία ηέηαξηα ησλ πινίσλ, πνπ εκπνξεπόηαλ ζηα 

ιηκάληα ηνπ Θεξκατθνύ ήηαλ ειιεληθά. Αθόκα,  αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε 

δπηηθνπνίεζε απηήο ηεο πεξηόδνπ δελ εμάιεηςε ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: ηηο κηθξέο βηνηερλίεο, ηηο πεξηνξηζκέλεο κεζηηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο 

αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ηηο αγνξαπσιεζίεο γεο θαη αθηλήησλ θαη ηα αλάινγα , 

παξαδνζηαθνύ ραξαθηήξα επαγγέικαηα . 

Ακνηβέο εξγαηώλ –εηζνδήκαηα ηνπ 1880-1917.  

 

Αο δνύκε ζπλνπηηθά ηα εηζνδήκαηα. ηα 1880, ν κεληαίνο κηζζόο ελόο ππεξέηε ήηαλ 

κηα ρξπζή ιίξα. Με κηα ρξπζή ιίξα αγόξαδε θαλείο 7 θαη 8 θηιά θαζόιηα, είηε 2,5 θηιά 

βνύηπξν. ηα 1907-1912 ην ίδην πνζό ηεο κηαο ιίξαο εθθξάδεη ζε γεληθέο γξακκέο ό,ηη 

ζήκεξα ζα ζεσξήζνπκε σο θαηώηαην κηζζό (έλλνηα βεβαίσο άγλσζηε ηόηε). Σόζα 

θεξδίδεη έλαο θαπλεξγάηεο, ηα δηπιά όκσο έπαηξλε έλαο θιεηήξαο θαη ηα ηξηπιά έλαο 

δόθηκνο ινγηζηήο ζε κηα εηαηξεία ή κηα ηξάπεδα. Μεηά ην 1912 θαη κέρξη ην 1917 νη 

ηηκέο αλεβαίλνπλ ζεκαληηθά θαη καδί ηνπο θαη νη κηζζνί, έηζη ώζηε ζηελ πεξίνδν ηεο 

ππξθαγηάο νη ρακειόηεξεο ακνηβέο λα βξίζθνληαη κεηαμύ 2 θαη 4 ρξπζώλ ιηξώλ 

κεληαίσο. Οη ακνηβέο απηέο ήηαλ πνιύ ρακειέο. 

Γεκηνπξγία ιηκέλα, ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ θαη λέωλ επαγγεικάηωλ 

από ην 1880-90. 

 

H  δεκηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ ιηκέλα θαη ε θαηαζθεπή ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ 

πνπ ελώλνπλ ηε Θεζζαινλίθε κε ηελ ππόινηπε Δπξώπε, αιιάδνπλ ξηδηθά ην ξόιν ηεο 

πόιεο θαζηζηώληαο ηελ πξαγκαηηθά  κεγάιν εκπνξηθό θέληξν νιόθιεξεο ηεο 

βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. 

Σελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο ηε βιέπνκε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, από 

1880-90. Νέεο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο αλαπηύζζνληαη ελώ ηαπηόρξνλα  ε αγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο έρεη αλνίμεη γηα λα εηζβάινπλ ζε απηή κε αθζνλία λέα πξντόληα ηεο 

βηνκεραληθήο Δπξώπεο δείγκαηα κηαο εμειηγκέλεο ηερλνηξνπίαο. ηελ αγνξά βξίζθεη 

θαλείο όιν θαη πεξηζζόηεξα είδε πνιπηειείαο. Νέα θαηαζηήκαηα αλνίγνπλ  θαη θάλνπλ 

ηε δσή πην άλεηε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ηερληθή θαη βηνκεραληθή εμέιημε έρεη θηάζεη ήδε 

ζηελ πόιε θαη  ην εκπόξην έρεη αλαπηπρζεί ζε βαζκό ηεξάζηην 

Η Θεζζαινλίθε εκπνξηθή πόιε πνπ εθζπγρξνλίδεηαη κεηά ην 1913 

Βηνκεραληθή αλάπηπμε - Δξγνζηάζηα 



Η ζπζζώξεπζε πιεζπζκνύ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε απνθαηάζηαζε ζηαζεξώλ νδώλ 

επηθνηλσλίαο κε ηελ ελδνρώξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηξνθή ησλ αγξνηώλ πξνο ηελ 

θαιιηέξγεηα βηνκεραληθώλ εζνδεηώλ, έδσζαλ ηειηθά ώζεζε θαη ζην δεπηεξνγελή 

ηνκέα. Φπζηθά, ε αλάπηπμε βαξηάο βηνκεραλίαο απνθιεηόηαλ ιόγσ έιιεηςεο πξώησλ 

πιώλ θαη ηερλνγλσζίαο, όκσο ε παξαγσγή βηνηερληθώλ εηδώλ επξείαο θαηαλαιώζεσο 

ζεκείσζε ηεξάζηηα πξόνδν. 

Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 νη αηκνθίλεηνη αιεπξόκπινη θαη ηα 

βακβαθνπξγεία πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Παξάιιεια, ηδξύζεθαλ ζαπσλνπνηεία, 

καθαξνλνπνηεία, ρπηήξηα, θεξακνπνηεία θαη ην εξγνζηάζην ζηγαξέησλ. Ιδηαίηεξα κεηά 

ηε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε κε ηελ θεληξηθή Δπξώπε, ε βηνκεραληθή παξαγσγή εηδώλ 

επξείαο θαηαλαιώζεσο εληαηηθνπνηήζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ απμαλόκελν 

αληαγσληζκό ησλ εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ. ηνλ 20ό αηώλα ε πξόνδνο ζπλερίζηεθε, 

ελώ ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ εληνπίζηεθε ζηελ θεξδνθόξα παξαγσγή λεκάησλ θαη 

πθαζκάησλ. Σα εξγνζηάζηα ηεο πόιεο, πνπ θηάλνπλ ηα 33 ην 1912, εηζάγνπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο λέα πξόηππα. 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε πσο κεηά από όιεο ηηο ξηδηθέο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο πνπ αλαθέξακε, αλαγελλήζεθε ε Θεζζαινλίθε 

θαη αλαδείρζεθε ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα θάζε δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη   

θνξέαο ειιεληθνύ πλεύκαηνο. 
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