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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, 1905-1911

Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι αυτοτελές τμήμα ευρύτερης άδημο- 
σίευτης μελέτης γιά τήν παρουσία τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στόν μακε
δονικό χώρο, κατά τήν περίοδο 1905-1911, μελέτης βασισμένης σέ έρευνα τού 
αρχείου τής Τράπεζας. "Αν καί ελλιπές, καί σέ όρισμένες περιπτώσεις άπο- 
σπασματικό, τό σωζόμενο άρχειακό υλικό είναι πολυποίκιλο κατά τή σύνθεση 
καί πολύ μεγάλο σέ έκταση. Έξ άλλου ή ιδιορρυθμία του τό καθιστά δύσχρη
στο, ιδιαίτερα άν πρόκειται γιά άμιγώς λογιστικά στοιχεία. Ωστόσο ή ιστο
ρική του άξια, τήν όποια συχνά έπισήμαινε ό άείμνηστος Χρ. Λαμπρινός σέ 
δημοσιογραφικά κείμενά του, είναι αδιαμφισβήτητη. Ή Τράπεζα τής ’Ανα
τολής ήταν ή πρώτη —καί ή μοναδική τής όποιας διαθέτουμε πρός το παρόν 
άρχειακό ύλικό— έλλαδική Τράπεζα στόν τουρκοκρατούμενο μακεδονικό 
χώρο. Οί τραπεζικές συναλλαγές πού περιλαμβάνονται στό ύλικό αύτό όχι 
μόνον άποκαλύπτουν τίς συνθήκες τής οικονομικής ζωής στή Μακεδονία, άλ- 
λά καί παρέχουν ενδιαφέρουσες συμπληρωματικές ειδήσεις γιά τήν κοινω
νική πραγματικότητα καί τόν εθνικό αγώνα. Κυρίως όμως άρχειακά στοι
χεία, όπως αύτά τής Τράπεζας τής ’Ανατολής, ωθούν τόν Ιστορικό σ’ ένα 
διαφορετικό σημείο κατόπτευσης, τό όποιο καθορίζεται άπό τόν μικροϊστο- 
ρικό καί μικρο-οικονομικό ταυτόχρονα προσανατολισμό τών πληροφοριών 
πού περιέχουν.

1. Ή ίδρυση τής Τράπεζας

Ή Τράπεζα τής ’Ανατολής ιδρύθηκε μέ τήν 122747/6.12.1904 συμβ. 
πράξη του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ήλία Γλυκοφρύδη. Τήν πράξη ύπέ- 
γραψαν, ως εκπρόσωποι τής ’Εθνικής Τράπεζας, ό διοικητής της Στέφανος 
Στρέιτ καί ό Σιγισμούνδος Μοζέβιους, διευθυντής καί πληρεξούσιος τής 
Nationalbank für Deutschland1. Οί δύο τράπεζες άνέλαβαν έξ ήμισείας τό με
τοχικό κεφάλαιο2. ’Αμέσως μετά ή Εθνική Τράπεζα άπευθύνθηκε σέ έπι-

1. Ιστορικό ’Αρχείο ’Εθνικής Τράπεζας [έφεξής ΙΑ ETE], XXII, φ.1. Γιά τόν ρόλο τής Na
tionalbank στήν οίκονομική ζωή τής 'Ελλάδας βλ. Λοϋλος Κ., Ή γερμανική πολιτική στήν 'Ελ
λάδα 1896-1914, ’Αθήνα 1991, σσ. 87-114.

2. Ή διατύπωση αυτή έχει τήν έννοια δτι άναδέχθηκαν τό μετοχικό κεφάλαιο καί δχι ότι 
άγόρασαν τίς μετοχές, τίς όποιες έξέδωσαν χωρίς υποχρέωση νά τίς κρατήσουν. Γενικά ή πα
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λεγμένους κεφαλαιούχους τόσο στον έλλαδικό χώρο, όσο καί σ’ αυτόν τής 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, γιά νά διαθέσει τίς μετοχές τής νέας Τράπεζας. 
Τόν Φεβρουάριο του 1905 έγιναν κρούσεις καί στην παροικία τής Αίγύπτου3.

Τό καλοκαίρι τού 1905 ή σύνθεση τού μετοχικού κεφαλαίου ήταν η εξής:4 
-ETE 49,51%
-Πάροικοι 18%
- Έλλαδικοί φορείς 8,40%
- Nation, für Deutschland 4%
- "Αλλες ξένες τράπεζες 20,09%

Σύνολο 100,00%
Είναι σαφές ότι ή συμμετοχή τής γερμανικής τραπέζης είχε εικονικό χα

ρακτήρα καί πιθανόν έπιδιώχθηκε από την ETE, προκειμένου νά επαυξηθεί 
τό κύρος τού όλου εγχειρήματος.

"Ηδη άπό τόν Φεβρουάριο τού 1905 ό τραπεζικός καριέρας Γεωργιάδης 
είχε έπιλεγεϊ, άπό τόν Στρέιτ καί τόν τότε υποδιοικητή τής ETE Βαλαωρίτη, 
γιά νά διευθύνει τό κατάστημα τής Τράπεζας στή Θεσσαλονίκη: «τό έδαφος 
εν Θεσσαλονίκη απαιτεί άνθρωπον πλήρους ημών εμπιστοσύνης» σημείωνε ό 
Στρέιτ, ρωτώντας τόν Βαλαωρίτη αν έκαμε κάποιαν πρόοδο γιά τήν εξεύρεση 
υποδιευθυντή στή Θεσσαλονίκη5.

Μέχρι τά τέλη τού 1905 λειτούργησαν καταστήματα στήν ’Αθήνα, Κάιρο, 
’Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Μοναστήρι, ’Αμβούργο και 
Κωνσταντινούπολη6.

Τόν Νοέμβριο τού 1905 διπλασιάσθηκε τό αρχικό μετοχικό κεφάλαιο άπό 
10 σέ 20 εκατομμύρια, άλλά στήν αύξηση αυτήν συμμετείχε μόνον ή γερμα
νική πλευρά. ’Αμέσως μετά ή Τράπεζα διχοτομήθηκε, στήν Τράπεζα τής ’Ανα
τολής, οργανισμό εντελώς ελληνικό, καί στήν Orient Bank, γερμανικής ιδιο
κτησίας. 'Η Orient Bank κράτησε τό μισό κεφάλαιο καί τά καταστήματα 
Κωνσταντινούπολης καί ’Αμβούργου καί 'ίδρυσε ξεχωριστό δίκτυο στήν Αίγυ
πτο7.

Τόν ’Απρίλιο τού 1906 τό μετοχικό κεφάλαιο τής Τράπεζας ’Ανατολής

ραπάνω διάκριση δέν γίνεται κατανοητή άπό τούς Ιστορικούς, με αποτέλεσμα νά υπερτονίζεται 
ό ρόλος τής γερμανικής Τράπεζας πού, όπως Οά δούμε, ίμαν εικονικός. Πρβλ. Κωστής Κ. - Ταο- 
κόπουλος Β., Οί τράπεζες στήν Ελλάδα, ’Αθήνα 1988, σα. 53 και 136, Λούλος, ό.π., σ. 89. Βλ. 
καί έφημ. ’Αλήθεια 24.11.1905, Παράρτημα άρ. 5.

3. ΙΑΕΤΕ, XXII, φ. 2.
4. "Ο.π.
5. "Ο.π.
6. "Ο.π.
7. Κωστής - Τσοκόπουλος, ό.π., σ. 138, Λούλος, δ.π., σ. 90. Γιά τό δίκτυο τής Αίγύπτου βλ. 

Καριζώνη Αίκ., Ή ’Εθνική Τράπεζα στήν Αίγυπτο, δακτ. διδακτορική διατριβή, Οικονομικό 
Τμήμα ΑΠΘ, 1989.
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αυξήθηκε άπό 10 σέ 15 εκ. χρ. φρ. Σύμφωνα μέ ισχυρές ενδείξεις πού βρέθη
καν στό άρχεΐο της ETE, τό μεγαλύτερο μέρος τών μετοχών τής Τράπεζας 
τής ’Ανατολής άπορροφήθηκε άπό τόν ελληνισμό τής Αίγύπτου8, καί τής 
Κωνσταντινούπολης.

2. Ή ίδρυση υποκαταστήματος στή Θεσσαλονίκη

Όταν ό Βαλαωρίτης πέρασε άπό τή Θεσσαλονίκη, πρός τά μέσα Φε
βρουάριου τού 1905, ήρθε σέ επαφή μέ οικονομικούς παράγοντες τού ελλη
νισμού καί στίς 4/17.3.1905 έξι έμποροι τής πόλης έστειλαν επιστολή στόν 
Στρέιτ9, με αίτημα τόν διορισμό τού Κλέωνα Χατξηλαζάρου10 ώς υποδιευ
θυντή τού καταστήματος πού έπρόκειτο νά Ιδρυθεί. Ό υποψήφιος εφέρετο ώς 
«άπολαμβάνων τής άμερίστου έκτιμήσεως καί τών συμπαθειών άπάσης τής 
παρ’ ημών κοινωνίας, ούχί μόνον τής όμογενούς άλλα καί τής ξένης».

Τό κατάστημα άρχισε νά λειτουργεί στή Θεσσαλονίκη τόν ’Απρίλιο τού 
1905 στή στοά (Passage) Κύρτση11. Στίς άρχές τού 1906 ιδρύθηκε πρακτορείο 
στό Μοναστήρι12.

Μιά άπό τις βασικές δραστηριότητες τής Τράπεζας ήταν ή οικονομική 
τροφοδότηση τών ελληνικών προξενείων τής Μακεδονίας. Λόγω τής φύσεως 
αυτής τής δραστηριότητας, λίγα άναγνωρίσιμα τεκμήρια διασώθηκαν, όπως 
τό παρακάτω13:

«Επειδή άντίγραφα όλων τών τηλεγραφημάτων τής Τραπέζης διαβιβά
ζονται εις τόν Γενικόν Διοικητήν καί εις τόν Επιθεωρητήν τών βιλαετίων 
Χιλμή Πασά καί επειδή επ’ ούδενί λόγω συμφέρει να γίνηται γνωστόν ότι 
άφ’ ενός μέν τό Γενικόν Προξενειον λαμβάνει τόσον σπουδαία ποσά, άφ’ έτέ-

8. ΙΑΕΤΕ, XXII, φ. 2.
9. "Ο.π., φ. 1. Ήταν οί Σιμώττας, Δημητρίοιι, Σερέφας, 'Αφοί Παναγιωτίδη, Β. Τουρπά- 

λης, Δ. Δημακούδης. Ό Τουρπάλης ήταν μέλος τής κοινοτικής άντιπροσωπείας τής έλλη- 
νορΟόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης, ένώ οί Σερέφας καί ΓΙαναγιωτίδης ήλθαν έπιλαχόντες 
στίς άρχαιρεσίες του 1904 (Χεκίμογλου Ε., «Ελληνική κοινότης Θεσσαλονίκης 1904-1908», 
Μακεδονική Ζωή, τχ. Μαίου 1991, σ. 38). Έτσι τό διάβημα, χωρίς νά μπορεί νά θεωρηθεί άσχε
το πρός τήν κοινότητα, δέν άποτελοΰσε πάντως έπίσημο διάβημά της. Γιά τήν έπίσκεψη του 
Βαλαωρίτη βλ. Παράρτημα, &ρ. I.

10. Βλ. Χεκίμογλου Ε., «'ΕνΟύμιον Χατζηλαζάρου: τό έργο ένός λησμονημένου προκρίτου 
τής Θεσσαλονίκης», Μακεδονική Ζωή, τχ. Όκταιβρίου 1990 (σσ. 23-25), Νοεμβρίου 1990 (σσ. 44- 
46), Δεκεμβρίου 1990 (σσ. 42-43). Βλ. καί Παράρτημα, άρ. 2.

11. 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας, Άρχειο Τράπεζας τής Ανατολής [εφεξής Λ771 ], κόπια 
έγκαταστάσεως έγγρ. 24.4.1905. Γιά τίς εγκαταστάσεις του καταστήματος τής Τράπεζας αυτής 
στή Θεσσαλονίκη βλ. Χεκίμογλου Ε. «’Εγκαταστάσεις τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στή Θεσσα
λονίκη», ’Επετηρίδα Κέντρου 'Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σσ. 211-234, Θεσσαλονίκη 
1992. Βλ. καί Παράρτημα, άρ. 3. καί 4.

12. ΑΤΑ, φάκ. 2693, έγγρ. 19.2.1906. Βλ. καί παρακάτω.
13. Ό.π.,φ.2693, σ. 328.
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ρου δέ τά ποσά ταΰτα καταβάλλονται αύτφ διά τής Τραπέζης μας», τά τηλε
γραφικά εμβάσματα πρός τό προξενείο θά πρέπει νά γίνονται κρυπτογρα
φικά. Ό συγκεκριμένος τύπος ήταν:

Verser Constantulaki Monastir Ltques... (ποσόν)», δηλαδή τα εμβάσματα 
νά έχουν τόν τύπο τής εντολής πληρωμής πρός τόν διευθυντή τού πρακτο
ρείου τής Τράπεζας στό Μοναστήρι.

Εκτός από τίς μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών, τά ελληνικά προξενεία 
παρεμβαίνουν συχνά υπέρ όρισμένων εμπόρων, προφανώς συνδεομένων μέ 
τόν Μακεδονικό αγώνα, προκειμένου νά χρηματοδοτηθούν άπό τήν Τράπεζα 
τής ’Ανατολής. Οί παρεμβάσεις γίνονται συνήθως μέ άτυπο τρόπο, δηλαδή 
μέ σημειώματα ή προφορικές συνεννοήσεις, καί έτσι δεν είναι γνωστό ποιά 
έκταση είχαν. Γνωρίζουμε όμως τίς περιπτώσεις τέτοιων δανεισμών πού δέν 
εξυπηρετήθηκαν καί αναφέρουμε ενδεικτικά λίγες τέτοιες γιά τό έτος 190614:

α) Θεόδωρος Ναούμ, έμπορος άπό τή Φλώρινα. Πίστωση 200 λιρών 
όθωμ. μέ σύσταση τού Κορόμηλά.

β) Π. Κοτζαμάνης, προύχοντας τών Γιαννιτσών, πίστωση 30 όθωμα- 
νικών λιρών. Μεσολάβησαν οί Κοντογούρης γιά τήν παροχή καί ό Ζώης γιά 
τήν παράταση τής πίστωσης.

γ) Θ. Τσίτσος, έμπορος άπό τή Γευγελή, πίστωση 150 Λ. Τ. μέ σύσταση 
τού Κοντογούρη.

δ) Τσάτσος καί άλλοι κτηνοτρόφοι άπό τό χωριό Λειβάδι. Πίστωση 300 
Λ. Τ. καί διαδοχικές παρατάσεις τής προθεσμίας γιά εξόφληση μετά άπό 
συστάσεις τού προξενικού υπαλλήλου Λ. ’Αθανασίου.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1906, τό Προξενείο στό Μοναστήρι συνιστά μέ επι
στολή του νά Ιδρυθεί πρακτορείο τής Τράπεζας στήν Κορυτσά καί νά το
ποθετηθεί ώς διευθυντής του ό Σπυρίδων Βιμπλής. Άν αυτό δέν είναι εφικτό, 
τό Προξενείο ζητά νά θεωρηθεί ό Βιμπλής ώς ανταποκριτής, μέ αυξημένες 
πιστώσεις γιά τήν περιοχή Κορυτσάς. Τό αίτημα αυτό τού Προξενείου δέν θά 
Ικανοποιηθεί άπό τήν Τράπεζα, γιατί τό προτεινόμενο πρόσωπο δέν κρίθηκε 
φερέγγυο καί διότι υπήρχαν καταλληλότερα γιά τή θέση τού άνταποκριτή. Έξ 
άλλου ή Τράπεζα δέν έκρινε πρόσφορες τίς συνθήκες γιά τήν ίδρυση πρακτο
ρείου στήν Κορυτσά15.

Τόν ’Ιούλιο τού 1906 τό Ελληνικό Προξενείο Μοναστηριού ζητά άπό τήν 
Τράπεζα τής ’Ανατολής διπλασιασμό τής πίστωσής του, άπό 3.000 σέ 6.000 
Λ. Τ. Τό αίτημα ένισχύεται καί μέ παρέμβαση τού Ύπουγείου Εξωτερικών

14. ΑΤΑ, φ. 2694, σ. 52.
15. ΑΤΑ, φ. 2693, σ. 250. Γιά τόν τραπεζίτη Βιμπλή βλ. Χεκίμογλου Ε. «Έλληνες τραπε

ζίτες της Κοριτσάς στίς άρχές του αίώνα», Πρακτικά ΙΓ' Πανελλήνιον Συνεδρίου 'Ελληνικής 
'Ιστορικής 'Εταιρείας, σ. 420, Θεσσαλονίκη 1993).



Ή Τράπεζα ’Ανατολής ατό Μοναστήρι, στά Σκόπια καί στις Σέρρες 91

πρός τή γενική διεύθυνση τής Τράπεζας στην ’Αθήνα16.
Τό χρεωστικό υπόλοιπο τού λογαριασμού του Γενικού Προξενείου Θεσσα

λονίκης στό υποκατάστημα τής Τράπεζας τής ’Ανατολής φτάνει στά 1908 τίς 
2.190 Λ. Τ., ενώ στίς άρχές τού 1909 θά ξεπεράσει τίς 8.500 λίρες. Στό τέλος 
τού 1909 τά υπόλοιπα τών λογαριασμών τών δύο προξενείων, Θεσσαλονίκης 
καί Μοναστηριού, στήν Τράπεζα τής ’Ανατολής έφτασαν τίς 18.000 Λ. Τ„ 
ενώ στήν Τράπεζα ’Αθηνών δεν ξεπέρασαν τίς 1.00017.

'Η διακίνηση χρημάτων γιά λογαριασμό τών προξενείων κινεί τίς υπο
ψίες τών όθωμανικών άρχών. Τό άπόγευμα τής 7/20 ’Ιουλίου 1909 φτάνει 
στόν σιδηροδρομικό σταθμό τής Θεσσαλονίκης ό υπάλληλος τού Προξενείου 
Σερρών Ί. Κόρτης, στόν όποιο γίνεται σωματική έρευνα. ’Επάνω του βρί
σκονται έγγραφα πού πιστοποιούν τήν ύπαρξη χρεωστικού υπολοίπου τού 
Προξενείου στό υποκατάστημα τής Τράπεζας, ύψους 2.570 Λ. Τ. 'Η αστυνο
μία θορυβείται άπό τό μεγάλο ύψος τής συναλλαγής καί ζητάει τήν άδεια νά 
γίνει έρευνα στά βιβλία τής Τράπεζας τής ’Ανατολής άπό τόν διευθυντή τού 
τμήματος οικονομικών πράξεων τού υποκαταστήματος τής ’Οθωμανικής 
Τράπεζας, τόν Βαρότση, ή άπό άλλον ειδικό. ’’Αγνωστο γιά ποιούς λόγους ή 
υπόθεση τελικά άποσιωπάται18.

'Η ζήτηση πιστώσεων στή Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μεγαλύτερη άπό τίς 
διαθέσιμες τοπικές αποταμιεύσεις. Γι’ αυτό καί τό κατάστημα τής Τράπεζας 
τής ’Ανατολής εργαζόταν κατά 50% περίπου μέ κεφάλαια άπό τό λοιπό δί
κτυο τής Τράπεζας19. Έτσι όμως μπορούσε νά δανειοδοτήσει επιχειρηματίες 
μέ σχετικά υψηλό επιτόκιο, αφού τά κεφάλαια πού χρησιμοποιούσε είχαν με
γάλο κόστος. Στράφηκε λοιπόν σέ δύο κατευθύνσεις: Πρώτον μέσα στήν πό
λη, πρός τούς Εβραίους τραπεζίτες (Μοδιάνο, Άλατίνι, Ναβάρο, Άμάρ, 
κλπ), στούς όποιους δάνειζε βραχυπρόθεσμα έναντι συναλλαγματικών πελα
τείας τους. 'Η τακτική αυτή όδήγησε σέ μεγάλες περιπέτειες20. Δεύτερον, 
πρός τούς άνταποκριτές τής Τράπεζας στή Μακεδονία21 καί κυρίως στήν

16. ΑΤΑ, σ. 219.
17. ΑΤΑ, φ. 1732 (σσ. 71 και 471), φ. 1733 (σ. 116).
18. ΑΤΑ, φ. 1733, σ. 161.
19. ΑΤΑ, φ. 2693, σ. 443 κ.ε., φ. 1732, σσ. 307 καί 493.
20. ’Αναλυτική παρουσίαση τών σχέσεων τής Τράπεζας ’Ανατολής μέ τίς τράπεζες Μο- 

διάνο καί Άλατίνι. Βλ. Χεκίμογλου Ε., 'Υπόθεση Μοδιάνο, Θεσσαλονίκη 1991.
21. ’Ανταποκριτές τής Τράπεζας στά 1905 ήταν οί: Σόσε κ' Υιοί (Κοριτσά), Α. Ήλίας - 

Ν. Κουσίδης (Γρεβενά), Βαλταδώρος - Κονδύλης (Κοζάνη), Βαμβακάς κ' Υιός (Κοζάνη), K. Α. 
Ζησόπουλος (Τσοτύλι), Δ. Χατζηκυριάκου (Δράμα), Χρ. Ίωαννίδης (Νευροκόπι), Μιχ. Κολοκυ- 
Οάς (Καβάλα), Ζ. Νικολάου, Σ. Μασιαλάς (Σέρρες), Δημ. Δίτσας (Σκόπια), Α. ’Αρβανίτης (Γευ
γελή), Αφοί Σόντη, Γ. Κυριάκού (Μοναστήρι) [ΑΤΑ, φ. 2693]. Στά 1908 άναφέρονται οί Ήλ. 
Κοέν (Τρίκαλα), Ζ. Ίοιαννίδης (Βόλος), Γ.Ν. Γοϋδος Υίοί (Κουμάνοβο), Γ. Μπούσιος (Γρεβε
νά), Γ. Κωνσταντίνου (Σέρρες), I. Κ. Ζωίδης (Ξάνθη), Γ. Τσιάπης (Κατερίνη), Φίλιος καί Τό- 
σκος (Καστοριά), Καραμανώλης (Σιάτιστα) [ΑΓΑ, φ. 1732].
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ίδρυση υποκαταστημάτων.
Ό ανταποκριτής είναι κατ’ αρχήν ένας τοκιστής ή έμπορος ή κτηματίας 

πού χρηματοδοτείται άπό τήν Τράπεζα τής ’Ανατολής, όχι πάντοτε μέ ασφά
λειες χαρτοφυλακίου, δηλαδή συναλλαγματικές ή χρεόγραφα. Ή χρηματική 
ροή στηρίζεται κυρίως στήν προσωπική πίστη του δανειολήπτη. 'Η τελευταία 
είναι συνάρτηση τής άκίνητης περιουσίας του, στοιχείο πού υποδηλώνει, άν 
δέν προϋποθέτει, τήν είσπραξη γαιοπροσόδου ώς άναγκαίου όρου φερεγγυ- 
ότητας. Παράλληλα όμως ό άνταποκριτής δανείζεται όχι μόνο γιά τίς προ
σωπικές άνάγκες του, άλλά γιά τήν κάλυψη τών πιστωτικών αναγκών τού 
γεωγραφικού καί κοινωνικού χώρου, στόν όποιον είναι ένταγμένος.

3. Κατανομή τών πιστώσεων κατά εθνικότητα

"Ενα άπό τά πιό ενδιαφέροντα σημεία στήν έρευνα τών εργασιών τού 
υποκαταστήματος τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στή Θεσσαλονίκη είναι ή κα
τανομή τών πιστώσεών της κατά εθνικότητα.

Ένώ στίς εργασίες καταθέσεων οί ελληνικές τράπεζες ήταν περιορισμέ
νες στή συγκέντρωση τών αποταμιεύσεων τών όμογενών, γιά τήν προσέλκυση 
τών όποιων υπήρχε μεταξύ τους ισχυρός άνταγωνισμός, στόν τομέα τών 
χρηματοδοτήσεων ήταν υποχρεωμένες νά δανείζουν σ’ όλες τίς εθνικές όμά- 
δες καί κυρίως στό εβραϊκό στοιχείο. Αυτό προκύπτει άπό τόν πίνακα 1.

Οί "Ελληνες πελάτες τής Τράπεζας πλειοψηφούν, αποτελώντας τό 51, 
1% τού αριθμού τών πιστούχων καί απορροφώντας ποσοστό 55, 67% τών 
χρηματοδοτήσεων. Οί Εβραίοι ακολουθούν μέ 37,3% τών χρηματοδοτήσεων 
καί 42,4% τού άριθμού τών πελατών. Οί άναλογίες αυτές διατηρούν κάποια 
σχέση μέ τά τότε πληθυσμιακά δεδομένα τής Θεσσαλονίκης22 (άν καί σημασία 
έχει εδώ ή σύνθεση τής αστικής τάξης κι όχι τού πληθυσμού γενικά).

’Αντίθετα, ή συμμετοχή τών μωαμεθανών είναι πολύ χαμηλή, μόλις στό 
έπίπεδο τού 4% τών πελατών, άλλά καί τών χρηματοδοτήσεων. Τέλος, περι
λαμβάνεται καί ή όμάδα «Βούλγαροι» [χωρίς άκριβή προσδιορισμό] πού με
τέχει μέ ποσοστό 2,5% μόλις στό σύνολο, ήτοι 10 άπό τούς 405 πελάτες. 
Όπως μπορεί νά διαπιστώσει κανείς άπό τούς πιστωτικούς καταλόγους23, οί 
περισσότεροι πιστούχοι προέρχονται άπό τή Θεσσαλονίκη, όμως ένας όχι 
ευκαταφρόνητος άριθμός προέρχεται άπό άλλες πόλεις τής μείζονος Μακε
δονίας (ό ένας στούς τέσσερις άπό τόν πίνακα πού άκολουθεΐ).

22. Δημητριάόης Β., «Ό πληθυσμός της Θεσσαλονίκης καί ή έλληνική κοινότητά της κατά 
τό 1913», Μακεδονικά 23 (1983) 91-96. ’Επίσης Χεκίμογλου Β., «Τά παραλειπόμενα της άπο- 
γραφηςτου 1913», έφ. 'Ελληνικός Βορράς, φ. 17.5.1992 (σ. 26) καί 24.5.1992 (σ.26).

23. ΑΓΑ,φάκ. 1732, σσ. 44-45, 87, 116, 150, 179,279 κ.έ, 342, 381,457.
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Πίνακας 1
ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ24 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ25 ΠΕΛΑΤΩΝ 

Σέ Λ. Τ„ Σεπτέμβριος 1908

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Σύνολο
πελάτ. δάνεια

"Ελληνες
πελάτ. δάνεια

’Ισραηλίτες
πελάτ. δάνεια

Μωαμεθανοί
πελάτ. δάνεια

Βούλγαροι
πελάτ. δάνεια

Προεξοφλήσεις 200 71.855 33 13.555 150 51.150 10 4.650 7 2.500
’Ανταποκριτές 100 57.650 93 48.850 5 7.500 2 1.300
Άνοικτ. λ/σμοί 105 125.500 81 80.350 17 37.000 4 4.300 3 3.850
Σύνολο 405 255.005 207 142.755 172 95.650 16 10.250 10 6.350
’Αναλογία % 100 100 51,1 55,67 42,4 37,30 3,9 4,0 2,4 2,5

Πηγή: ΑΤΑ φάκ. 1733, σελ. 64.
Ενδιαφέρουσα είναι ή σύνθεση τών πιστώσεων σέ κάθε εθνική όμάδα. 

Στους "Ελληνες πλειοψηφούν οί ανταποκριτές (τό σύνολο σχεδόν τών όποιων 
άνήκει σ’ αυτή τήν εθνικότητα), καθώς καί πιστούχοι μέ ανοικτό λογαριασμό, 
(4 στούς 5 τέτοιους πιστούχους είναι επίσης Έλληνες). ’Αντίθετα, ή μεγάλη 
πλειοψηφία τών ’Ισραηλιτών χρηματοδοτεί μέσω προεξοφλήσεων (τρεις στούς 
τέσσερις πελάτες προεξοφλήσεων είναι ’Ισραηλίτες). Ό μικρός πάντως αριθ
μός τών Εβραίων πού χρηματοδοτούνται μέσω ανοικτού λογαριασμού (βάσει 
δηλαδή τής προσωπικής φερεγγυότητάς τους) διαθέτει πιστώσεις υπερδιπλά
σιες κατά μέσον όρο άπό τούς άντίστοιχους τής ελληνικής ομάδας.

Σχετικά μέ τίς προεξοφλήσεις, στις όποιες κυριαρχούν οί Εβραίοι, πα
ρατηρούμε ότι:

α) ή μέση πίστωση είναι Λ. Τ. 341, περίπου 7.800 φράγκα,
β) ένα τμήμα της, τό κυριότερο, είναι προεξοφλήσεις τραπεζιτών, μεγα

λύτερων ή μικρών.
Συνεπώς ή μεγάλη πλειονότητα τών Εβραίων πιστούχων διαθέτει χαμη

λή φερεγγυότητα καί μικρή οικονομική επιφάνεια.
Ή εγγραφή νέων πιστούχων τού έτους 1908 έρχεται νά διαφοροποιήσει 

ελαφρώς τήν κατάσταση24 25 26. ’Από τούς 53 νέους πιστούχους μέ λογαριασμούς 
προεξοφλήσεων, μόνον οί 26 είναι Εβραίοι [οί 18 γιά ποσά κάτω τών 100 
λιρών], ενώ οί άλλοι 27 ανήκουν σέ άλλες εθνικότητες, κυρίως "Ελληνες [οί 
24 μέ ποσά κάτω τών 400 λιρών]. Συμβαίνει δηλαδή μιά σταδιακή άντικατά- 
σταση χαμηλής φερεγγυότητάς Εβραίων άπό ανάλογης στάθμης "Ελληνες, 
υπόθεση πού φαίνεται καθαρότερα άν ληφθεΐ ύπόψη ότι ό πίνακας 1 είναι

24. «Μή εγγυημένες»: πιστώσεις πού δέν καλύπτονται μέ ενέχυρο ή υποθήκη, γενικώς μέ 
εμπράγματη άσφάλεια.

25. «’Εθνικότητα»: κατά τήν έκφραση τών διευθυντών τοϋ υποκαταστήματος.
26. Πρόκειται γιά 98 νέους πιστούχους μέ όρια πιστώσεων 55.000. λιρών. Βλ. ύποσ. 23.
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του Σεπτεμβρίου 1908 καί άρα έχει επηρεαστεί από τίς διαφοροποιήσεις στην 
εθνικότητα πού έφεραν οί νέοι πιστοϋχοι αυτού τού έτους. 'Οπωσδήποτε, 
άφού τό ύψος των χρηματοδοτήσεων είχε συνολικά περιοριστεί27, μπορούμε 
νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι πρό τού 1908, ίσως ό αριθμός τών 
Εβραίων πιστούχων καί όπωσδήποτε ή άναλογία τής συμμετοχής τους στό 
σύνολο τών χορηγήσεων, —καί ειδικά στίς προεξοφλήσεις— βρίσκονταν σέ 
υψηλότερα επίπεδα άπό δ,τι στό τέλος αυτού τού χρόνου.

Σαφέστερη προτίμηση στή χρηματοδότηση τού έλληνικοΰ στοιχείου κατα
φαίνεται στούς επόμενους δύο λογαριασμούς, τούς «ανταποκριτές» καί τούς 
«ανοικτούς». Οί λογαριασμοί άνταποκριτών παρουσιάζουν μιά στασιμότητα 
στή διάρκεια τού 1908, ή όποια όφείλεται στήν κακή εσοδεία δύο διαδοχικών 
χρόνων28. 'Η υπεροχή τού ελληνικού στοιχείου στήν ύπαιθρο είναι καταφανής 
στόν τομέα αυτόν. Μαζί μέ τούς ανοικτούς λογαριασμούς, οί ανταποκριτές 
απορροφούν τό 72% τών μή εγγυημένων πιστώσεων (καί περίπου τίς μισές 
άπό τίς συνολικές). Οί δύο αυτές κατηγορίες κατανέμονται κατά 70% στούς 
"Ελληνες καί κατά 30% στούς λοιπούς.

Οί ανοικτοί λογαριασμοί εκφράζουν τή γενικότερη όπτική καί τίς προ
τιμήσεις τής Τράπεζας, άφού άναπτύσσονται μέ βάση τά κριτήριά της γιά τή 
φερεγγυότητα καί τήν προσωπική πίστη τού πιστούχου. Ή σαφής υπεροχή τού 
ελληνικού στοιχείου σ’ αυτής τής μορφής τίς πιστώσεις δέν είναι σύμφωνη μέ 
τά πληθυσμιακά καί οικονομικά δεδομένα τής Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν όπω
σδήποτε πολύ περισσότεροι άπό 17 Εβραίοι πού μπορούσαν νά δανειοδο
τηθούν βάσει τής προσωπικής πίστεώς τους29. "Αν τό φαινόμενο αυτό όφείλε- 
ται στίς προτιμήσεις τής Τράπεζας ή τών Εβραίων εμπόρων, είναι ένα ερώ
τημα μέ καθαρή άπάντηση. Ή συνολική εικόνα δέν επιτρέπει τήν υπόθεση ότι 
οί δεύτεροι απορρίπτουν τήν πρώτη- όχι μόνον οί μικροπιστοΰχοι τών προ
εξοφλήσεων άλλά καί τά μεγάλα όνόματα, όπως οί Μοδιάνο, δέν περιφρο- 
νοΰν τήν Τράπεζα τής ’Ανατολής. Οί επιλογές τής τελευταίας είναι αυτές 
πού όδηγοΰν σέ ευνοϊκή πιστωτική μεταχείριση τού ελληνικού αστισμού χάρη 
στίς πιέσεις τής κοινότητας ή γιά άλλους λόγους.

Θά ήταν όμως συσκότιση τού όλου θέματος, άν παραλείπαμε νά διευκρι
νίσουμε ότι ή διάθεση αυτή άποτελεΐ περισσότερο μιά τάση παρά ένα στατι
στικό αποτέλεσμα. Ό ελληνικός άστισμός δέν συνεργάζεται παρά μέ τίς τρά
πεζες πού παρέχουν ευνοϊκούς όρους, άν καί όταν χρειάζεται τραπεζικές δι
ευκολύνσεις. Ή πείρα διδάσκει ότι ένας επιχειρηματίας δέν πρέπει νά είναι

27. ΑΤΑ, σσ. 291 καί 309.
28. "Ο.π., σ. 29.
29. ΑΤΑ, φ. 2693, σσ. 51-54. Πρβλ. Ε. Χεκίμογλου, «Εβραίοι τραπεζίτες τής Θεσσαλονίκης 

έπί Τουρκοκρατίας», Χρονικά 131 (1994), 29 ΰποσ. 40 καί 59.
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αποκλειστικός πελάτης κάποιας τράπεζας30. Άπό την άλλη πλευρά ή Τρά
πεζα τής Ανατολής δέν διαθέτει αρκετά κεφάλαια γιά νά επεκτείνει επ’ 
άόριστον τίς πιστώσεις της καί δέν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί νά κα
λύψει τη ζήτηση των Ελλήνων άστών. Ή ίδια ή δυναμική της, πού τήν ωθεί 
σέ πιστώσεις ύψηλότοκες καί βραχυχρόνιες, τήν κατευθύνει στά μικρά τραπε
ζικά γραφεία τής όδοΰ Φράγκων.

4. Μοναστήρι καί Σκόπια

Τό πρακτορείο Μοναστηριού τής Τράπεζας τής ’Ανατολής άρχισε νά 
λειτουργεί στίς αρχές του 1906. Οί λόγοι, γιά τούς όποιους προτιμήθηκε ή 
πόλη αυτή, έναντι άλλων πόλεων τής Μακεδονίας γιά τήν εγκατάσταση ενός 
πρακτορείου τής Τράπεζας, δέν προκύπτουν άπό τήν αλληλογραφία πού 
έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ό Ιστορικός Κ. Βακαλόπουλος, 
«τό Μοναστήρι υπήρξε τό δεύτερο σέ εμπορική σημασία οικονομικό κέντρο 
τής Μακεδονίας μετά τή Θεσσαλονίκη»31. "Ηδη άπό τά μέσα του ΙΘ' αιώνα 
υπήρχε διαμορφωμένη τραπεζική αγορά μέ πολλές όμοιότητες πρός αυτή τής 
Θεσσαλονίκης32. Ή περιοχή είχε μεγάλη άγροτική καί αξιόλογη βιοτεχνική 
παραγωγή, ενώ ή πόλη ήταν σημαντικό εμπορικό, διοικητικό καί συγκοι
νωνιακό κέντρο καί επί πλέον διέθετε μιά πολυάριθμη ελληνική κοινότητα. Ό 
καζάς Μοναστηριού είχε τόσους "Ελληνες μαθητές όσους κι αυτός τής Θεσ
σαλονίκης33. Τό αρχικό κεφάλαιο του πρακτορείου τής Τράπεζας τής ’Ανα
τολής προσδιορίστηκε σέ 400.000 φράγκα34, ποσό ίσως μικρό γιά τή Θεσσα
λονίκη, όχι όμως καί γιά τούς τραπεζίτες τού Μοναστηριού. Διευθυντής του 
πρακτορείου άνέλαβε ό Κωνσταντουλάκης, προηγουμένως υπάλληλος τής 
’Οθωμανικής Τράπεζας στό Μοναστήρι. "Ας σημειωθεί ότι καί ό πατέρας του 
Κωνσταντουλάκη ήταν διευθυντής τής ’Οθωμανικής στή Μυτιλήνη35.

Ό προϋπολογισμός τού πρακτορείου γιά τό 1906 μάς επιτρέπει ν’

30. Λ.χ. ή επωνυμία Γ. Κύριους καί Υιοί είχε άνοιχτή πίστωση 4.000 Λ. Τ. στην Τράπεζα 
τής ’Ανατολής, άλλα εργασίες έπί βάμβακος καί άλεύρων έκανε αντιστοίχους μέ τήν ’Οθωμανική 
καί τήν Τράπεζα Θεσσαλονίκης. Οί σαπωνοποιοί ’Αφοί Βουδαλίκα προτιμούσαν τήν Τράπεζα 
Άλατίνι καί τήν Τράπεζα Θεσσαλονίκης αν καί είχαν πίστωση 2.000 Λ. Τ. στήν Τράπεζα ’Ανα
τολής γιά προεξοφλήσεις, διότι οί πρώτες Τράπεζες τούς έπέοτρεφαν τό χαρτοφυλάκιο πρό τής 
πληρωμής του, προκειμένου νά τό έχουν στά χέρια τους οί παραγγελιοδόχοι καί νά επιστρέφουν 
ατούς έκδοτες τά γραμμάτια τήν ημέρα τής πληρωμής "Ο.π., φ. 1732.

31. Βακαλόπουλος Κ., Νεότερη 'Ιστορία τής Μακεδονίας (1830-1912), Θεσσαλονίκη σ. 158.
32. Βακαλόπουλος Κ., Πολιτική, κοινωνική καί οικονομική δομή τού πασαλικιού Μονα

στηριού στά μέσα τού 19ου αιώνα, Μακεδονικά 21 (1981) 191.
33. Βακαλόπουλος Κ„ Ή Μακεδονία στίς παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα, χτ„ χ. χ„

σ. 55.
34. ΑΓΑ, φ. 2693: 19.2.1906.
35. "Ο.π., 19.5.1906.
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άνχιληφθοΰμε καί τό μέγεθος του ώς τραπεζικού καταστήματος. ΓΙεριελάμ- 
βανε εκτός άπό τόν διευθυντή, με ετήσιο μισθό 300 Λ. Τ„ ένα λογιστή μέ μι
σθό 120 λίρες, έναν ταμία, μέ μισθό 96 λίρες, ένα γραμματέα μέ 96 επίσης 
λίρες, έναν είσπράκτορα μέ 60 λίρες καί δύο κλητήρες μέ μισθό 30 λίρες ό 
καθένας. Τό ενοίκιο τού γραφείου ήταν 80 λίρες καί τά υπόλοιπα έξοδα, μαζί 
μέ τήν άπόσβεση των δαπανών έγκαταστάσεως ήταν 188 λίρες τόν χρόνο. 
Συνολικά, προσωπικό 7 ατόμων καί προϋπολογισμός 1.000 λιρών36.

Πίνακας 2
ΝΕΟΙ ΠΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, 1908

α/α Όνομα Τόπος Ποσόν Δ/σμός
1. Άχμέτ Μπίν Όσμάν Φ 100 Π
2, Ριζά Μπίν Γιανούς Τσερκέζ Μ 100 Π
3. Χαφούζ Χαλίλ Μπέν Σαλή Φ 100 Π
4. Μουσταφά Χουσεΐν Άρπατζή Μ 100 ΓΙ
5. Χατζή Μαχμούτ Μπίν Χατζή Μ 100 π
6. Μουσταφά έφένδη Μπίν Σερίφ Μ 100 π
7. ’Αφοί Χατζηπέτρου Μ 300 II
8. Δήμος, Τόδορ Μποΰε, Λ. Στίγμαν Μ 100 π
9. ’Αφοί Ίωάννου - Σ. Μουμτζή Μ 150 π

10. Νουφή Μπίν Ίμπραήμ Μ 150 ΓΙ
11. Γιαγιά έφένδη Μ 50 π
12. Λάζαρος Γούναρης Φ 200 π
13. ’Ιωσήφ Έργάςα Μ 100 A
14. ’Αφοί Παπαγιάννη Σόροβιτς 100 A
15. Γιουσούφ έφένδη Μ 150 Π
16. Νουρή Μπέη Φ 100 π
17. Μαχμούτ, Ρουσιάν Έμίν, Μετζελή Μ 100 π
18. Ναούμ Γώγος Μ 1000 A
19. Έτέμ άγά Μπίν ’Αβρή Μ 100 Γ1
20. Γεώργιος Μήτσε Μασλάρ Μ 20 π
21. Γεώργιος Γούσιος Νινάς Μ 15 π
22. Έσάτ έφένδη Μ 150 II
23. Γεώργιος Σαπικάς Μ 50 π
24. Γεώργιος Χρόνης Μ 35 π
25. Ναούμ Άλταπαρμάκ Μ 30 π
26. Πέτρος Κόκκινης Μ 40 ΓΙ
27. Σταύρος Δημ. Νάλλης Μ 100 π
28. Γεώργιος Σιάκος Φ 150 π
29. Άζίζ άγά Άρμανούς Μ 35 π
30. Άνδρέας Δέδες Μ 300 π

36. "Ο.π., 28.1.1906.
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31. Νικόλαος Τσέργης Νεβέσκα 000 Π
32. Ρεσούλ Μπίν Ρουσιέμ Μ 300 Π
33. Παντελής Μάντσης Μ 150 Π
34. Ίσλάμ άγά Φάίκ Μπίν Μεχμέτ Πρίλαπον 200 Π
35. Νικόλα Μαρτέν Μ 150 Π
36. Γ. ΔούμαςΡ Μ 1000 Α
37. ’Απόστολος Γιουδδς Μ 150 Α
38. Κύρκου-Χαρισίου Έλασσώνα 400 Α
39. ’Αφοί Γκορτώλη-Χ ' ' ανδρέαςγ Κοζάνη 500 Α
40. Χατζή έφένδης Μ 200 Π
41. Κωνσταντίνος Μπλάτσης Μ 200 Π
42. Μουσταφά Μπίν Καμήλ Μ 200 Π
43. Ριζά Μπέη Μπίν Άλή Μπέη Φ 350 Π
44. Σαλή Μπίν Ίμπραήμ Μ 300 Π
45. Χατζή Τζαφέρ Χατζή Άδζέμ Φ 300 Π
46. Γεώργιος Γκινάλης Μ 300 Π
47. Πέτρος ’Αθανασίου Μ 400 Π
48. ’Ιωάννης Τζιάστας Καστοριά 500 Α
49. Χατζηνίκος καί υιός Έλασσώνα 400 Α
50. Ταχήρ Γιακούπ Γιουσούφδ Έλασσώνα 1000 Α

51-87. Τριάντα επτά άκόμη μικροπιστοΟχοι
τής αυτής συνθέσεως μέ τούς προη-
γούμενους 31 10 Π

88. Μιχαηλίδης Φ 600 Α
Σύνολο 15.835

'Υπόμνημα:
α) Τά ποσά αέ λίρες όΟωμανικές.
β) Τόπος Μ: Μοναστήρι, Φ: Φλώρινα.
γ) Λογαριασμός· Α: άνοικτός λογαριασμός. Π: προεξόφληση.
Πηγή:
ΑΤΑ, φάκ. 1732, σελ. 63, 93, 118, 145, 270, 337, 377 & 401.
Υποσημειώσεις στον πίνακα
α. Συγγενής του συνώνυμου τραπεζίτη τής Θεσσαλονίκης. ΛΤΛ Φάκ. 1732, σελ. 83.
β. Αύξηση πιστώσεως, ή όποια προσφέρΟηκε στον πιστοϋχο καί άπό τήν Τράπεζα 

Θεσσαλονίκης τού Μοναστηριού.
"Ο.π. 176-177.
γ. Περιουσία Λ. Τ. 14.000. Συγγενής έταιρεία οί ’Αφοί Μπλιούρα, μέ περιουσία 12.000 

Λ. Τ. "Ο.π., σελ. 350.
δ. Μέχρι τότε ήταν πελάτης τής ’Οθωμανικής Τράπεζας οτό Μοναστήρι, δανειζόμενος 

έναντι κυβερνητικών γραμματίων, προερχομένων άπό τήν τροφοδοσία (σενέτ μαχουσέ).
"Ο.π., σελ. 401 κ.έ.

Ό πίνακας 2 περιλαμβάνει τούς νέους πιστούχους τού πρακτορείου του 
έτους 1908. Πρόκειται γιά 88 πιστούχους μέ πιστώσεις 15.835 Λ. Τ., περίπου 
360.000 φράγκα. Τό ύψος τών δανείων είναι χαμηλότερο άπό τό αντίστοιχο 
τής Θεσσαλονίκης, καί στην πλειοψηφία τους πρόκειται γιά μικροπιστώσεις. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τά μεγαλύτερα δάνεια δίνονταν σέ εμπόρους εκτός



98 E. A. Χεκίμογλου - Αίκ. Καριζώνη

Μοναστηριού, γεγονός πού έρμηνεύεται άπό την Ισχυρή θέση τών άλλων 
τραπεζών, τής ’Οθωμανικής καί τής Τράπεζας Θεσσαλονίκης, καθώς καί τών 
τραπεζικών οϊκων τής πόλης, καί υποδηλώνει τόν έντονο ανταγωνισμό μέσα 
στό Μοναστήρι. Στή σύνθεση τών χρηματοδοτουμένων είναι αισθητή ή πα
ρουσία τού μωαμεθανικού στοιχείου, μιά άκόμη διαφορά άπό τούς άντίστοι- 
χους καταλόγους τής Θεσσαλονίκης.

Οί χρηματοδοτικές προτάσεις τού πρακτορείου Μοναστηριού υποβάλ
λονταν στό υποκατάστημα τής Θεσσαλονίκης, όπου καί υπαγόταν διοικητικά, 
τό όποιο μέ τή σειρά του τίς διαβίβαζε μέ τή γνώμη του στή γενική διεύθυνση 
στήν·’Αθήνα γιά επικύρωση. Οί πιστωτικοί αυτοί κατάλογοι τού 1908 δέν εκ
φράζουν μιά ποσοτική αύξηση τών πιστώσεων, άλλά μιά άνανέωση τής πε
λατείας μέ στόχο τή βελτίωση τής ποιότητάς της, όπως έγινε καί στήν περί
πτωση τής Θεσσαλονίκης37. Παίρνοντας σάν βάση τά δεδομένα τής τελευ
ταίας —ότι δηλαδή ή άνανέωση τών πιστωτών αφορά τό 20% περίπου τών 
πελατών καί τών εισπράξεων— μπορούμε κατά προσέγγιση νά υπολογίσουμε 
ότι οί συνολικές πιστώσεις τού Πρακτορείου Μοναστηριού ήταν γύρω στό 1,5 
έκατ. φράγκα. Ή διαφορά άπό τό κεφάλαιό του καλυπτόταν άπό καταθέσεις 
καί εφοδιασμό άπό φθηνότερες χρηματαγορές.

"Οπως φαίνεται καί άπό τόν πίνακα, τό πρακτορείο εξυπηρετούσε καί τή 
γειτονική Φλώρινα, τήν όποια συχνά επισκεπτόταν ό Κωνσταντουλάκης, γιά 
νά κάνει διαπραγματεύσεις μέ τούς τοπικούς άργυραμοιβούς καί νά άγο- 
ράζει συνάλλαγμα, πού διέθετε ή πόλη άπό τά μεταναστευτικά εμβάσματα38. 
Γιά τό συνάλλαγμα τής Φλώρινας υπήρξε όξύς τραπεζικός άνταγωνισμός, 
ιδιαίτερα άπό τήν Τράπεζα Θεσσαλονίκης καί τόν τραπεζικό οίκο Raphael 
Canuti39.

Ό πιστοΰχος Μιχαηλίδης [βλ. πίνακα 2, άριθμ. 88] ήταν κάτοχος γαιών 
άξίας 2.000 Λ. Τ. έξω άπό τή Φλώρινα. Ή πίστωση διατέθηκε προκειμένου ν’ 
ανοίξει στήν πόλη αυτή κατάστημα εμπορικών καί τραπεζικών εργασιών, ύπό 
τήν προϋπόθεση ότι θά συνεργαζόταν μόνον μέ τήν Τράπεζα τής ’Ανατολής 
στό Μοναστήρι καί στή Θεσσαλονίκη, ή όποια έτσι αποκτούσε ένα είδος 
έμμεσης πρακτόρευσης τών συμφερόντων της στή Φλώρινα.

37. Βλ. ύποσ. 23 καί 26.
38. Ό Β. Γούναρης στό «Οικονομική ζωή στή Μακεδονία πριν άπό τήν υπογραφή τής 

Συνθήκης του Βουκουρεστίου», Πρακτικά Συμποσίου «Ή Συνθήκη τοϋ Ιίουκουρεατίου καί ή 
Ελλάδα», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 135, σημειώνει ότι στά 1905 τό ΰψος τών ελασμάτων μόνο στό 
βιλαέτι του Μοναστηριού άνερχόταν σέ 150-160.000 λίρες στερλίνες, ένώ στά 1906 σέ 360- 
480.000 λίρες καί τό 1909 σέ 320-360.000 λίρες. Μιά άναφορά τής Τράπεζας τής ’Ανατολής 
0ΑΤΑ, φ. 2693, έγγρ. 14.5.1906) ύπολογίζει τό συνολικό μεταναστευτικά συνάλλαγμα γιά όλη τή 
Μακεδονία σέ 12 έκατομ. φράγκα τό χρόνο, δηλ. 480.000 στερλίνες. "Αν καί μέ διαφορές μεταξύ 
τους, οί δυό πηγές συγκλίνουν ώς πρός τήν τάξη μεγέθους.

39. ΑΓΑ, φ. 1732, 172-173.
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’Ακόμη ή Τράπεζα τής ’Ανατολής χρηματοδοτούσε καί τήν ελληνική κοι
νότητα του Μοναστηριού καί τό ελληνικό νοσοκομείο40.

Μετά τή νέα πραγματικότητα πού διαμορφώθηκε μέ τούς βαλκανικούς 
πολέμους τό Μοναστήρι έχασε τήν ένδοχώρα του (πού φαίνεται ανάγλυφα 
στόν πίνακα 2), κι έτσι μειώθηκε ή τραπεζική σημασία του. Γι’ αυτό καί στά 
1913 ή Τράπεζα τής ’Ανατολής μελετούσε τό ενδεχόμενο νά μεταφέρει τό κέ
ντρο τής δραστηριότητάς της βορειότερα στή Σερβία, σχέδιο πού δέν υλοποι
ήθηκε41.

"Ενα άκόμη εμπορικό καί τραπεζικό κέντρο βορειότερα τού Μοναστηριού 
ήταν τά Σκόπια. Καί ή Τράπεζα τής ’Ανατολής ερεύνησε τήν περίπτωση νά 
Ιδρύσει καί κεΐ ένα πρακτορείο. Τά Σκόπια είχαν ήδη άπό τό 1873 συνδεθεί 
σιδηροδρομικώς μέ τή Θεσσαλονίκη καί ήταν τό επίκεντρο τού έξαγωγικοΰ 
εμπορίου καπνού. Παράλληλα ήταν καί ε’ισαγωγικό κέντρο καί χρησίμευε ώς 
σταθμός άνεφοδιασμοΰ τού Κοσσυφοπεδίου καί τής ’Ανατολικής ’Αλβανίας. 
Ή πόλη συναλλασσόταν, όλοένα καί περισσότερο, άπ’ ευθείας μέ τήν Αυ
στρία καί μειωνόταν άνάλογα ή εξάρτησή της άπό τό λιμάνι τής Θεσσαλο
νίκης42.

Στά Σκόπια λειτουργούσαν υποκαταστήματα των Τραπεζών Θεσσαλονί
κης καί ’Οθωμανικής, καθώς καί οί τοπικοί τραπεζικοί οίκοι: 1. Δήτσα, 2. 
Κομμάτη, 3. Υιών Μισραχή, 4. Μιλάν Λαπτσέφ, μέ συνολικά κεφάλαια γύ
ρω στίς 300.000 Λ. Τ., περίπου 7.000.000 φράγκα43.

Ή αγορά των Σκοπιών δέν συνήλθε γιά αρκετό καιρό άπό τήν κρίση τού 
1907-1908, ή όποια είχε σοβαρές επιπτώσεις καί στήν τραπεζική αγορά της44. 
Τόν ’Οκτώβριο τού 1910 ό τραπεζίτης Λαπτσέφ πτώχευσε καί μάλιστα δο- 
λίως. Κυκλοφόρησε πολλά γραμμάτιά του στίς τράπεζες τής πόλης καί, αφού 
πήρε τά χρήματα, έφυγε στή Σόφια, όπου καί τόν άκολούθησαν οί διευθυντές 
των τραπεζών τών Σκοπιών, χωρίς όμως άποτέλεσμα45. Ή εξέλιξη αυτή δη
μιούργησε μεγάλη δυσπιστία στίς τράπεζες, οί όποιες μέ τή σειρά τους ανα
γκάστηκαν νά μειώσουν τίς πιστώσεις τους ώς εξής46:

Θεσσαλονίκης άπό 75.000 Λ. Τ. σέ 40.000.
’Οθωμανική άπό 150.000 Λ. Τ. σέ 80.000.
Δήτσας άπό 40.000 Λ. Τ. σέ 10.000.
Οί τραπεζίτες Υιοί Μισραχή δέν άντεξαν στίς συνθήκες αυτές καί έπαυ

40. ΑΤΑ, φ. 1731: 17.9.1907.
41. ΑΤΑ, φ. 1740, .passim.
42. ΑΤΑ, φ. 1733: 325 κ. έ.
43. "Ο.π.
44. "Ο.π.
45. "Ο.π.
46. "Ο.π.
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σαν τίς πληρωμές τους. Χρωστούσαν 2.000 Λ. Τ. στην Τράπεζα της ’Ανα
τολής καί 900 σέ δημόσιους φορείς [Δημαρχία, Επιτροπή Εράνου του Όθ. 
Στόλου κτλ.]. Είχαν σημαντική κτηματική περιουσία άπό 4.000 λίρες πε
ρίπου, άλλά έπασχαν άπό έλλειψη ρευστού χρήματος, πού δέν μπορούσαν νά 
εξασφαλίσουν στά Σκόπια47.

Ό διευθυντής τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στή Θεσσαλονίκη Χατζηλά- 
ζαρος καί ό δικηγόρος της Ρ. Μοδιάνο πήγαν εναλλάξ στά Σκόπια καί 
προσπάθησαν νά άποτρέψουν τήν πτώχευση τών Άφών Μισραχή, διότι κιν
δύνευαν οί πιστώσεις τής Τράπεζας τής ’Ανατολής —πού ήταν εν μέρει 
άνοιχτές— καί διότι έκριναν δτι ό τραπεζικός αυτός οίκος ήταν κατά βάση 
υγιής καί είχε άπλώς πρόβλημα ρευστότητας. Γι’ αυτό καί ό Χατζηλάζαρος 
πρότεινε διάφορες εναλλακτικές λύσεις καί έργάσθηκε επί τόπου γιά τήν 
προώθησή τους. Μιά λύση ήταν νά βοηθήσει τι'ιν κατάσταση ό Μεμδούχ βέης, 
κάτοχος τεράστιας κτηματικής περιουσίας, αξίας άνω τών 40.000 λιρών, καί 
χρεώστης τών Μισραχή, ό όποιος βέης δέχθηκε όχι μόνον νά επιστρέφει τό 
δάνειο τών 1.200 λιρών, άλλά καί νά συνεταιριστεί μαζί τους τοποθετώντας 
επί πλέον κεφάλαια 3.000 Λ. Τ., έτσι ώστε νά υπήρχε ρευστό γιά νά συνεχίσει 
ό τραπεζικός οίκος τήν κανονική λειτουργία του. Γιά τόν σκοπο αυτό ό Μεμ
δούχ θά υποθήκευε ακίνητά του. Κι ενώ ό Χατζηλάζαρος είχε βρει καί τόν 
πιστωτή πού θά δάνειζε στόν Μεμδούχ, παρενέβη τό Νεοτουρκικό Κομιτάτο 
καί απείλησε τόν τελευταίο δτι θά τόν έθετε υπό δικαστική απαγόρευση, άν 
βοηθούσε άλλόθρησκο48.

Ό Χατζηλάζαρος έκρινε δτι ή πόλη τών Σκοπιών ήταν κατάλληλη γιά 
τήν εγκατάσταση πρακτορείου τής Τράπεζάς του, άφοϋ δμως περνούσε ή 
κρίση τής χρηματαγοράς της καί αίρονταν οί πιστωτικοί περιορισμοί τών 
άλλων τραπεζών. Μετέθετε έτσι τό θέμα στό μέλλον49. Οί βαλκανικοί πόλεμοι 
καί οί ανακατατάξεις τών συνόρων άλλαξαν ριζικά τήν κατάσταση κι έτσι ή 
Τράπεζα τής ’Ανατολής δέν εγκαταστάθηκε στά Σκόπια.

5. Ή ίδρυση τοϋ πρακτορείου Σερρών

Ή περίπτωση τού Πρακτορείου τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στίς Σέρρες 
ξεφεύγει χρονικά άπό τήν περίοδο πού ώς τώρα εξετάσαμε (1906-8). Κρίναμε 
ώστόσο σκόπιμη τήν κατ’ εξαίρεση παρουσίαση τού θέματος αυτού λόγιο τής 
ιδιαίτερης σημασίας του. Ή σημασία τού Πρακτορείου προκύπτει άπό τά βα
σικά χαρακτηριστικά τής περιοχής πού αυτό κάλυπτε καί ’ιδιαίτερα άπό τήν

47. "Ο.π., 317.
48. "Ο.π., 330.
49. "Ο.π., 327.



καπνοπαραγωγή. Ή χρηματοδότηση του καπνού τόσο γιά τίς καλλιεργητικές, 
όσο καί γιά τίς εμπορικές ανάγκες, άπό τήν Τράπεζα τής ’Ανατολής, είχε ώς 
πομπό τό συγκεκριμένο πρακτορείο. ’Ακόμη καί μετά τήν έλευση τής Εθνικής 
Τράπεζας στή Μακεδονία, καί μέχρι τό τέλος τής δεκαετίας τού 1910, τό 
πρακτορείο θά διατηρήσει αυτόν τόν ρόλο του χρησιμοποιώντας κεφάλαια 
καί τής ETE50.

Τήν εποχή τής εγκατάστασης τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στή Μακεδο
νία, ή διάδοση τών καπνοκαλλιεργείων στην πεδιάδα τών Σερρών δέν είχε 
ακόμα όλοκληρωθεΐ. Ή πόλη τραβά τό ενδιαφέρον τής Τράπεζας σταδιακά 
καί υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων, στους όποιους αμέσως θά 
άναφερθουμε. Ό πιό σημαντικός άπό αυτούς ήταν η όξυνση τού ανταγω
νισμού στην τραπεζική αγορά τής Θεσσαλονίκης, ό όποιος επηρέαζε πτωτικά 
τό ποσοστό τού κέρδους τών τραπεζών. 'Η μόνη λύση ήταν ή επέκταση τών 
εργασιών τους σέ αγορές παρθένες, δηλ. σέ μικρότερα κέντρα, όπου ό αντα
γωνισμός θά ήταν μικρότερος ή ανύπαρκτος καί τά περιθώρια κέρδους με
γαλύτερα.

Τό καλοκαίρι τού 1909 ό K. Β. Γεωργιάδης51 ταξιδεύει στίς Σέρρες προ- 
κειμένου νά εξετάσει τή σκοπιμότητα ίδρυσης πρακτορείου τής Τράπεζας τής 
’Ανατολής στήν πόλη αύτή. Τό βασικό κριτήριο πού είχε ύπόψη του ήταν άν ή 
διάθεση κεφαλαίων τού ύποκαταστήματος Θεσσαλονίκης θά απέδιδε μεγα
λύτερες ώφέλειες στίς Σέρρες παρά στήν έδρα τού ύποκαταστήματος. Τά πο
ρίσματα τής μελέτης του ό Γεωργιάδης τά καταγράφει σέ μιά επιστολή του 
πρός τόν γενικό διευθυντή τής Τράπεζας καί είναι τά ακόλουθα52:

α) Εισαγωγικό εμπόριο: Πρίν άπό τήν κατασκευή τού σιδηροδρόμου Θεσ- 
σαλονίκης-Άλεξανδρούπολης, ή άγορά τών Σερρών χρησίμευε ώς διαμετα- 
κομιστικό κέντρο όλης τής γύρω περιοχής· άκόμη καί τής Δράμας, τού Νευ- 
ροκοπίου, Άνω Τζουμαγιάς, Μελενίκου καί Πετριτσίου. Μετά όμως τήν κα
τασκευή τών σιδηροδρόμων, τά πιό πάνω κέντρα άρχισαν νά συναλλάσ
σονται άπ’ εύθείας μέ τήν άγορά τής Θεσσαλονίκης, γιατί αύτή παρείχε πε
ρισσότερες εύκαιρίες καί πλεονεκτήματα. Έτσι ή άγορά τών Σερρών περιο
ρίστηκε στή γύρω άγροτική περιοχή της.

β) ’Εξαγωγικό εμπόριο: Ή κατασκευή τών σιδηροδρόμων μείωσε τή ση
μασία τής έξαγωγικής άγοράς τών Σερρών πρός όφελος τής άγοράς τής 
Θεσσαλονίκης, καί οί Σέρρες σταμάτησαν νά έχουν άπ’ εύθείας συναλλαγές 
μέ εμπορικά ή βιομηχανικά κέντρα τής αύτοκρατορίας καί τού εξωτερικού. Σ’ 
αύτό συνέτεινε καί ή έλλειψη οργανωμένων άποθηκών καί χρηματοδοτήσεων
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50. ETE, άταξινόμητο άρχεΐο Θεσσαλονίκης.
51. Διευθυντής, όπως είδαμε, του ύποκαταστήματος Θεσσαλονίκης.
52. ΑΤΑ, φάκ. 1733, 145-154, 23.6.1909, άπ’ δπου καί οί πληροφορίες πού άκολουΟούν.
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επί εμπορευμάτων σέ μεγάλη κλίμακα, πού θά έπέτρεπε στους τοπικούς 
εμπόρους νά προβαίνουν σέ πωλήσεις, όταν οί τιμές θά ήταν ευνοϊκές κι όχι 
άμέσως μετά τή συγκομιδή τής παραγωγής.

γ) Τραπεζική άγορά: Τό μόνο σοβαρό τραπεζικό κατάστημα ως τό καλο
καίρι τού 1909 είναι τών Simantov καί Azaria, πρώην Γιουδά Άρδίττη. Άλλα 
μικρότερα ήταν τών Ζαφ. Νικολάου καί Κων. Σταμούλη. Οί μεγαλύτερες 
τράπεζες τής Θεσσαλονίκης δέν είχαν άκόμη εγκατασταθεί. Ό λόγος ήταν ότι 
οί πιστωτικές σχέσεις καί οί διαμεσολαβητικές εργασίες δέν είχαν άκόμη 
ενδιαφέρον.

Υπήρχε κάποια μικρή κίνηση στήν άγορά ευρωπαϊκού συναλλάγματος 
καί μεγαλύτερη στήν άνταλλαγή τών μετζηδιέδων, ή όποια διεκπεραιωνόταν 
άπό τούς Simantov-Azaria, είχε όμως μειωθεί μετά τήν καθιέρωση τής ανταλ
λαγής λίρας γροσίων στά δημόσια ταμεία: αύτά δέχονταν πληρωμές φόρου, 
υπολογίζοντας τή λίρα μέ 102 1/2 γρόσια άντί γιά 10053.

Τά τραπεζικά γραφεία χορηγούσαν προεξοφλητικά δάνεια μέ τόκο 8-15% 
καί δάνεια σέ καπνοπαραγωγούς μεταξύ 15-25%. Μικροδάνεια μέ υποθήκη 
εμπορευμάτων διενεργούσε ό πρώην οίκος Άρδίττη.

δ) Βιομηχανία: 'Η μεταποίηση έλειπε τελείως άπό τίς Σέρρες. Μόνον 
περί τά 1907-8 άρχισαν νά κατεργάζονται επιτόπιας τά καπνά, αντί νά τά 
στέλνουν στήν Καβάλα, αλλά κι αυτό μόνον σέ μικρές ποσότητες. Ή έλλειψη 
κεφαλαίων καί όργανωμένων αποθηκών έκανε δυσχερή όποιαδήποτε εξέλιξη.

ε) Γεωργία: Ή πεδιάδα τών Σερρών ήταν άπό τίς εύφορότερες τής Μα
κεδονίας, μέ ποικίλες καλλιέργειες: δημητριακά, όπιο, σουσάμι, βαμβάκι καί 
καπνά. Ή καλλιέργεια τού καπνού έπεκτεινόταν άλματωδώς, καί σέ όρι- 
σμένες περιοχές οί ποικιλίες ήταν άριστες. Οί τιμές κυμαίνονταν άπό 15 ώς 
25 γρόσια τήν οκά. Γύρω στά 1900, ή παραγωγή τής περιφέρειας Σερρών δέν 
ύπερέβαινε τούς 300-400 τόνους, ενώ ήδη στά 1909 ήταν πάνω άπό 1.500 
τόνους, μέ προοπτικές παραπάνω άνόδου.

Ή σιτοπαραγωγή, εκτός άπό τήν τοπική κατανάλωση, διετίθετο στήν πε
ριοχή τής Δράμας, πού λόγψ τής φύσεως τού εδάφους ύπελείπετο στήν πα
ραγωγή δημητριακών.

Ή όλική εξαγωγή άγροτικών προϊόντων σέ άλλες περιοχές υπολογιζό
ταν σέ 4.000 βαγόνια, τά μισά άπό τά όποια έφευγαν άπ’ τόν σταθμό τών 
Σερρών.

Ό Γεωργιάδης σημείωνε τήν ύπαρξη ενός κοινωνικού στρώματος «λίαν

53. Ή λογιστική Ισοτιμία ήταν 1 λίρα=100 γρόσια. Στις συναλλαγές όμως, ή ισοτιμία κυ
μαινόταν άπό 102 εως καί 110 γρόσια. Ή διακύμανση ήταν εποχιακή καί διατοπική· καί έδινε 
περιθώρια κερδοσκοπίας ατούς τραπεζίτες. Ό μετζηδιέ ήταν άσιιμένιο νόμισμα, ίσο μέ τό 1/5 
τής λίρας. Ή τιμή του σέ γρόσια κυμαινόταν άπό 19-21 γρόσια άνά μετζηδιέ, διακύμανση πού 
έπίσης έπέτρεπε τραπεζικά κέρδη.
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εύπορων» γεωργών μέ άτομική —ακίνητη καί κινητή— περιουσία άνω τών 
2.000 Λ. Τ. Επιπλέον, κατέγραφε ευρύτατα στρώματα μικροϊδιοκτητών, οί 
όποιοι ήταν εύεπίφοροι σέ δανεισμό καί καλλιεργούσαν καπνά. Σ’ αύτή τήν 
πελατεία, μεσαίους καί μικρούς καλλιεργητές, καθώς καί ατούς εμπόρους 
τού καπνού, θά άπευθυνθεί ή Τράπεζα τής ’Ανατολής. Ό Γεωργιάδης, ώς 
καλός τραπεζίτης, δέν περιορίζεται στην περιγραφή τών οικονομικών χαρα
κτηριστικών τής περιοχής, άλλά άναζητά καί τίς δυνατότητες γιά τή διεξα
γωγή συγκεκριμένων τραπεζικών εργασιών. Τέτοιες εργασίες διακρίνει:

1. Τρεχούμενους λογαριασμούς, δηλ. χρηματοδότηση προσώπων ύψηλής 
φερεγγυότητας σέ μικρή κλίμακα, τόσο στήν πόλη τών Σερρών, όσο καί στίς 
άλλες πόλεις τής ’Ανατολικής Μακεδονίας. Ή χρηματοδότηση τού είδους 
αύτοΰ άπό τή Θεσσαλονίκη δέν ήταν συμφέρουσα, γιατί ήταν δυσχερής ή πα
ρακολούθηση τών οφειλετών. Τό ελάχιστο επιτόκιο, εκτός άπό τήν προμήθεια, 
υπολογιζόταν σέ 8%.

2. Προεξοφλήσεις μέ τόκο επίσης 8% κατ’ ελάχιστο.
3. Δάνεια σέ εμπόρους καπνοπαραγωγούς, μέ μιά ώς τρεις αλληλέγγυες 

ύπογραφές, μικρού ύψους 20-100 λιρών. Τά δάνεια αύτά έπιστρέφονταν μετά 
τήν πώληση τής εσοδείας καί ήταν συμφέροντα, γιατί ό τόκος ήταν ύψηλός: 
9% πλέον 3% προμήθεια.

4. Δάνεια γιά νωπά κουκούλια, τρίμηνης διάρκειας, κατά τό σύστημα 
πού ακολουθούσε ή Τράπεζα στή Δυτική Μακεδονία. Τό επιτόκιο μαζί μέ τήν 
προμήθεια ήταν 13-14% έτησίως.

5. Δάνεια σέ καπνοπαραγωγούς μέ ενέχυρο ακατέργαστων καπνών. Τά 
ενέχυρα θά έμεναν στίς άποθήκες τών χωριών καί μετά θά γράφονταν στούς 
καταλόγους τής Regie ύπέρ τής Τράπεζας. Τά καπνά ώς ενέχυρα θεω
ρούνται άσφαλή, γιατί δέν μπορούν νά μεταφερθούν ούτε νά πουληθούν, 
χωρίς τήν άδεια τού κατόχου τους. ’Επειδή οί διακυμάνσεις τών τιμών ήταν 
μεγάλες, τό ενέχυρο έπρεπε νά είναι πολλαπλής αξίας άπό τό δάνειο, ενώ τό 
επιτόκιο ήταν τουλάχιστον 15%.

6. ’Εκείνο όμως πού μπορούσε νά βοηθήσει σημαντικά τήν πόλη καί τήν 
περιοχή της ήταν ή χρηματοδότηση μέ ενέχυρο εμπορεύματα. Μερικές χρη
ματοδοτήσεις τού είδους αύτοΰ μπορούσαν νά βοηθήσουν στίς εξής σημαντι
κές μεταβολές:

—"Εμποροι, τών σιτηρών κυρίως, νά μή στέλνουν τά προϊόντα στή Θεσ
σαλονίκη, λόγιο έλλείψεως κεφαλαίων, αλλά νά κρατούν ένα μέρος τους στίς 
Σέρρες καί νά «τά διευθύνωσι βραδύτερον τμηματικώς εκεί όπου ή ανάγκη 
καί τό συμφέρον ήθελε τό καλέσει».

—Νά άρχιζε ή επεξεργασία τού καπνού νά γίνεται έπιτοπίως καί όχι 
στήν Καβάλα, μέ τή βοήθεια τών κεφαλαίων τής Τράπεζας. "Ετσι όχι μόνον 
οί Σέρρες θά γίνονταν αγορά καπνών άλλά καί θ’ αναπτύσσονταν γενικότε
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ρα, άφοΰ καί μόνον η επιτόπια επεξεργασία τής τοπικής καπνοπαραγωγής 
θά έδινε αποτελέσματα: (ας σημειωθεί ότι μέγα μέρος τών καπνεργατών τής 
Καβάλας προερχόταν από τίς Σέρρες) «εξ ημερομισθίων μόνον θέλει είσρεύ- 
σει τό ούχί εύκαταφρόνητον ποσόν τών 25.000 Λ. Τ. έτησίως».

Ώς πρός τά κεφάλαια πού θά ήταν άπαραίτητα γιά τίς παραπάνω χρη
ματοδοτικές δραστηριότητες, αύτά θά μπορούσαν νά προέλθουν από δύο πη
γές —άπό τά διαθέσιμα τού υποκαταστήματος τής Θεσσαλονίκης, ύψους 
20.000-25.000 λιρών, μέ την περικοπή τών λογαριασμών εκείνων πού δέν 
παρουσίαζαν ανάλογες ώφέλειες— άπό τήν προσέλκυση τών καταθέσεων «εκ 
μέρους τών πλουσίων τσιφλικούχων βέηδων» πού υπολογίζονταν σέ 15- 
20.000 λίρες.

Μέ βάση τούς παραπάνω υπολογισμούς καί μετά άπό εκτίμηση τών λει
τουργικών εξόδων τού πρακτορείου, τά άποτελέσματα πού αυτό θά παρου
σίαζε έκτιμήθηκαν ώς εξής:

’Ακαθάριστη πρόσοδος 3.375 Λ. Τ.
Λειτουργικά έξοδα 1.092 Λ. Τ.
Καθαρό κέρδος 2.283 Λ. Τ.

πού επί μέσου ίδιου κεφαλαίου 22.500 λιρών άναλογουσε σέ 10% περίπου.
Εκτός άπό τίς άμεσες ώφέλειες γιά τό υποκατάστημα τής Θεσσαλονί

κης, μέσω τού εμπορικού τμήματός του, τό όποιο θά άναλάμβανε τή διακί
νηση τών εμπορευμάτων τών Σερρών πού θά πωλοϋνταν στή Θεσσαλονίκη, 
κάτι πού συνέβαινε ήδη καί γιά τήν περιοχή Μοναστηριού.

Ή ποικιλία καί ό όγκος τής γεωργικής παραγωγής καί ή έλλειψη άντα- 
γωνισμοΰ άπό άλλες τράπεζες ήταν ευνοϊκοί παράγοντες γιά τήν αύξηση τού 
ποσοστού τού κέρδους.

Δέν μπορούμε παρά νά έπισημάνουμε τήν άρτιότητα τής έκθεσης Γεωρ- 
γιάδη, καθώς καί τήν όρθότητα τής μεθόδου του νά συγκρίνει τό ποσοστό τού 
κέρδους πού μπορεί νά επιτευχθεί σέ δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.

’Από τόν παρακάτω πίνακα επισημαίνουμε:
α) τό προσωπικό θά ήταν κατ’ άρχήν 7μελές,
β) τό μισθολογικό ριπίδιο μεταξύ διευθυντή καί κλητήρα ήταν σέ άνα- 

λογία 10:1
γ) σημαντικές μισθολογικές διαφορές υπήρχαν καί μεταξύ τών άλλων 

υπαλλήλων
δ) ή άγοραστική άξια τών μισθών μπορεί νά έκτιμηθεΐ άπό τό ύψος τού 

ενοικίου καί τών γενικών εξόδων. Τό ενοίκιο γιά τήν επαγγελματική στέγαση 
7 άνθρώπων ήταν 5 λιρ. στερλ. τόν μήνα καί οί άποδοχές τού διευθυντή 
εξαπλάσιες άπό τό ενοίκιο καί τριπλάσιες άπό τά γενικά έξοδα (πλήν μισθο
δοσίας) τού καταστήματος. Ή υψηλή αύτή άμοιβή είχε σκοπό νά προσελκύσει
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'ικανούς υπαλλήλους καί νά διατηρήσει τό ενδιαφέρον τους.

Πίνακας 354
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1. Ενοίκιο γραφείου Λίρ. Τ. 60 έτησίως
2. Μισθός διευθυντή » 240 »
3. Μισθός συνδιευθυντή με χρέη ταμία 240 »
4. Μισθός λογιστή » 96 »
5. Μισθός βοηθού λογιστή » 36 »
6. Μισθός γραμματέα » 72 »
7. Μισθός άποθηκάριου μέ χρέη καί

είσπράκτορα » 72 »
8. Μισθός κλητήρα » 36 »
9. Γενικά έξοδα » 120 »

10. Ποσοστά διευθυντή » 120 »
Σύνολο 1.092

Ή εισήγηση τού Γεαιργιάδη γίνεται άποδεκτή άπό τήν ’Αθήνα, αλλά μό
νον «κατ’ άρχήν» καί τό υποκατάστημα Θεσσαλονίκης εξουσιοδοτείται 
άπλώς, τόν Αύγουστο τού 1909, νά επανελθεί «εν εύθέτω χρόνιο» επί τού ζη
τήματος55.

Ή διστακτικότητα τής ’Αθήνας προέρχεται, ίσως, άπό τά γενικότερα 
προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή Τράπεζα καί πού ειδικότερα εντοπίζονται 
στήν Αίγυπτο. Στή χώρα αυτήν, όπου ή Τράπεζα τής ’Ανατολής είχε επίσης 
ισχυρή παρουσία, με υποκαταστήματα στήν ’Αλεξάνδρεια καί στό Κάιρο, ή 
κρίση τού 1907 είχε μεγάλο άντίκτυπο. Ή Τράπεζα άναγκάστηκε νά περιστεί- 
λει τίς τοποθετήσεις της, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα άλλεπάλληλων πτα>χεύ- 
σεων μεγάλων τραπεζικών οίκων, δπως ή Bank οί Egypt καί ό οίκος Ζερ- 
βο υδάκη56.

Στό χρονικό αυτό σημείο ή Τράπεζα ’Αθηνών κάνει μιά κίνηση αιφνι
διασμού. Στίς 7 Σεπτεμβρίου 1909 φτάνει στίς Σέρρες ό Θεμιστοκλής Ζλα- 
τάνος, ως διευθυντής τοπικού πρακτορείου τής τράπεζας αυτής, καί νοικιάζει 
άμέσως γραφεία. Ήταν ήδη γνωστό ότι ή Τράπεζα ’Αθηνών είχε άποφασίσει 
τήν ίδρυση πρακτορείων στή Δράμα, στήν Ξάνθη καί στήν ’Αλεξανδρούπολη, 
άλλά ή εκτέλεση τής άπόφασης άφέθηκε γιά άργότερα λόγω τής δυσμενούς 
πολιτικής κατάστασης. Ή 'ίδρυση τού πρακτορείου Σερρών έγινε εσπευσμένα 
καί εκτός προγράμματος, προκειμένου νά ματαιωθεί ή εγκατάσταση τής

54. Όπως ύποσ. 52.
55. Ό.π., εγγρ. 5.7.1909.
56. Πολίτης Α., Ό 'Ελληνισμός καί ή νεωτέρα Αίγυπτος, τ. U", ο. 325, Καριζώνη Αίκ., δ.π.
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Τράπεζας τής ’Ανατολής καί ν’ άποκτήσει ή ’Αθηνών τό μονοπώλιο τής 
παρουσίας τών ελληνικών τραπεζών στην ’Ανατολική Μακεδονία57.

Όλοι οί υπολογισμοί του Γεωργιάδη στηρίζονταν στην απουσία αντα
γωνισμού στήν άγορά τών Σερρών, ή όποια κατά την άποψή του (άποψη πού 
συμμεριζόταν καί ό Χατζηλάζαρος), δέν ήταν αρκετή γιά δυό Τράπεζες. Φαί
νεται λοιπόν πώς τό θέμα είχε κλείσει· ή Τράπεζα ’Αθηνών είχε κερδίσει σ’ 
εναν άγώνα ταχύτητας πού ή «’Ανατολής» δέν είχε κάν άρχίσει. Τό ίδιο είχε 
συμβεΐ καί στήν Καβάλα, όπου, όπως παρατηρεί μελαγχολικά ό Γεωργιάδης, 
ή ίδρυση πρακτορείου τής Τράπεζας ’Αθηνών άπέτρεψε τήν εγκατάσταση τής 
δικής του58. Τό χειρότερο ήταν ότι τά πρακτορεία τής Καβάλας καί τών 
Σερρών συμπλήρωνε τό ενα τό άλλο, άπό λειτουργικής άπόψεως, καί ή Τρά
πεζα τής ’Ανατολής θά επρεπε νά ματαιώσει τίς αποφάσεις της, έστω κι άν 
τήν εποχή εκείνη αποτελούσαν τήν καλύτερη διέξοδο γιά τήν επέκτασή της.

Ή εκτίμηση πού προκύπτει άπό τήν αναφορά τής περίπτωσης τής Καβά
λας, ότι δηλαδή ούτε ή άγορά τής πόλης αυτής θεωρήθηκε αρκετά μεγάλη γιά 
τήν ταυτόχρονη εγκατάσταση τών δύο ελληνικών τραπεζών, είναι σημαντική 
γιά νά αξιολογήσουμε τήν εξέλιξη τής υπόθεσης τών Σερρών. 'Η άγορά τής 
Καβάλας ήταν σημαντικότερη λόγο) τής έκεΐ επεξεργασίας του καπνού καί 
τής εμπορικής διακίνησής του. ’Επιπλέον στή Θάσο ήταν εγκατεστημένα τά 
μεταλλουργεία Fr. Speidel μέ επιτόπιες έπενδύσεις 10.000.000 μάρκων καί 
συνολικά κεφάλαια 25.000.000 μάρκων. Ή εταιρεία αυτή συνεργαζόταν μέ 
τήν Τράπεζα Θεσσαλονίκης, στήν όποια είχε πίστωση 70.000 στερλινών, ενώ 
στή Γερμανία συνεργαζόταν μέ τή Deutsche Bank. 'Η κρίση τών ετών 1907-8 
δέν έπέτρεψε στήν Τράπεζα Θεσσαλονίκης νά διατηρήσει υψηλές πιστώσεις 
στήν εταιρεία Speider, μέ αποτέλεσμα ή τελευταία νά ψυχρανΟε! καί στραφεί 
σέ άλλες τράπεζες, ”Etoi, πραγματοποιήθηκε μιά επαφή τού διευθυντή τών 
μεταλλείων Μπουφέτη μέ τήν Τράπεζα τής ’Ανατολής τόν ’Οκτώβριο τού 
1908. Ό Μπουφέτης ζήτησε πίστωση 30.000 Λ. Τ. σέ τρεχούμενο λογαριασμό, 
τού όποιου ή κίνηση θά συνίστατο σέ εμβάσματα τής Τράπεζας τής ’Ανατολής 
στήν Καβάλα [μετζήτια καί λίρες], καί θά καλυπτόταν μέ συνάλλαγμα μέσω 
τής Deutsche Bank. Ή συμφωνία ήταν μεγάλη γιά τό υποκατάστημα Θεσσα
λονίκης, μέ τό όποιο ή επιχείρηση είχε τήν πρώτη επαφή, καί ό Μπουφέτης 
παραπέμφθηκε στήν ’Αθήνα, συνοδευόμενος άπό θερμές συνηγορίες τού Γε
ωργιάδη59. Δέν φαίνεται όμως άπό πουθενά ότι δόθηκε συνέχεια στήν υπό
θεση αυτή, χωρίς νά άποκλείεται καί τό άντίθετο. Δέ μνημονεύεται πάντως 
ότιδήποτε στή συνέχεια τής αλληλογραφίας τού υποκαταστήματος μέ τήν

57. ΑΤΑ, if. 1733, 171
58. "Ο.π.
59. "Ο.π., εγγρ. 2.10.1908.



’Αθήνα. "Αλλωστε εκτός από τό μεγάλο ΰψος τής πίστωσης, ή κίνηση του 
λογαριασμού ήταν ίσως δυσανάλογη γιά νά καλυφθεί άπό τόν άνταποκρι- 
τή τής Τράπεζας στην Καβάλα καπνέμπορο Κολοκύθα [υπολογιζόταν σέ 
2.000.000 μάρκα έτησίως] καί απαιτούσε ενδεχομένως επιτόπια παρουσία 
τής Τράπεζας. Εξάλλου καί ή ’Οθωμανική έποφθαλμιοΰσε τόν οίκο Spei
del60.

Τόν επόμενο μήνα ή Τράπεζα ’Ανατολής, φοβούμενη ίσως νά μήν απο
κλεισθεί άπό την περιοχή καί εκτιμώντας ότι, εάν έπρεπε τελικά νά άντα- 
γωνισθεί τήν Τράπεζα ’Αθηνών, θά ήταν καλύτερο νά τό πράξει εξ άρχής, 
πρίν ή τελευταία άποκτήσει θέσεις υπεροχής στίς Σέρρες, αποφασίζει νά 
Ιδρύσει πρακτορείο στήν πόλη αυτή. Τό συμβούλιο άποδέχθηκε τήν εισήγηση 
τού υποκαταστήματος τής Θεσσαλονίκης καί τόν προϋπολογισμό δαπανών 
καθώς καί τήν πρότασή του νά τοποθετηθεί διευθυντής ό K. Β. Σταμούλης. 
Ή σημασία τής κίνησης αυτής είναι εμφανής: επιλέγοντας έναν τοπικό τρα
πεζίτη γιά νά διευθύνει τό πρακτορείο, ή Τράπεζα κερδίζει τό χαμένο έδαφος 
άπέναντι στόν ανταγωνιστή της, άφοΰ όχι μόνον ό Σταμούλης γνώριζε πρό
σωπα καί πράγματα, αλλά άσκοΰσε ήδη ανάλογες εργασίες. Ό διορισμός 
τού Σταμούλη έγινε μέ τήν προϋπόθεση ότι θά σταματούσε τίς προσωπικές 
δραστηριότητές του ώς τραπεζίτης καί έμπορος61.

Συνδιευθυντής διορίσθηκε ό Δ. Γκίνης, ώς τότε εντεταλμένος τής διεύ
θυνσης καί ταμίας τού υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, πρόσωπο έμπιστο, 
στό όποιο είχαν ανατεθεί ώς τότε πολλές λεπτές υποθέσεις62. Τή θέση τού 
Γκίνη πήρε ό Ί. Καπέτης, μετέπειτα ταμίας τής ’Εθνικής Τράπεζας στή Θεσ
σαλονίκη63.
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60. "Ο.π. Τό κτίριο διαχείρισης τής έταιρείας, όνομαζόμενο άπό τούς κατοίκους «πα
λάτι», σώζεται στά Λιμενάρια τής Θάσου. Τίς δραστηριότητες τής εταιρείας συνέχισε άργό- 
τερα η KRUPP. Βλ. ΧατζηΟεοδώρου Γ., «Πώς τό ελληνικό κράτος άχρηστεύει κάθε ενδιαφέρον 
γιά ξένες έπενδύσεις», Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 53 (2017), 31.12.1992, σ. 71.

61. "Ο.π., έγγρ. 8.11.1909. Βλ. καί Παράρτημα, άρ. 7.
62. "Οπως ή μετάβαση, ύπό στρατιωτική συνοδεία, στή Δυτική Μακεδονία γιά τόν διακα

νονισμό όφειλής του βουλευτή τής όθωμανικής βουλής Μπούσιου, άποστολή στό "Αγιο "Ορος 
γιά προσέλκυση καταθέσεων καί ταξίδια στή Νάουσα γιά επιτόπιες δανειοδοτήσεις πρός εμπό
ρους κουκουλίων. ΑΤΑ, φ. 1732 (έγγρ. 16.1.1908, 19.6.1908 κτλ).

63. Ή περίπτωση Καπέτη άναφέρεται έδώ ώς παράδειγμα έπαγγελματικής σταδιοδρομίας 
ένός άπογόνου ένδοξης μακεδονικής οίκογένειας. Ό ’Ιωάννης Καπέτης γεννήθηκε στίς Σέρρες 
στά 1880. Ήταν άπόφοιτος τού Γυμνασίου Σερρών καί τής έμπορικής γαλλικής σχολής Guiraud. 
'Υπηρέτησε έπί όκταετία στόν οίκο Herzog στήν Καβάλα, στή Δράμα καί στήν Ξάνθη. Στήν 
Τράπεζα τής ’Ανατολής προσλήφθηκε στά 1908, μέ άρχικό μισθό 150 φράγκων μηνιαίως. Τήν 
άπαραίτητη έγγύηση υπέρ αυτού γιά τό ποσόν τών 20.000 φράγκων έδωσε ό έμπορος τής 
Θεσσαλονίκης Ιΐεσνικίδης. Ή έγγύηση ήταν προϋπόθεση γιά τήν άνάΟεση ταμειακών καθηκό
ντων (ΑΤΑ 1732 σσ. 23 καί 42).

Στά 1913 προσλήφθηκε ώς ταμίας στήν Εθνική Τράπεζα καί στά 1917 έπαιρνε μισθό περί 
τά 400 φράγκα μηνιαίως (άρχεΐο ETE). Στά 1940 υπηρετούσε άκόμη στήν ’Εθνική. Πρώτος στήν
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Ό Σταμούλης άποδέχθηκε τόν διορισμό καί άρχισε άμέσως, σε συνεργα
σία μέ τό υποκατάστημα τής Θεσσαλονίκης, νά συντάσσει πιστωτικούς κατα
λόγους, ώστε άπό την άρχή τού 1910 τό πρακτορείο νά ξεκινήσει τίς πιστοδο
τήσεις του. Λίγο καιρό άργότερα ή Τράπεζα ίδρυσε πρακτορείο καί στό Ζα- 
γαζίκ τής Αίγυπτου εν δψει τής αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου της64.

6. Όψεις λειτουργίας τοϋ πρακτορείου Σερρών

Ή ταυτόχρονη ίδρυση υποκαταστημάτων τών δύο ελληνικών τραπεζών 
στίς Σέρρες προκάλεσε τήν περιέργεια καί τή δυσπιστία τού μουτεσαρίφη, τού 
διοικητή τού σαντζακιού Σερρών, ό όποιος «δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς εν 
φ ελάχιστη τραπεζιτική εργασία υπάρχει, εσπευσαν νά εγκατασταθώσι δύο 
ελληνικοί τράπεζαι»65. Ό μουτεσαρίφης έσπευσε νά άπευθύνει στόν βαλή, τόν 
διοικητή τού βιλαετιού, τό άκόλουθο έγγραφο:

«Πληροφορούμαι ότι τά εσχάτως εν τή πόλει μας ίδρυθέντα 'Υποκα
ταστήματα τών εν Άθήναις έχουσών τάς έδρας των ελληνικών Τραπεζών 
’Ανατολής καί ’Αθηνών, έξυπηρετοΰσι καθαρώς εθνικούς σκοπούς ερχόμενα 
εις συγχρωτισμόν καί συνεννοούμενα μετά τών επίσης παρομοίους σκοπούς 
έπιδιωκόντων περιοδευόντων πρακτόρων ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. 
Έφ’ ώ καί ήναγκάσθην εσχάτως ν’ απελάσω εντεύθεν ένα τοιούτον περιοδεύ- 
οντα πράκτορα. ’Εκτός δέ τούτου αί ρηθεϊσαι Τράπεζαι συντελοΰσιν δχι πρός 
τήν τού τόπου ώφέλειαν, άλλά φυγάδευσιν τού χρήματος εις τό εξωτερικόν. 
Έφ’ ώ συνιστώ όπως γίνωσι τά δέοντα διαβήματα καί κατηχηθή καταλλήλως 
ό λαός ϊνα άπόσχη πάσης οίασδήποτε μετά τών Τραπεζών τούτων συναλ
λαγής, άναγκασθώσι δέ οΰτω όσον τάχιον νά άπομακρυνθώσιν εντεύθεν»66.

"Οπως προκύπτει άπό χειρόγραφη σημείωση στό έγγραφο, πού περιλαμ-

έπετηρίδα στό βαθμό τοϋ Τμηματάρχη Β' Τάξεως, τόν όποιο κατείχε άπό τό 1930, 55ος στήν 
υπαλληλική Ιεραρχία τής Τράπεζας. Είχε μεταταγεί ήδη στόν λογιστικό κλάδο. Δέν είναι γνω
στό ποϋ ΰπηρετοϋσε, όχι όμως στή Θεσσαλονίκη (Έπετηρίς τοϋ Προαωπικοϋ τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος ’Ιούλιος τοϋ 1940, ETE - Τμήμα Προσωπικού).

Στήν πυρκαγιά τοϋ 1917 ό Καπέτης μαζί μέ τόν Ρόζη, μετέπειτα διευθυντή τοϋ υποκα
ταστήματος, έσωσαν άπό τίς φλόγες τό χρηματικό, τά βιβλία καί τά άρχεΐα τοϋ υποκατα
στήματος. Νωρίτερα, στή διάρκεια τής προσωρινής κυβέρνησης τής Θεσσαλονίκης, όταν ό 
διευθυντής τοϋ υποκαταστήματος Κ. Κριεζής άπομακρύνθηκε, τά ίδια πρόσωπα άνέλαβαν τήν 
προσωρινή διεύθυνση (Χεκίμογλου Ε., Ή ίδρυση τοϋ υποκαταστήματος τής ETE στή Θεσσα
λονίκη, Θεσσαλονίκη 1988]. "Ας σημειωθεί ότι ό ’Ιωάννης Καπέτης ήταν δισέγγονος τοϋ Σερ- 
ραίου ’Εμμανουήλ Παππά (ή έκ πατρός μάμη του ήταν ή "Ελένη Παππά, θυγατέρα τοϋ ήριυα τής 
"Ελληνικής ’Επαναστάσεως στή Μακεδονία). Τόν μνημονεύει ό Π. Θ. ΙΙέννας, ώς έπιζώντα ατά 
1966 καί διατελέσαντα διευθυντή τοϋ έν Άθήναις Καταστήματος τής Τραπέζης, στό έργο 
του Ιστορία τών Σερρών, σ. 169.

64. Καριζώνη, δ.π.
65. ΑΤΑ, φ. 1733, έγγρ. 27.3.1910.
66. "Ο.π., σ. 254.
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βάνει άντίγραφο τοϋ κειμένου του μουτασερίφη, στό αρχείο τής Τράπεζας τής 
’Ανατολής, ό πράκτορας πού άπελάθηκε ήταν ό ’Αδαμάντιος Πέτσος τής 
ασφαλιστικής εταιρείας ζωής «Ή ’Ανατολή»67.

Ό βαλής παρέπεμψε τό έγγραφο αυτό στό Υπουργείο τών ’Εξωτερικών, 
τό όποιο άπάντησε ζητώντας πληροφορίες γιά τίς δύο τράπεζες (πότε Ιδρύ
θηκαν, ποιές καί ποΰ έκαναν εργασίες κτλ). Ό βαλής έστειλε τόν φάκελο στό 
Εμπορικό Επιμελητήριο τής Θεσσαλονίκης, ζητώντας τή γνώμη του πάνω 
στό θέμα. Τό Επιμελητήριο περιορίστηκε σέ μερικές τυπικές παρατηρήσεις 
διαδικαστικής φύσεως, σχετικά μέ τή μή συμμόρφωση τών δύο τραπεζών 
πρός τόν νόμο περί ξένων εταιρειών, διότι οί δύο τράπεζες δέν είχαν λάβει 
κανονική άδεια έγκαταστάσεως. Τό έγγραφο τού Επιμελητηρίου διαβιβάστη
κε μέσω τού βιλαετιού στό Υπουργείο τών Εξωτερικών, τό όποιο μέ τή σειρά 
του έπέστρεψε τόν φάκελο στόν βαλή γιά περισσότερες διευκρινίσεις. Ό νο
μάρχης επανήλθε στόν μουτεσαρίφη κι αύτός στόν δήμαρχο Άκήλ βέη, ό 
όποιος γνωμοδότησε ως εξής68:

«Ή ύπό πάσαν έποψιν ώφέλεια τού τόπου εκ τής ύπάρξεως τών τοιού- 
των Τραπεζών είναι άνωτέρα πάσης συζητήσεως καί ύπονοίας. Είναι Ιδρύ
ματα καθαρώς εμπορικά, όχι μόνον ποικιλοτρόπως ώφελούντα, άλλά καί 
συντελούντα είς τήν άπό πάσης άπόψεα)ς άνάπτυξιν καί πρόοδον του τόπου. 
Συνάπτουσι δέ παντός είδους πράξεις τραπεζικός, εκτός ακινήτων». Ό Ά
κήλ βέης έσπευσε νά ενημερώσει καί προφορικά τόν διοικητή τού σαντζα
κιού γιά τίς απόψεις του καί ίσως τόν μετέπεισε, άν κρίνουμε άπό τόν φιλικό 
τρόπο μέ τόν όποιον ό διοικητής υποδέχθηκε, μία εβδομάδα άργότερα, τόν 
Γεωργιάδη. Ό "Ελληνας διευθυντής έπισκέφθηκε τόν Τούρκο άξιωματοΰχο 
καί ανέπτυξε τούς σκοπούς τής Τράπεζας, χωρίς νά κάνει λόγο γιά τήν 
υπόθεση τού εγγράφου, τονίζοντας μέ έμφαση ότι ή πρόθεση τής Τράπεζας 
ήταν νά χρηματοδοτεί, ανεξάρτητα άπό θρήσκευμα καί εθνικότητα, «παν 
προοδευτικόν στοιχεΐον τεΐνον νά έξέλθη τού ληθάργου ύφ’ ού κατέχονται οί 
κάτοικοι τών Σερρών»69.

’Απευθυνόμενος, μετά τήν επιστροφή του στή Θεσσαλονίκη, πρός τή γε
νική διεύθυνση τής Τράπεζας στήν ’Αθήνα, ό Γεωργιάδης αποδίδει τή δυσπι
στία τών όθωμανικών άρχών στίς διαβολές τών άλλων τραπεζών. Γι’ αυτό 
δίδει στό Πρακτορείο Σερρών εντολή νά άποφεύγει κάθε ενέργεια πού θά 
μπορούσε νά δώσει αφορμή σέ άλλες παρεξηγήσεις. «Έλπίζομεν» καταλήγει, 
«ότι επιτέλους θέλει έκλειψη ή δυστυχώς έρριζωθεΐσα, καί τούτο άνευ ούδε- 
μιάς άφορμής, παρά τοΐς Όθωμανοΐς σφαλερά Ιδέα περί τού προορισμού

67. "Ο.π. Ή άσψαλιστική έταιρεία «’Ανατολή» ήταν θυγατρική τής Τράπεζας τής 'Ανα
τολής.

68. "Ο.π., αα. 249-255.
69. "Ο.π.
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της Τραπέζης μας»70.
Δεν είναι, ώστόσο, βέβαιο ότι δέν υπήρξε άφορμή, ούτε ότι ή ιδέα του 

μουτεσαρίφη γιά τόν προορισμό τής Τράπεζας ήταν εσφαλμένη καί μάλιστα 
δίχως άφορμή. Ό Σταμούλης έχει πατριωτική δράση, γι’ αυτό κι δταν οί 
Βούλγαροι μπαίνουν στην πόλη τόν ’Ιούλιο τού 1913, συλλαμβάνεται καί 
άφοΰ βασανιστεί, έκτελείται71. Ό Γκίνης γλιτώνει, γιατί προλαβαίνει καί επι
στρέφει στη Θεσσαλονίκη72. ’Αλλά γιά τόν Γκίνη έχουμε κι ένα άλλο στοιχείο. 
Όταν στά 1913 ό Κοφινάς, ώς διευθυντής τών οικονομικών υπηρεσιών τής 
Μακεδονίας, παρεμβαίνει υπέρ τού συνδιευθυντή τών Σερρών, γιά νά προ- 
σληφθεΐ στην Εθνική Τράπεζα στή Θεσσαλονίκη —διότι ό Γκίνης «στενα- 
χωρεΐται» από τή βουλγαρική παρουσία στις Σέρρες— επικαλείται καί τήν 
υποστήριξη τού Λάμπρου Κορόμηλά, κάτι πού δείχνει ότι ό Γκίνης δέν ήταν 
ξένος πρός τόν Μακεδονικό άγώνα73.

Κανείς άπ’ όσους άναμείχθηκαν στήν υπόθεση πού ξεκίνησε ό μουτεσα- 
ρίφης δέν δοκίμασε, άλλωστε, νά άνατρέψει τούς ’ισχυρισμούς του, ότι οί 
ελληνικές τράπεζες υπηρετούσαν εθνικούς σκοπούς. Ό Γεωργιάδης άποφεύ- 
γει συστηματικά ν’ άναφερθεϊ στήν απέλαση τού Πέτσου καί στίς επαφές του 
μέ τό πρακτορείο. Ό βαλής άποφεύγει νά πάρει θέση σέ ένα ζήτημα πού 
μπορεί νά εξελιχθεί άσχημα, ενώ τό ’Εμπορικό ’Επιμελητήριο —από άκρι- 
τομυθίες τών μελών τού όποιου πληροφορείται ή Τράπεζα τό όλο θέμα— 
περιορίζεται σέ τυπικές διαδικαστικές παρατηρήσεις. Γιά νά αναγνωριστούν 
επίσημα οί τράπεζες, έπρεπε νά στείλουν στήν Κωνσταντινούπολη πρός 
έγκριση τό καταστατικό τους. Σ’ αυτή τήν περίπτωση υπήρχε ό φόβος νά θέ
σουν οί άρχές τήν τροποποίηση όρισμένων διατάξεών του ώς αναγκαίο όρο 
γιά νά χορηγήσουν τήν άδεια έγκαταστάσεως. Γι’ αυτό καί ή Τράπεζα τής 
’Ανατολής άπέφυγε νά υποβάλει τό καταστατικό καί λειτουργεί, κατά κά
ποιον τρόπο, άνεπίσημα. Οί διάφορες συμβάσεις υπογράφονταν έτσι άπό 
τούς διευθυντές, ώς φυσικά πρόσωπα, άφοΰ ό νόμος δέν αναγνώριζε τίς 
τράπεζες ώς νομικά πρόσωπα. Μόνον στά 1910, μέ παρότρυνση τού δικηγό
ρου Σαλέμ74, πού είχε μόλις εγκατασταθεί στήν Κωνσταντινούπολη, άρχίζει ή 
Τράπεζα τής ’Ανατολής ν’ αντιμετωπίζει σοβαρά τήν περίπτωση υποβολής 
τού καταστατικού μέ τό αίτημα τής παροχής άδειας έγκαταστάσεως75. Τέλος, 
ό Άκήλ βέης, εκσυγχρονιστής καί «φιλέλλην» δήμαρχος Σερρών, προβάλλει 
τήν οικονομική σημασία τής τραπεζικής παρουσίας, άνατρέποντας έτσι τίς

70. "Ο. π.
71. ΑΤΑ 1740 καί Πέννας Π., Ιστορία τών Σερρών, σ. 346.
72. ΑΤΑ 1740.
73. Χεκίμογλου Ε., Κοφινάς πρός Διομήδη, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 30.
74. ~0.π., 34.
75. ΑΤΑ, φ. 1735, σ. 169.



επιφυλάξεις του τοπικού διοικητή. Όχι όμως κι αυτές πού συνδέονται μέ τήν 
εθνική δράση τής Τράπεζας.

Υπάρχουν βέβαια καί άλλα γεγονότα πού ερμηνεύουν τη στάση τών το
πικών αρχών. Οί ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι κατά τήν εποχή αύτή όξυμ- 
μένες, έτσι ώστε τόν ’Ιούνιο 1910, κηρύσσεται αυστηρό μποϋκοτάζ εναντίον 
τών πλοίων μέ ελληνική σημαία76. Τόν Μάιο μποϋκοτάρονται άνοιχτά άπό τό 
Νεοτουρκικό Κομιτάτο τά ελληνικά καταστήματα, οί ιδιοκτήτες τών όποιων 
δέν είχαν όθωμανική υπηκοότητα. Όμάδες εξαγριωμένων Τούρκων άναρ- 
τοΰν επιγραφές στίς εισόδους τών καταστημάτων, πού προειδοποιούν γιά τό 
μποϋκοτάζ. Οί πελάτες πού δοκιμάζουν νά μπουν στά καταστήματα αυτά 
πετιοϋνται έξω μέ τή βία. Σέ άλλες περιπτώσεις, οί όμάδες τών νεοτούρκων 
παραμένουν έξω άπό τά καταστήματα καί εμποδίζουν τήν είσοδο πελατών. 
Μία τέτοια επιγραφή τοποθετούν έξω άπό τίς αποθήκες τής Τράπεζας τής 
’Ανατολής στή Θεσσαλονίκη. Χειρότερη μεταχείριση ύφίσταται τό υποκατά
στημα τής Τράπεζας ’Αθηνών στήν Ξάνθη. ’Ακόμη ό υπάλληλος τής τράπεζας 
αυτής πού πηγαίνει στή Γευγελή, γιά νά χρηματοδοτήσει τούς εμπόρους 
κουκουλιών, προειδοποιείται, χωρίς προσχήματα, νά επιστρέφει άμέσως στή 
Θεσσαλονίκη, άν άγαπά τόν μάταιο τούτο κόσμο77. Τό κλίμα αυτό έξηγεΐ 
ίσως τό διάβημα τού μουτεσαρίφη.

’Αλλά καί ή εξήγηση πού δίνει ό Γεαιργιάδης σχετικά μέ τίς διαβολές τών 
άλλων τραπεζών έχει ίσως κάποια βάση. "Ηδη, τόν ’Απρίλιο τού 1910, τό 
Πρακτορείο Σερρών έχει συγκεντρώσει 85 πιστούχους, κυρίως "Ελληνες μι- 
κροϊδιοκτήτες καί καλλιεργητές καπνών78. Τόν επόμενο μήνα ή Αύτοκρα- 
τορική Όθωμανική Τράπεζα εγκαθίσταται στίς Σέρρες μέ "Ελληνα διευθυντή, 
τόν Χαραλαμπίδη79. "Ενας νέος πελάτης τών τραπεζών εμφανίζεται:· ή δη- 
μαρχία, ή όποια άποφασίζει νά άνεγείρει δημοτική άγορά μέ 40-50 μικρά κα
ταστήματα. Γιά τόν σκοπό αυτόν άναζητά δάνειο 3.000 λιρών, τό όποιο θά 
επιστρέφει σέ 3-4 χρόνια, άπό τά ενοίκια πού θά εισπράττει άπό τά κατα
στήματα τής αγοράς. Ό δήμαρχος απευθύνεται στόν εβραϊκό τραπεζικό οίκο 
Simantov & Azaria, ό όποιος προσφέρεται νά παραχωρήσει τό δάνειο μέ τόκο 
7%. Ό οίκος αντιπροτείνει επίσης νά αυξήσει τό ποσόν τού δανείου, μέ μειω
μένο μάλιστα επιτόκιο, άν τό δάνειο ύπερβεϊ τίς 5.000 λίρες. 'Η άντιπρόταση 
αύτή κάνει τόν Χατζηλάζαρο νά σκεφθεί ότι πίσα) άπό τόν τοπικό τραπεζικό 
οίκο κρύβεται ή Όθωμανική ή ή Τράπεζα τής Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον γιά 
τή χορήγηση τού δανείου δείχνει καί ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, προσφερόμενη 
νά χορηγήσει τό δάνειο μέ ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο, προκειμένου νά
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άποκαταστήσει τίς σχέσεις της μέ τίς όθωμανικές άρχές80.
Οί καπνέμποροι τών Σερρών διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια 

καί προσφέρονται γιά χρηματοδότηση. Ή Τράπεζα προσελκύει έναν τέτοιον 
έμπορο, τόν Ναήμ, μέ περιουσία πάνω άπό 15.000 Λ. Τ., ό όποιος πραγμα
τοποιεί άγορές καπνών γιά λογαριασμό του οϊκου Δουλκαρίδη τού Κάιρου81. 
Ή χρηματοδότηση τού Ναήμ θά είναι ή πρώτη μεγάλη άποτυχημένη επι
χείρηση τής Τράπεζας τής ’Ανατολής στίς Σέρρες, πού θά διδάξει πολλά 
στούς υπευθύνους της γιά τίς παγίδες πού κρύβει ή χρηματοδότηση του κα
πνού. Θά δούμε αυτή τήν υπόθεση Ιδιαιτέρως.

Παρά τήν ύπαρξη δύο ακόμη Τραπεζών, ή εξέλιξη τών εργασιών τού 
πρακτορείου είναι ταχύτατη καί δικαιώνει μέ τό παραπάνω τίς αρχικές 
εκτιμήσεις τού Γεωργιάδη. Τόν ’Ιούνιο οί πιστοΰχοι φτάνουν κιόλας τούς 224, 
χωρίς στόν άριθμό αυτόν νά περιλαμβάνονται οί έμποροι, οί όποιοι 
έπαιρναν καί τά μεγαλύτερα δάνεια. Ή πλειοψηφία τών πιστούχων δανείζε
ται μικρά ποσά, κάτω άπό 100 λίρες. ’Ενδεικτικό στοιχείο γιά τόν βαθμό 
ανάπτυξης τών εργασιών είναι ότι τό πρακτορείο χρησιμοποιεί, μόλις 6 
μήνες άπό τήν έναρξη τών εργασιών του, κεφάλαιο 35.000 λιρών, τό όποιο 
προμηθεύεται άπό τό υποκατάστημα τής Θεσσαλονίκης. Ποσό δηλαδή πολύ 
μεγαλύτερο άπ’ ό,τι υπολόγιζε άρχικά ό Γεωργιάδης82.

Δέν έχει ίσως μεγάλη ιστορική σημασία, είναι όμως πολύ χαρακτηρι
στικό γιά τήν όργάνωση καί τή λειτουργία τών τραπεζών στίς αρχές τού 
αιώνα τό ενδιαφέρον μέ τό όποιο παρακολουθοΰνται τόσο ή εξέλιξη τών 
εργασιών τού πρακτορείου όσο καί ή τυπικότητα τής διεξαγωγής τους. Τόν 
Αύγουστο τού 1910 τό πρακτορείο επιθεωρείται άπό τόν Κωνσταντουλάκη, 
υποδιευθυντή πλέον τού υποκαταστήματος τής Θεσσαλονίκης83. Ό Κωνστα- 
ντουλάκης διαπιστώνει σωρεία πιστωτικών υπερβάσεων καί επισημαίνει πε
ριπτώσεις χρηματοδοτήσεων, γιά τίς όποιες τό πρακτορείο δέν έχει πάρει 
έγκριση άπό τή διεύθυνση τής Θεσσαλονίκης ή τή γενική διεύθυνση τής ’Αθή
νας. Προφανώς ό Σταμούλης δέν μπόρεσε άμέσως νά προσαρμοσθεΐ στήν 
ίεραρχική πειθαρχία τής Τράπεζας, διατηρώντας τό πνεύμα τού άνεξάρτητου 
τραπεζίτη. ’Εκτός όμως άπό τό πνεύμα, εξακολουθεί νά διατηρεί καί τό τρα
πεζικό γραφείο του, μέ τό πρόσχημα ότι δέν είναι εύχερής ή άμεση εκκα
θάρισή του. Μετά άπό πιέσεις τό γραφείο θά αλλάξει επωνυμία καί θά 
μεταβιβαστεί στά παιδιά του. Παρατυπίες διαπιστώνονται καί στήν άποδοχή 
τών συναλλαγματικών, οί όποιες πάσχουν άπό έλλειψη τυπικότητας. Τέλος, 
ή διεύθυνση τού πρακτορείου επικρίνεται, διότι δέν έδινε τήν πρέπουσα ση
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μασία στη λογιστική τάξη. Όλα αυτά είναι βέβαια λεπτομέρειες μπροστά 
στην άναμφισβήτητη καί ταχεία πρόοδο των εργασιών του πρακτορείου, ύπέ- 
κρυπταν όμως πολλούς κινδύνους84.

Ό κυριότερος πελάτης τού πρακτορείου, ό Άβδουραχμάν Ναήμ, άπο- 
δείχθηκε αφερέγγυος καί κακόπιστος. Τό καλοκαίρι τού 1911, ό Χατζηλά- 
ζαρος ειδοποιείται άπό τίς Σέρρες ότι ή ποσότητα τού ένεχυριασμένου κα
πνού είναι ελλιπής. Πηγαίνει αμέσως στην πόλη αύτή, όπου άντιμετωπίζει 
τήν άρνηση τού Ναήμ νά επιτρέψει τό ζύγισμα τών καπνών, μέ τό πρόσχημα 
ότι θά προκύψει φθορά στά καπνά καί ότι θά ύποστεΐ βλάβη ή καλή εμπορική 
φήμη του άπό μία ένδειξη δυσπιστίας εκ μέρους τής Τράπεζας.

Προσπαθώντας νά πείσει τόν Ναήμ, σέ μία προσωπική συζήτηση μαζί 
του, ό Χατζηλάζαρος δέχεται σαφείς άπειλές. Ό Ναήμ τού λέει ότι «αί Ελ
ληνικοί Τράπεζαι (εννοεί καί τήν Τράπεζα ’Αθηνών πού επίσης τόν χρημα
τοδοτούσε μέ τόν ίδιο τρόπο καί αντιμετώπιζε τό ίδιο πρόβλημα μέ τό ενέ
χυρο) τόν έβλαψαν καιρίως καί ζητούν νΰν νά τόν καταστρέψουν εντελώς, 
άλλ’ ευτυχώς δι’ αυτόν ή Κυβέρνησις καί τό Κομιτάτον δέν θά έπιτρέψωσιν 
τήν καταστροφήν παλαιός ’Οθωμανικής οικογένειας παρ’ Ελλήνων». Οί δύο 
Τράπεζες τόν είχαν χρηματοδοτήσει, άπό κοινού, μέ 18.000 λίρες85.

Ό Χατζηλάζαρος, εκτιμώντας ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος άπό 
τήν πλευρά τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου, δέν έπέμεινε στήν άξίωσή του νά 
ζυγιστεί τό ενέχυρο. Προχώρησε όμως στόν χονδρικό υπολογισμό τής ποσότη
τας, καταλήγοντας σέ συνεργασία μέ τόν ΓΙαπαβασιλείου, τόν 'Έλληνα διευ
θυντή τού οίκου Ναήμ, ότι τό έλλειμμα έφτανε τίς 7.500 όκάδες. Τό ενέχυρο 
πού άπέμενε κάλυπτε τήν απαίτηση τών τραπεζών, αλλά οί τιμές ήταν χαμη
λές καί ή άγορά σέ ύφεση, έτσι ώστε τά καπνά δέν μπορούσαν νά πουληθούν 
άμέσως. Βέβαια, οί άδελφοί Ναήμ είχαν συνολική περιουσία 35.000 Λ. Τ., 
άλλά οί ελληνικές τράπεζες κατέληξαν πώς δέν έπρεπε νά προχωρήσουν σέ 
δικαστικά μέτρα σέ βάρος τής περιουσίας αυτής, γιατί οί ατέλειες τού όθω- 
μανικού νόμου ίσως έδιναν περιθώριο στούς όφειλέτες νά μεταβιβάσουν τά 
υπέγγυα άκίνητα. "Ας σημειωθεί ότι οί Ναήμ είχαν κι άλλες όφειλές, εκτός 
άπό τά δάνεια μέ ενέχυρο καπνών. Ό Χατζηλάζαρος ερεύνησε τόν τρόπο, μέ 
τόν όποιο προέκυψε ή διαφορά στήν ποσότητα τού ενεχύρου, καί κατέληξε σέ 
ορισμένα συμπεράσματα, τά όποια θά παραθέσουμε αύτούσια86.

Άπό τό απόσπασμα πού άκολουθει φαίνονται ανάγλυφες οί συνθήκες, 
μέσα στίς όποιες λειτουργούσαν οί ελληνικές τράπεζες στήν περίοδο αύτή, 
στόν μακεδονικό χώρο. Ή άντίφαση άνάμεσα στόν δυτικό ορθολογισμό μιας
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καπιταλιστικής επιχείρησης καί στόν παραλογισμό του οθωμανικοί) κοινω
νικού πλαισίου είναι κραυγαλέα.

Ό Χατζηλάζαρος εξηγεί στή γενική διεύθυνση στην ’Αθήνα, πώς έγινε ή 
απάτη καί άφού εντοπίζει τήν αίτια της, δτι δηλαδή ό Ναήμ θά έπρεπε νά 
επιστρέφει ένα μέρος τών δανείων του, πράγμα πού τόν έφερε σέ «στενο
χώρια», περιγράφει τήν άδυναμία νά εξασφαλίσουν οί τράπεζες τά συμφέ- 
ροντά τους καί καταλήγει δτι ή υπόθεση θά πρέπει νά σκεπαστεί καί να 
άποσιωπηθεΐ. Μία υπόθεση γνωστή, δπως φαίνεται, σέ όλους τούς τοπικούς 
παράγοντες.

«Φαίνεται δτι έγένοντο παρά τού A. Ν.* ή άνθρώπων του πλαστοί σερετ- 
ναμέδες διά ποσότητας καπνών άνυπάρκτους, προερχομένας δήθεν έκ δια
φόρων χωρίων τής περιφερείας Σερρών. Οί σερετναμέδες ουτοι έφερον γνή
σιας ύπογραφάς τών μουχτάρηδων τών διαφόρων χωρίων, παρουσιάζοντο δέ 
είς τό εν Σέρραις Μονοπώλιον Καπνών, συνοδευόμενοι ύπό αίτήσεως έκ μέ
ρους τών δύο Τραπεζών (διά λογ/σμόν τού Άβδ. Ναήμ), δπως ζυγισθώσι τά 
καπνά, γίνη ή μεταβίβασις αυτών επ’ όνόματι τών Τραπεζών έν τοΐς βιβλίοις 
τού Μονοπωλίου καί πληρωθή τό σχετικόν δέκατον.

Είς τό Μονοπώλιον παρουσίαζεν ό Άβδ. Ναήμ ήδη ζυγισθέντα δέματα, 
ών έν τφ μεταξύ ήλλασε τά σήματα καί άριθμούς, ώς άντιπροσωπεύοντα τάς 
μερίδας τών παρουσιαζομένων σερετναμέδων. Έπί τή βάσει τών ζυγίων καί 
τής προελεύσεως καί κατόπιν τής μεταβιβάσεως έπ’ όνόματι τών Τραπεζών, 
έπλήρωνον αδται είς μέν τό Μονοπώλιον τήν δεκάτην (άνερχομένην είς 
11%), είς δέ τόν Άβδ. Ναήμ τό 60% επί τής άξίας αύτών.

Ή άπάτη αυτή ουδέποτε θά ήδύνατο νά λάβη χώραν έάν τό Πρακτορεΐον 
μας Σερρών ήκολούθει τήν ρητήν εντολήν μας καί διώριζε υπάλληλον έμπι
στον, δστις νά παρίσταται καθ’ δλην τήν ημέραν έν τή άποθήκη παραλαμ- 
βάνη καί ζυγίζη τά καπνά, άλλως τε αυτό τό συμβόλαιον μέ τόν Άβδ. Ναήμ 
προβλέπει τόν διορισμόν τοιούτου υπαλλήλου, δστις θά έπληρώνετο άπό 
αυτόν τόν ίδιον.

Τό Πρακτορεΐον μας Σερρών έπιρρίπτει τήν ευθύνην τής παραβάσεως 
τής εντολής μας ταύτης είς τήν Τράπεζαν Αθηνών, ώς άναλαβούσαν νά 
έξεύρη τό κατάλληλον πρόσωπον, δικαιολογείται δέ, λέγον δτι έβασίσθη μό
νον έπί τών μαρτυρικών τού Μονοπωλίου καπνών καί δτι ουδέποτε ήδύνατο 
νά παραδεχθή δτι ό Άβδ. Ναήμ θά έπλήρωνε δέκατα έπί καπνών άνυπάρ- 
κτων. Έκ τούτου καταδεικνύεται κατ’ αυτό ή άρχήθεν ύπάρχουσα πρόθεσις 
δόλου έκ μέρους τού κ. Άβδ. Ναήμ.

Τήν τοιαύτην διαγωγήν αυτού έξηγούμεν ημείς έκ τού γεγονότος δτι τά 
πρακτορεία άμφοτέρων τών Τραπεζών άτινα είχον παραχωρήσει τφ Άβδ.

Δηλαδή tçü Ναήμ



Ναήμ ανοικτάς πιστώσεις (Λ. Τ. 2.500 τό ήμέτερον Πρακτορεΐον καί Λιρ. Τρ. 
4.500 τό Πρακτορεΐον τής Τραπέζης ’Αθηνών) ήθέλησαν νά συμψηφίσωσι τό 
λαβεΐν των τούτο εις τάς επί τών καπνών γενομένας προκαταβολάς.

Τούτο έφερεν εις στεναχώριαν τον Άβδ. Ναήμ καί ήνάγκασεν αύτόν νά 
μεταχειρισθή τό άνω μέσον διά νά προσπορισΟή χρήματα.

Άναιρερόμενοι εις τήν επιστολήν μας άριΟμ. 232 εν ή έλέγομεν ύμΐν ότι 
ήθέλομεν προβεΐ δικαστικώς, εναντίον τού Άβδ. Ναήμ, καταδιώκοντες αύτόν 
καί ποινικούς, φέρομεν εις γνώσιν υμών ότι ό ήμέτερος κ. Χατζηλάζαρος 
μετά τού Νομικού Συμβούλου τής Τραπέζης ’Αθηνών κ. Θεοδα)ρίδου έξετάσας 
τό ζήτημα τής ένδεχομένης ποινικής καταδιώξεως, εύρον ότι καθ’ ον τρόπον 
εγένετο ή κατάχρησις, όχι μόνον δέν έχομεν εις χεΐρας μας στοιχεία τοιαύτης 
καταδιώξεως, άλλ’ απεναντίας, αν έπισημοποιηΟή τό ύπαρχον έλλειμμα, 
π.χ. διά τής παρά τού δικαστηρίου άθωώσεως τού A. Ν. εκ ποινικής αγωγής, 
διατρέχομεν τόν κίνδυνον δυσαρέστων δι’ ημάς συνεπειών καί δή

Ιον) Τό Μονοπώλιον καπνών θ’ άπαιτήση παρ’ ημών τήν πληρωμήν 
προστίμου διά μή δικαιολογημένην έλλειψιν καπνών εκ τών άποθηκών μας 
μετζ.* 2 κατά χιλιόγραμμον, ήτοι επί χιλιόγραμμων 9600 περίπου Λιρ. Τρ. 
3.550.

2ον) Θά δικαιούται ό Άβδ. Ναήμ νά μάς ζητήση τήν αξίαν τών εκ τών 
Αποθηκών μας έλλειπόντων καπνών του.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, έθεωρήσαμεν ότι απολύτως συμφέρον 
θά ήτο δι’ ημάς όχι μόνον νά μή καταδιώξωμεν αύτόν, άλλά νά προσπαθή- 
σωμεν, όπως έκλειψη έπισήμως πάσα άπόδειξις τοιούτου ελλείμματος. Βασι
ζόμενοι επί κεκαλυμμένων προτάσεων, γεγομένων τώ ήμετέρα) Πρακτορείο,) 
παρά τού Διευθυντοΰ τού εν Σέρραις Μονοπωλίου καπνών, θέλομεν προς 
τούτο, κάμει αΐτησιν, όπως καώσιν έπισήμως παρά τού Μονοπωλίου τά εν 
ταΐς άποθήκαις μας υπάρχοντα σαρώματα τών καπνών (ώς τούτο γίνεται 
συνήθως) είς τήν ποσότητα τών όποιων θά συμπεριληφθή καί τό ποσόν τού 
ελλείμματος.

Έν συνεννοήσει όθεν μετά τής ενταύθα Τραπέζης Αθηνών, έδώκαμεν 
σήμερον άπό κοινού σχετικός όδηγίας προς τά εκεί Πρακτορεία μας, όπως, 
συνεννοούμενα ταΰτα μεταξύ των, προβώσιν είς τό ανωτέρω διάβημα. 
Έγκλείστως έχετε άντίγραφον τής προς τό Πρακτορεΐον Σερρών σχετικής επι
στολής μας. Εύθύς ώς λάβωμεν τηλεγράφημα παρά τού Πρακτορείου μας, 
κοινοποιούν ήμΐν τήν καΰσιν τών καπνών καί έπομένα)ς τόν διακανονισμόν 
τού ελλείμματος, θέλομεν σάς γνωστοποιήσει τούτο τηλεγραφικούς διά τής λέ- 
ξεως «έκανονίσθη».

Αί διαβεβαιώσεις τής Διευθύνσεως τού Πρακτορείου Σερρών μάς δίδου-
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σιν ελπίδας ότι θά κατορθωθή ό άνωτέρω διακανονισμός του ελλείμματος τη 
συναινέσει καί τοΰ Άβδ. Ναήμ.

Ό ήμέτερος κ. Χατζηλάζαρος έπεσκέφθη εν Σέρραις τόν Μουτασαρίφην, 
δστις έφαίνετο διατελών εν γνώσει των γενομένων καλπονοθεύσεων, παρε- 
κάλεσε δ’ αυτόν, όπως προσκαλέση τόν Άβδ. Ναήμ καί τψ συστήση,ινα εις 
τό μέλλον δεικνύη άπόλυτον τιμιότητα καί ειλικρίνειαν απέναντι τών Τρα
πεζών, διότι ή ’Αρχή δέν θά ήτο διατεθειμένη νά τόν ύποστηρίζη εν άδίκψ 
άγώνι εναντίον τών Τραπεζών. Ό Μουτασαρίφης ύπεσχέθη νά κάμη τοΰτο 
καί νά έξασκήση δλην τήν επιρροήν αυτού, όπως άφ’ ενός μέν αί Τράπεζαι 
μή ζημιωθώσιν, άφ’ ετέρου δέ παρακαμφθή ή άποκάλυψις τών γενομένων 
καταχρήσεων, αϊτινες θά έκηλίδουν εν γένει τήν καλήν φήμην τών ’Οθω
μανών εμπόρων.

Επίσης διά τού εν Σέρραις Δημάρχου καί φίλου του προσωπικού κ. 
Άκήλ Βέη ένήργησεν ό ήμέτερος κ. Χατζηλάζαρος, όπως καταστή γνωστή εις 
τό Κομιτάτον ή κακή πίστις τοΰ Άβδ. Ναήμ εν τή υποθέσει ταύτη προς τάς 
Τραπέζας άπέναντι τών μεγάλων ευκολιών καί ευεργεσιών, ας αύται παρέ- 
σχον καί έξακολουθοΰσι νά παρέχωσι, αδιακρίτως εις τε τούς "Ελληνας καί 
’Οθωμανούς εμπόρους. Κατά τήν άναχώρησιν τού ήμετέρου κ. Χατζηλαζά- 
ρου ήλθεν εις τόν σταθμόν ό κ. Άκήλ Βέης μ’ εντολήν τού Κομιτάτου, όπως 
δώση τήν διαβεβαίωσιν ότι αί Τράπεζαι ούδέν έχουσιν εν τή υποθέσει ταύτη 
νά φοβηθώσιν εκ μέρους τού Άβδ. Ναήμ.

Εΐμεθα εν τούτοις τής γνώμης ότι εις τοιαύτας διαβεβαιώσεις δέν πρέπει 
νά δίδηται άπόλυτος βάσις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδήσεις γιά τήν Τράπεζα Ανατολής στις στήλες τής εφημερίδας «Αλήθεια» 
τής Θεσσαλονίκης*.

1. [Άφιξη Βαλαωρίτη στή Θεσσαλονίκη], Τρίτη 15.2.1905.
Τό Σάββατον τό εσπέρας άφίκοντο εις τήν πάλιν μας προερχόμενοι έκ 

Κωνσταντινουπόλεως ό κ. I. Α. Βαλαωρίτης υποδιοικητής τής Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, υιός του άλησμονήτου ποιητοΰ καί εις εκ τών πολυμα- 
θεστέρων νομομαθών καί οικονομολόγων τών διακρινομένων εν Αθήναις 
καί ό κ. Μοζέβιους έκ τών διευθυντών τής γερμανικής τραπέζης καί σύμβου
λος τής Τραπέζης ’Ανατολής. Σκοπός τής εις τήν πόλιν μας όφίξεως τών 
διαπρεπών τούτων κυρίων είναι ή ϊδρυσις καί ενταύθα υποκαταστήματος τής 
Τραπέζης τής ’Ανατολής, ήτις έδραν έχουσα τάς ’Αθήνας προώρισταί νά εξυ-

* Παρατίθενται χαρακτηριστικά άποσπάσματα πού παραχώρησε εύγενώς ό κ. Πασ. 
Μαυρομμάτης, τόν όποΐον οί συγγραφείς ευχαριστούν καί άπό τή θέση αυτήν.
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πηρετήση σπουδαιότατα συμφέροντα του εμπορίου καί νά παράσχη πλείστας 
δσας ευκολίας εις τούς εν r/j ’Ανατολή εμπορευόμενους καί συναλλασσό
μενους. Ώς ευχαρίστως πληροφορούμεΟα σήμερον πολύ πιθανόν νά λήξωσιν 
αί πρός ενοικίασιν καταστήματος διαπραγματεύσεις.

Οί διακεκριμένοι οικονομολόγοι καταλύουσιν εις τό μεγαλοπρεπές ξενο- 
δοχεΐον «°Ολυμπος Παλάς» ένθα πλείσται προσωπικότητες τής πόλεώς μας 
επισκέπτονται αυτούς καθ’ έκάστην. Μεταξύ τών πρώτων ή Α. Π. ό Μητρο
πολίτης μας.

2. [Διορισμός Χατζηλαζάρου ώς συνδιευθυντή], Τρίτη 15.3.1905.
Μετά πλείστης όσης χαράς έξαγγέλλομεν ότι συνδιευθυντής τού έν τη 

πόλει μας υποκαταστήματος τής Τραπέζης τής ’Ανατολής διωρίσθη ό έγ
κριτος ημών συμπολίτης κ. Κλέων Χατζηλαζάρου.

Τόν κ. Κλέωνα Χατζηλαζάρου έν Άθήναις παρεπιδημούντο συνεχάρη- 
σαν τηλεγραφικώς πλεϊστοι εντεύθεν φίλοι, εκ τών πρώτων δέ ό «όμιλος Φι- 
λομούσων», τού όποιου άρτι εξελέγη Πρόεδρος.

Εις τά συγχαρητήρια ταΰτα προσθέτει καί ή «Αλήθεια» καί τά εαυτής 
εγκαρδιώτατα.

3. [’Αγιασμός], Τρίτη ΙΟΜαΐου 1905.
Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν επί παρουσίμ τού "Έλληνος Γενικού Προξέ

νου κ. Α. Κορόμηλά καί άπαντος τού προσωπικού τής Τραπέζης έγένετο ό 
επί τή ένάρξει τών εργασιών τού Πιστωτικού τούτου Καταστήματος νενομι- 
σμένος άγιασμός.

4. [Τό προσωπικό τοΰ καταστήματος Θεσσαλονίκης], Πέμπτη 12.5.1905.
Τό πλήρες προσωπικόν τού νεοπαγούς τούτου έν τή πόλει μας πιστω

τικού καταστήματος έχει ώς εξής:
Κ. Β. Γεωργιάδης, Διευθυντής
Κλ. Χατζηλαζάρου, Συνδιευθυντής
Γ. Πρεζάνης, Εντεταλμένος ’Αρχιλογιστής
Δ. Γκίνης, Ταμίας
Ρισάρ Κανούτης καί Χαρίλαος Ζουμετίκος, Γραμματείς τής αλληλογρα

φίας.
Μωϋσής Αρδίττης, Λογιστής
Έμ. Νικολέτος, υπάλληλος τού συναλλάγματος.
Χαρίλαος Ζάννας, ’Ιωάννης Μπίτσος, Γεώργιος Πέντζος, ακόλουθοι 

τού λογιστηρίου.
Αλέξανδρος Μαυρουδής, άκόλουθος τής Γραμματείας καί ’Ισαάκ Αμα- 

ρίο, Είσπράκτωρ.
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5. [Περί κατανομής του μετοχικού κεφαλαίου], Πέμπτη 24.11.1905
«...'Η Τράπεζα τής Ανατολής ίδρύΟη, ώς γνωστόν, πρό ενός έτους, τή 

πρωτοβουλία τής Εθνικής Τραπέζης καί τής National Bank Tür Deutscland 
διά τής εξ ήμισείας καταβολής του έκ φρ. 10.000.000 μετοχικού κεφαλαίου, 
με έδραν τάς :Αθήνας καί πρόεδρον τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τόν κ. 
Στ. Στρέϊτ. Έκατέρα των ιδρυτικών Τραπεζών δέ έκράτησεν δι ’ έαυτήν άπο- 
κλειστικώς τό ήμισυ τού μετοχικού κεφαλαίου, καί ή μέν γερμανική διέθεσεν 
εν Γερμανία, μεταξύ τών φίλων αυτής ικανόν μέρος τών φρ. 5.000.000, ή δέ 
ήμετέρα Εθνική τά επτά δέκατα, ίσως, τής αρχικής ενοχής της, προθύμως 
διαθέσασα τρία καί ήμισυ εκατομμύρια εις τάς παρ’ ήμιν Τραπέζας ’Αθη
ναϊκήν, Βιομηχανικήν, Γ. Π. Σκουζέ, τόν κ. Π. Χαροκόπον, εις τούς εν Κων- 
σταντινονπόλει κ.κ. Λεωνίδαν Ζαρίφην, Ευστάθιον Εύγενίδην, καί άλλους 
άλλαχοϋ ομογενείς...». [Αναδημοσίευση από τά Οικονομικά Χρονικά τών 
Αθηνών] (Πρόκειται περί έφημερίδος).

6. ["Ιδρυση πρακτορείου στό Μοναστήρι], Σάββατο 21.3.1906.
Εκείνο τό όποιον ευθύς εξ αρχής διέθεσεν εύμενώς τό ομογενές δημό

σιον τής ήμετέρας πόλεως πρός τήν νεωστί έγκατασταθεΐσαν ενταύθα Τράπε
ζαν τής ’Ανατολής καί τρανώς άποδεικνύει ότι αϋτη δέν σκέπτεται νά 
έργασθή μόνον υπέρ έαυτής αλλά καί υπέρ τών συμφερόντων τού τόπου είναι 
ή μέριμνα ήν επέδειξε εν τφ διορισμό) τού προσωπικού προσλαβοϋσα αύτό έξ 
εγχωρίων στοιχείων. Οϋτω πλήν τού διευθυντοΰ κ. II. Κωνσταντουλάκου, 
όρμωμένου εκ Χίου, οΰτινος ό πατήρ εύδοκίμως διευθύνει τό εν Μιτυλίνη 
υποκατάστημα τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, επιτετραμμένος μέν διωρίσθη ό 
έκ Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Λιόντας, γραμματεύς επί τής άλληλογραφίας προσ- 
ελήφθη ό τέως παρά τφ ενταύθα νποκαταστήματι τής Τραπέζης Θεσσαλονί
κης επί σειράν ετών εύδοκίμως ύπηρετήσας συμπαθής καί φιλότιμος νέος κ. 
N. X. Γεωργιάδης, ταμίας ό προσηνής καί τοίς πάσι προσφιλής νέος κ. Πέ
τρος X. Γραικός, διδάκτωρ τά νομικά, καί λογιστής ό φιλόπονος νέος κ. Δ. 
Ίωαννίδης, τέως τοιοϋτος παρά τφ ενταύθα Πρακτορείω τής Τραπέζης Μι- 
τυλίνης, πάντες ελκοντες τήν καταγωγήν έκ Μοναστηριού.... Τό οικειον 
οίκημα έξευρέθη ήδη. Είνε ευπρεπές κτίριον ευρισκόμενον έν τή όδφ Χαμιδιέ, 
τή κεντρικωτέρα τής πόλεως.

7. [Σχόλια γιά τήν ίδρυση του πρακτορείου Σερρών], Παρασκευή 30.10. 
1909.

Ή Τράπεζα τής ’Ανατολής έπεκτείνει τόν κύκλον τής ευεργετικής έν τή 
χώρμ μας δράσεώς της. Οσοι ενθυμούνται εις ποιαν κατάστασιν ευρίσκετο ή 
άγορά μας πρίν ή ίδρυθή ένταΰθα τό κατάστημα τούτο, παραπλεύρως τών 
άλλων όμογενών οίκων - εκείνοι μόνον δύνανται νά έκτιμήσωσι έπακριβώς
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τάς παρασχεθείσας είς τόν τόπον πολυτιμοτάτας υπηρεσίας ύπό τής Τραπέ- 
ζης τής ’Ανατολής.

Ό κ. Σταμούλης είνε γνωστοτάτη καί συμπαθεστάτη φυσιογνωμία εν 
Σέρραις, διακρίνεται δέ διά τήν άκαταπόνητον φιλεργίαν καί φιλοπονίαν 
του.

Ό κ. Γκίνης είνε εκ των πρώτων όνωφέρων υπαλλήλων, τούς όποιους 
προσέλαβεν ή Τράπεζα κατά τήν ϊδρυσιν τοϋ ένταϋθα υποκαταστήματος της. 
Υπήρξε πάντοτε ό δεξιός είπεϊν βραχίων τής Αιευθύνσεως καί προσέφερε 
πολυτιμοτάτας υπηρεσίας. Είνε βαθύς γνώστης των άναγκών τοϋ τόπου, τόν 
όποιον επεσκέφθη πολλάκις επί είδικαίς άποστολαϊς τής Αιευθύνσεως, δια- 
κρίνεται δέ επί δραστηριότητι, έπί όξείμ άντιλήψει καί άκρςι διορατικότητι.

Ε. Α. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ - ΑΙΚ. ΚΑΡΙΖΩΝΗ

SUMMARY

Ε. A. Hekimoglou - A. Karizoni, Activities of the Bank of Anatoli in 
Monastiri, Skopje and Serres, 1905-1911.

The authors present part of their conclusions of the study of the archives 
of the Bank of Anatoli, the first Greek bank operating in Macedonia under the 
Turkish rule. This presentation focuses on the bank’s operations in Monastiri, 
Skopje and Serres.

Initially, there is new information about the founding of the Bank of 
Anatoli, in Thessaloniki and its relations with the consulate there.

Further down an interesting table is published with the ethnological 
composition of the customers of the Thessaloniki branch of the bank in 1907, 
of the whole Macedonian area.

A register of the creditors of the bank’s agency in Monastiri in 1908, 
shows specifics of the merchandise in the region of Pelagonia. There is also 
positive information concerning the banking in Skopje which shows that there 
was no Slavic presence there. The study emphasizes particularly the financial 
and social characteristics of the region of Serres and the problems faced there 
by the Greek bank undoubtedly related to the needs of the Macedonian 
Struggle.
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